ZAKON O ISLAMSKOJ VERSKOJ ZAJEDNICI (1930)

МИ
АЛЕКСАНДАР I
пп милпсти Бпжјпј и впљи Нарпднпј
Краљ Југпславије
На предлпг нащег Министра Правде а пп саслущаоу Председника Нащег Министарскпг Савета
прпписујемп и прпглащујемп:

ЗАКПН
П ИСЛАМСКПЈ ВЕРСКПЈ ЗАЈЕДНИЦИ
Члан 1.
Сви муслимани у Краљевини Југпславији сашиоавају једну сампсталну Исламску верску заједницу, ппд
Реис-ул-улемпм кап врхпвним верским старещинпм.
Исламска верска заједница јавнп исппведа и уши свпју исламску веру, јавнп врщи свпје исламске верске
дужнпсти, и сампсталнп управља и уређује свпје верске, верскп-прпсветне и вакуфске ппслпве.
Члан 2.
Пргани Исламске верске заједнице јесу:
1) Чематски мечлис, на шелу са чематским имампм;
2) Срескп вакуфскп-мпарифскп ппверенствп, на шелу са щеријатским судијпм;
3) Муфтиствп;
4) Улема-мечлис у Сарајеву и Улема-мечлис у Скппљу;
5) Вакуфскп-меарифскп веће у Сарајеву и Вакуфскп-мпарифскп веће у Скппљу;
6) Врхпвнп верскп старещинствп у Бепграду са Реис-ул-улемпм на шелу.
Састав пргана ппменутих у претхпднпм саставу, кап и оихпв делпкруг и надлежнпст, предвидеће се
Уставпм Исламске верске заједнице.
Члан 3.
Ппступак за избпр Реис-ул-Улема, шланпва Улема-мечлиса и муфтија прпписаће се ппсебним закпнпм, у
кпликп није предвиђен пдредбпм $ 21.
Члан 4.
Реис-ул-улему, шланпве Улема—мечлиса и муфтије ппставља Краљ указпм, на предлпг Министра правде,
стављен у сагласнпсти са Претседникпм Министарскпг савета. Реис-ул-улема дпбија пвлащтеое
(менщуру) за врщеое верских ппслпва пд нарпшитп сазванпг Савета, кпји се састаје у Бепграду, а
сашиоавају га: Сви шланпви пба Улема-мечлиса, пп три изабрана шлана пба Вакуфскп-меарифска већа и
сви шланпви пба Врхпвна щеријатска суда.
Члан 5.
Исламска верска заједница сампсталнп управља и слпбпднп распплаже верскпм импвинпм, вакуфима
(задужбинама), у границама пвпга Закпна и свпга Устава, а ппд врхпвним надзпрпм Државе.
Надлежне исламске верске власти сампсталнп пдлушују п примаоу вакуфа (задужбина) кпји су
намеоени верским циљевима.
Исламска верска заједница, кпја пп ппступку п свпм рашунпвпдству, кпји ће се уредбпм прпписати прекп
свпјих надлежних власти врщи кпнтрплу свпјих прихпда и расхпда, ппдлежи према пдредби другпг става
шл. 2 Закпна п Главнпј кпнтрпли, врхпвнпм надзпру Главне кпнтрпле, у тпликп щтп је Главна кпнтрпла
пвлащћена да утрпщак прихпда, према указанпј пптреби, кпнтрплище прегледима, билп на захтев
Министра правде или самих надлежних власти Исламске верске заједнице.
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Импвина Исламске верске заједнице служи самп оеним верским циљевима, и не мпже се ни ппд кпјим
видпм пд ое пдузимати ни на друге циљеве упптребљавати, псим слушаја експрппријације предвиђене
закпнпм.
Члан 6.
Исламска верска заједница и ппједине устанпве предвиђене оеним Уставпм правна су лица, сппспбна
да пп прпписима закпна стишу и држе какп ппкретна такп и неппкретна дпбра и врще сва права кпја им
кап таквима припадају.
Члан 7.
Члан 8.
Члан 9.
Члан 10.
Члан 11.
Члан 12.
Исламска верска заједница ппдмирује свпје пптребе:
1) прихпдима свих верских и вакуфскп-миарифских дпбара и фпндпва;
2) верским таксама;
3) нарпшитим разрезиваоем на прихпде ппјединих сампсталних вакуфа;
4) дпбрпвпљним прилпзима и васијетима;
5) евентуалнпм ппмпћу пплитишкп-управних ппщтина;
6) сталнпм државнпм ппмпћи из $ 23;
7) верским прирезима из $ 14.
Члан 13.
За све званишне радое верских и вакуфскп-меарифских пргана плаћа се самп пна такса кпју прппище
вакуфскп-меарифскп веће, ппсебним правилникпм пдпбреним пд Министра правде у сппразуму с
Министрпм финансија. Пва такса наплаћује се у кприст Исламске верске заједнице.
Члан 14.
Прирез на неппсредни ппрез кпји плаћају ппрезпвници исламске вере у Држави имају правп да распищу
Вакуфскп-меарифскп веће, Срескп вакуфскп-меарифскп ппверенствп и Чематски мечлис, и тп самп акп
прихпди у $ 12 пд 1—6, не мпгу ппкрити расхпде предвиђене бучетпм. Пдлука п распису пвих приреза за
унапред пдређенп време ппстаје пунпважна кад је пдпбри Министар финансија у сппразуму са
Министрпм правде. Тп пдпбреое није пптребнп за прирезе дп 10% на неппсредни државни ппрез кпје
расписују чематски мечлиси пп закљушку чематскпг збпра дпнетпм пд 75% ппреске снаге у чемату. За
оихпве пдлуке пптребнп је самп пдпбреое надлежнпг Вакуфскп-меарифскпг већа.
Члан 15.
Верске прирезе прикупљају пргани државне ппреске администрације, једнпвременп и у свему пп
прпписима за државне дажбине, и предају их у трпмесешним пбрасцима надлежнпм верскпм пргану,
кпји је тај прирез прпписап.
Члан 16.
Свих јавних дажбина пслпбпђавају се зграде намеоене служби бпжјпј и верскп-прпсветним и
дпбрптвпрним устанпвама; даље, завпди за верске пптребе; исламска грпбља; дпмпви активних верских
службеника кпји су свпјина Исламске верске заједнице, а намеоени су за оихпвп станпваое; дпмпви
исламских верских надлещтава, културнп-истпријски сппменици; и двприщта свих набрпјаних устанпва.
Члан 17.
У свим државним и приватним щкплама исламска верска наука предаје се у сагласнпсти са надлежнпм
исламскпм верскпм власти, а пп пдредбама закпна п тим щкплама.
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Ушеници исламске вере не мпгу ни сарађивати ни присуствпвати ни кпјпј свешанпсти, билп у щкпли билп
ван щкпле, кпја нпси пбележје свешанпсти искљушивп друге вере.
Наставне планпве и прпграме за предаваоа верпнауке прпписује надлежни министар, узимајући у пбзир
пптребе верскпг васпитаоа, пп предлпгу Улема-мечлиса. За учбенике верпнауке важиће прпписи Закпна
п учбеницима. За све учбенике даће Улема мечлис свпје пдпбреое у ппгледу оихпве верске садржине.
У државним пснпвним щкплама верпнауку мпгу предавати квалификпвани имами или нарпшити
верпушитељи, у смислу прпписа Закпна п нарпдним щкплама. Где, пп закпну или инаше, није мпгућнп да
исламску верпнауку предаје имам или верпушитељ врщиће сву наставу ушитељ те щкпле кпји је исламске
вере.
Верпушитеље имаме у свима нарпдним щкплама ппставља Министар прпсвете из реда кандидата
предлпжених пд надлежне верске власти. Верпушитеље у псталим државним средоим и струшним
щкплама ппставља надлежни министар између кандидата кпји ппднесу пдпбреое надлежне верске
власти да мпгу предавати исламску верпнауку у средоим щкплама. Све верпушитеље премещта и
разрещава дужнпсти надлежни министар, пп пдредбама щкплских закпна.
Члан 18.
Све исламске верске аутпнпмне щкпле стпје ппд управпм и надзпрпм надлежне верске власти. П
псниваоу пвих щкпла рещава надлежна исламска верска власт. Пна прпписује за оих наставни план и
прпграм предаваоа, и ппставља и разрещава оихпве управнике. Министарствп прпсвете даје пдпбреое
за псниваое пвих щкпла и за наставни план.
Надлежна исламска верска власт стара се за нарпшиту спрему наставнишкпг и васпиташкпг пспбља
исламских верских аутпнпмних щкпла, ппставља и разрещава га. Надлежни верски пргани впде
неппсредни надзпр над пвим щкплама и ппднпсе п тпме извещтаје и предлпге п ппстављаоу и
разрещаваоу наставника и васпиташа Улема мечлису. Врхпвни надзпр и над пвим щкплама впди
Министар прпсвете.
Члан 19.
Имаме у државним бплницама, казненим и оима слишним завпдима и другим државним устанпвама
ппставља, на предлпг Улема мечлиса, надлежни министар.
Члан 20.
У слушају акп се пснује државни щеријатскп-правни пднпснп исламски верски факултет или друга каква
државна виспка щкпла у рангу факултета, Врхпвнп верскп старещинствп настпјаваће и старати се да
предаваоа на тпм факултету пднпснп виспкпј верскпј щкпли буду у сагласнпсти са наукпм исламске
вере. У слушајевима псведпшене несагласнпсти, предузима кпд Министра прпсвете пптребне мере да се
пне птклпне.
Прпфеспри и дпценти ппменутпг у претхпднпм ставу факултета, кпји се бирају пп Закпну п
универзитетима ппстављаће се, ппщтп се, претхпднп утврди и верска ппдпбнпст кандидата пценпм
Улема мечлиса.
ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА НАРЕЂЕОА
Члан 21.
На дан кад пвај Закпн ступи на снагу стављају се на распплпжеое Реис-ул-улема за Бпсну и Херцегпвину,
Врхпвни муфтија за Србију и Црну Гпру, сви шланпви Улема мечлиса и Врхпвнпг муфтиства кап и све
муфтије ппменутих ппдрушја.
Указпм Краљевим, на предлпг Министра правде стављен у сагласнпсти са Председникпм Министарскпг
савета ппставиће се први Реис-ул-улема у Бепграду, шетири шлана Улема мечлиса са седищтем у Сарајеву
и шетири шлана Улема мечлиса са седищтем у Скппљу, кап и девет муфтија, кпјима ће Министар правде
пдредити службенп местп. Седищта и теритпријалну надлежнпст муфтистава пдредиће Устав Исламске
верске заједнице.
У кпликп се места ппменута у претхпднпм ставу не пппуне из реда дпсадащоих службеника кпји се пвим
закпнпм стављају на распплпжеое биће сви службеници, у рпку пд три месеца пд дана ступаоа пвпг
закпна на снагу, стављени у пензију, пднпснп птпущтени из службе, пп ппстпјећим закпнским прпписима.
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Члан 22.
Устав Исламске верске заједнице дпнеће на заједнишкпј седници, ппд претседнищтвпм Реис-ул-улеме
сви шланпви пба Улема мечлиса, све муфтије и сви шланпви пба Врхпвна щеријатска суда. Министар
правде ће правилникпм прпписати нашин рада пве седнице.
Устав Исламске верске заједнице предлпжиће се Министру правде, кпји ће га, ппщтп га усвпји ппднети
Краљу на пзакпоеое.
Члан 23.
При превпђеоу исламских верских надлещтава, устанпва и лица са државнпг бучета на бучет Исламске
верске заједнице, Уредбпм Министра правде и Министра финансија утврдиће се кпју ће ппмпћ из
државних средстава Исламска верска заједница сталнп пп државнпм бучету примати. При утврђиваоу
пве државне ппмпћи узеће се у пбзир пни дпсадащои расхпди пп Финансијскпм закпну и државнпм
бучету за 1929/30 гпдину кпји се пднпсе на пна исламска верска надлещтва, устанпве и лица кпја
прелазе с државнпг бучета на бучет Исламске верске заједнице, и изнпси т. зв. бира у Србији
загарантпванпг дпсадащоим закпнпм, кап и суме пптребне за ппкриће свих лишних и материјалних
расхпда Врхпвнпг верскпг старещинства у Бепграду и Улема мечлиса у Скппљу.
Члан 24.
Исламски верски прирез кпји је пп дпсадащоим закпнским прпписима наплаћиван у Бпсни и
Херцегпвини наплаћиваће се и даље, све дпк се не прппище нпви прирез у смислу пдредбе $ 14 пвпг
Закпна, и трпщиће се за исте пптребе за кпје се је упптребљавап и дп сада.
Члан 25.
Пвлащћује се Министар правде да уредбпм прппище све ппближе пдредбе пптребне за изврщеое пвпг
Закпна, впдећи рашуна п предлпзима Врхпвнпг верскпг старещинства.
Члан 26.
Пвим Закпнпм и Уставпм Исламске верске заједнице предвиђена прганизација има се извести најдаље у
рпку пд једне гпдине, рашунајући пд дана ступаоа на снагу Устава Исламске верске заједнице.
Пп ступаоу на снагу пвпга Закпна престаје важити закпн п „Щтатуту за аутпнпмну управу исламских
верских и вакуфскп-меарифских ппслпва у Бпсни и Херцегпвини“ пд 15. априла 1909 гпдине, кап и сви
други закпни, Уредбе и прпписи п предмету пвпг Закпна.
Све ппслпве кпје су врщиле дпсадащое вакуфскп-меарифске и пстале верске власти псим власти
ппменутих у $ 21 став други врщиће, дп дпнпщеоа Устава Исламске верске заједнице и дп прганизације
нпвих власти, нарпшита ппверенства кпја ће Министар правде ппставити. За власти ппменуте у $ 21 став
други кап и за ппверенства прпписаће дп дпнпщеоа Устава Исламске верске заједнице Министар правде
уредбпм надлежнпст и круг рада.
Члан 27.
Пвај Закпн ступа у живпт и дпбија пбавезну снагу када се пбнарпдује у „Службеним нпвинама“.

Претседник Министарскпг Савета,
Министар Унутращоих ппслпва,
Ппшасни ађутант О. В. Краља,
Дивизијски генерал,
Петар Живковић.
Видеп и ставип Државни пешат,
Шувар Државнпг Пешата,
Министар правде,
Др. М. Сршкић.
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