USTAV SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE (1947)

Устав Српске правпславне цркве
другп издаое
СВЕТОГ АРХИЈЕРЕЈСКОГ СИНОДА
БЕОГРАД
1957
обнародован је први пут у „Гласнику", службеном листу Српске православне цркве
бр. 7—8 од 1 августа (19 јула) 1947 год.
Штампарнја »САВА МИХИЋ« — Земун
12 VI/30 V 1947.гпд
I Оснпвне пдредбе
Члан 1
Српска правпславна црква је једна, недељива и аутпкефална. Она свпје верскп ушеое јавнп исппведа,
свпје бпгпслужеое јавнп врщи и сампсталнп управља и уређује црквенпверске ппслпве.
Српска правпславна црква пдржава дпгматскп и канпнскп јединствп са псталим правпславним Црквама.
Члан 2
Српска правпславна црква има дпстпјанствп Патријарщије.
Члан 3
Српска правпславна црква има пвакав свпј грб:
На патријаращкпм плащту ппрфирне бпје, укращенпм двпструким крстпм с десне и архијерејским
жезлпм с леве стране, у средини щтит са златнпм архијерејскпм крунпм над оим; на плавпј гпропј
пплпвини щтита с десне стране кула светпг Саве у Хиландару, с леве црква манастира Пећске
патријарщије, пбпје беле бпје; на белпј дпопј пплпвини у средини златан крст са шетири једнака крака и
пп једним златним пгоилпм у свакпм углу крака.
Члан 4
Службени језик Српске правпславне цркве је српски са писмпм ћирилицпм. У изузетним, пправданим
слушајевима, мпже се птступити пд пве пдредбе у ппгледу језика за унутращоу упптребу, у кпјим
слушајевима дпнпси специјалну пдлуку Свети архијерејски синпд на пснпву пве пдредбе.
Застава Српске правпславне цркве је трпбпјка: црвенп-плавп-белп, са златним крстпм и пгоилима.
Члан 5
У Српскпј правпславнпј цркви правна су лица: Патријарщија, епархије, црквене ппщтине, манастири,
задужбине, сампсталне устанпве или такви фпндпви и према црквенпј намени, ппједини хрампви.
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Ова правна лица сппспбна су да пп прпписима закпна стишу и држе какп ппкретна такп и неппкретна
дпбра, и врще сва права и пбавезе кпје им кап таквима припадају.
Члан 6
Српска правпславна црква сампсталнп управља и слпбпднп распплаже црквенпм импвинпм, црквеним
фпндпвима и задужбинама (закладама), у границама пвпга Устава и државних закпна.
Црквене власти сампсталнп пдлушују п примаоу задужбина кпје су намеоене црквеним задацима.
Српска правпславна црква сампсталнп врщи кпнтрплу свпјих прихпда и расхпда.
Импвина Српске правпславне цркве служи самп циљевима Цркве, и не мпже се ни ппд кпјим видпм пд
ое пдузимати ни на друге циљеве упптребљавати, псим слушаја експрппријације предвиђене закпнпм.
Члан 7
Српска правпславна црква управља се на пснпву:
а) Светпг писма и Светпг предаоа према ушеоу свете правпславне Цркве;
б) правила васељенских сабпра и пд оих признатих правила аппстплских, ппмесних сабпра и светих
Отаца;
в) пдредаба ппмесних сабпра и патријарщиских синпда, укпликп их је усвпјила Српска правпславна
црква;
г) на пснпву прпписа пвпга Устава;
д) уредаба, правилника и нашелних пдлука надлежних црквених власти.
Члан 8
Уређеое Српске правпславне цркве је црквенпјерархискп и црквенпсампуправнп.
Црквена власт духпвна, црквенпдисциплинска и црквенпсудска, пп канпнима и уређеоу Српске
правпславне цркве, припада самп јерархији. Ту власт јерархија врщи прекп свпјих јерархиских
претставника и пргана.
Епискппска власт у заједници са свещтенствпм и нарпдпм прекп свпјих сампуправних претставника и
пргана, уређује и управља ппслпвима импвинским, задужбинским (закладним), фпндпвским, кап и
другим ппслпвима кпји се пвим Уставпм предвиђају.
Импвинскп-правне интересе Цркве пред државним властима и пред другим лицима заступају пни
црквени пргани кпји су пдређени пвим Уставпм.
Члан 9
Црквена кривишна дела и казне су пне кпје су прпписане пвим Уставпм у духу канпна правпславне Цркве.
Члан 10
У Српскпј правпславнпј цркви пве су црквенпјерархиске и сампуправне власти, тела и пргани:
1) Патријарх, Свети архијерејски сабпр и Свети архијерејски синпд, Велики црквени суд, Патријарщиски
савет, Патријарщиски управни пдбпр;
2) епархиски Архијереј, Епархиски црквени суд, Епархиски савет, Епархиски управни пдбпр;
3) архијерејски намесник;
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4) парпх;
5) Црквенпппщтински савет и Црквенпппщтински управни пдбпр, и
6) настпјатељ и манастирскп братствп.
Члан 11
Све црквене власти, тела и пргани Српске правпславне цркве имају свпје пешате са црквеним грбпм у
средини и натписпм унапкплп, и тп:
1) Архиепискпп пећски, Митрппплит бепградскп-карлпвашки и Патријарх српски
2) Свети архијерејски сабпр Српске правпславне цркве;
3) Свети архијерејски синпд Српске правпславне цркве;
4) Велики црквени суд Српске правпславне цркве;
5) Патријарщиски савет Српске правпславне цркве;
6) Патријарщиски управни пдбпр Српске правпславне цркве;
7) Правпславни Епискпп (Митрппплит) Епархије Н. у Н.;
8) Црквени суд правпславне епархије Н. у Н.;
9) Епархиски савет правпславне епархије Н. у Н.;
10) Епархиски управни пдбпр правпславне епархије Н. у Н.;
11) Правпславнп архијерејскп намеснищтвп Н. у Н.;
12) Српска правпславна парпхија Н. у Н.;
13) Српска правпславна црквена ппщтина у Н.;
14) Српски правпславни манастир у Н.
У слушају пптребе мпгу се називи ппд таш. 12, 13 и 14 пвпг шлана меоати. О пвпме пдлушује Свети
архијерејски синпд на предлпг надлежнпг Архијереја.
Епархије, манастири и друге устанпве, кпје имају свпје истприске пешате, мпгу их задржати и даље у
упптреби.
Члан 12
Српска правпславна црква је епискппална; оена главна административна ппдела је на епархије, какп у
црквенпјерархискпм такп и у црквенпсампуправнпм ппгледу.
Члан 13
На шелу Српске правпславне цркве је Патријарх српски, кап оен врхпвни ппглавар.
Титула је Патријарха: Архиепискпп пећски, Митрппплит бепградскп-карлпвашки и Патријарх српски.
На шелу сваке епархије стпји епархиски Архијереј, кап оен неппсредни ппглавар. Он је, пп
црквенпканпнским прпписима, главни претставник и рукпвпдилац свега црквенпдухпвнпг ,живпта и
црквенпг ппретка у епархији, и управља епархијпм уз ппмпћ свпга свещтенства и нарпда.
Члан 14
У Српскпј правпславнпј цркви пве су епархије:
1) Бепградскп-карлпвашка архиепискппија, са седищтем у Бепграду;
2) банатска епархија са седищтем у Врщцу;
3) баоалушка епархија, са седищтем у Баоалуци;
4) башка епархија, са седищтем у Нпвпм Саду;
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5) бранишевска епархија, са седищтем у Ппжаревцу;
6) будимљанскп-пплимска епархија, са седищтем у Бијелпм Ппљу;
7) гпропкарлпвашка епархија, са седищтем у Плащкпм, пднпснп у Карлпвцу;
8) дабрпбпсанска епархија, са седищтем у Сарајеву;
9) далматинска епархија, са седищтем у Шибенику, пднпснп Сплиту;
10) загребашка епархија, са седищтем у Загребу;
11) захумскп-херцегпвашка епархија, са седищтем у Мпстару;
12) звпрнишкп-тузланска епархија, са седищтем у Тузли;
13) злетпвскп-струмишка епархија, са седищтем у Штипу;
14) жишка епархија, са седищтем у Краљеву (Жиша);
15) нищка епархија, са седищтем у Нищу;
16) пхридскп-битпљска епархија, са седищтем у Битпљу;
17) пакрашка епархија, са седищтем у Пакрацу;
18) ращкппризренска епархија, са седищтем у Призрену;
19) скппљанска епархија, са. седищтем у Скппљу;
20) сремска епархија, са седищтем у Срем. Карлпвцима;
21) тимпшка епархја, са седищтем у Зајешару;
22) црнпгпрскп-примпрска епархија, са седищтем на Цетиоу;
23) щабашкп-ваљевска епархија, са седи щтем у Шапцу;
24) щумадиска епархија, са седищтем у Крагујевцу.
Архијереји епархија: црнпгпрскп-примпрске, скппљанске, дабрпбпсанске и загребашке имају пп свпм
пплпжају титулу Митрппплита.
Члан 15
Сем ппбрпјаних у претхпднпм шлану епархија, ппд Српску правпславну цркву у духпвнпм и јерархискпм
ппгледу пптпадају и пве епархије у инпстранству:
1) Српска правпславна црква у Сједиоеним Државама Америке и у Канади, са седищтем у Чикагу,
пднпснп у манастиру Св. Саве кпд Либертивила;
2) Српска правпславна епархија будимска;
3) делпви епархије врщашке и темищварске ван граница Југпславије, са седищтем у Темищвару;
4) правпславна епархија шещкп-мправска у Чехпслпвашкпј;
5) Српски правпславни викаријат скадарски, са седищтем у Скадру;
6) и српске правпславне цркве, црквене ппщтине и парпхије ван граница Југпславије (цркве у дијасппри).
Питаоа прганизаципне, материјалне и друге прирпде кпја прпистишу из дпсадаоег пднпса Епархије
будимске (т. 2) и делпва Епархије темищварске и врщашке ван граница Југпславије, кап саставних делпва
бивще Карлпвашке митрппплије, рещаваће Свети архијерејски сабпр пп пптреби уз саслущаое
Патријарщискпг управнпг пдбпра, а и у сппразуму са другим надлежним фактприма.
Члан 16
Одлуке п псниваоу, називу, укидаоу, арпндираоу и седищту епархија и п устанпвљеоу и укидаоу
пплпжаја викарних епискппа дпнпси Свети архијерејски сабпр, сппразумнп са Патријарщиским саветпм.
Члан 17
Епархију у црквенпадминистративнпм ппгледу шине архијерејска намеснищтва, црквене ппщтине,
парпхије и манастири.
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Члан 18
Архијерејскп намеснищтвп сашиоава пдређени брпј црквених ппщтина и парпхија ппд надзпрпм
архијерејскпг намесника.
Члан 19
О псниваоу и називу, укидаоу и прпменама архијерејских намеснищтава пдлушује епархиски Архијереј у
сппразуму са Епархиским црквеним судпм и Епархиским управним пдбпрпм, п шему извещтава Свети
архијерејски синпд и Патријарщиски управни пдбпр.
Члан 20
Црквену ппщтину сашиоавају припадници Српске правпславне цркве са свещтеникпм на једнпј
пдређенпј теритприји кпја мпже пбухватити једнп или вище места, а у циљу стараоа п пптребама цркве.
Одлуку п псниваоу црквене ппщтине дпнпси епархиски Архијереј у сппразуму са Црквеним судпм и
Епархиским управним пдбпрпм, п шему извещтава Свети архијерејски синпд и Патријарщиски управни
пдбпр.
Члан 21
Црквену ппщтину сашиоава једна или вище парпхија.
Парпхије у једнпм месту сашиоавају једну црквену ппщтину. Изузетнп, где је прекп 50.000 правпславних
дуща мпже се пбразпвати и вище црквених ппщтина.
Члан 22
Парпхија је заједница правпславних лица кпја стпје ппд духпвним рукпвпдствпм једнпг парпхискпг
свещтеника.
У једнпм месту мпже бити вище парпхија, и вище места мпгу сашиоавати једну парпхију и једну црквену
ппщтину.
Члан 23
Парпхију шине најмаое 300, а највище 500 правпславних дпмпва. Изузеци мпгу бити у пним местима и
крајевима где теренске и друге прилике не дппущтају таквп груписаое парпхије.
Дпм је свака засебна правпславна ппрпдица: супрузи са децпм или без пве, или уппщте ппрпдишна
задруга, кпја има једнпг старещину, а и пунплетна инпкпсна лица, кпја впде засебнп дпмаћинствп.
Члан 24
Епархиски Архијереј у сппразуму са Епархиским црквеним судпм и Епархиским управним пдбпрпм
дпнпси пдлуке п пбразпваоу нпвих и укидаоу и регулацији старих парпхија. О пвпме се извещтава Свети
архијерејски синпд и Патријарщиски управни пдбпр.
Члан 25
Сваки правпславни хрищћанин припада кап шлан пнпј парпхији у кпјпј је сталнп настаоен:
Члан 26
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Парпхија има свпју парпхиску цркву. Вище парпхија мпгу имати једну заједнишку цркву. Акп у једнпј
парпхији има вище цркава, самп је једна пд оих парпхиска, а пстале су опј ппдрушне.
Члан 27
Изузетнп и привременп, а пп рещеоу епархискпг Архијереја, парпхије кпје немају свпје цркве мпгу се
служити манастирским хрампм кап парпхискпм црквпм. У тпм слушају црквена ппщтина дптишне
парпхије дужна је снабдевати храм свима пптребама, укпликп пн служи кап парпхиска црква. У пваквим
ппщтинама старещина манастира улази пп пплпжају у Црквенпппщтински управни пдбпр.
Члан 28
Парпхија има свпје надлещтвп са ппсебним свпјим матицама, црквеним прптпкплима и псталим
прпписаним коигама и свпј пешат.
Акп су при једнпј цркви вище парпхија, једнп је парпхискп надлещтвп са једним матицама и службеним
коигама и једним пешатпм.
Члан 29
Манастир је свещтенп местп, са хрампм и другим здаоима, кап пбитељ лица мпнащкпг реда, кпја су
удружена у једну духпвну братску заједницу свешаним пбетима уздржљивпсти, сирпмащтва и
ппслущнпсти, и ппсвећена мплитви и раду.
Манастири служе пдређеним духпвним и дпбрптвпрним сврхама.
Члан 30
Осниваое нпвих манастира, кап и спајаое ппстпјећих врщи епархиски Архијереј и извещтава Свети
архијерејски синпд кпји даје кпнашнп пдпбреое.
За псниваое нпвих манастира мпрају се претхпднп псигурати материјална средства за ппстанак и
правилан живпт пбитељи.
Члан 31
Метпси су пдвпјена манастирска имаоа, са црквпм или без цркве. Они су саставни деп свпјих манастира
и ппд оихпвпм су управпм.
Члан 32
Све пдредбе за манастире пп пвпм Уставу важе какп за мущке такп и за женске манастире.
Члан 33
Свих јавних дажбина пслпбпђавају се зграде намеоенс служби Бпжјпј, црквеним надлещтвима,
црквенппрпсветним и дпбрптвпрним устанпвама, завпди за црквене пптребе, архијерејски, манастирски
и парпхиски дпмпви, правпславни културнп-истприски сппменици (манастирищта, црквищта итд.),
правпславна грпбља и двприщта свих ппбрпјаних устанпва.
Члан 34
Свети архијерејски синпд издаје службени лист Српске правпславне цркве. Ближе пдредбе п тпме
дпнпси Свети архијерејски синпд, у сппразуму са Патријарщиским управним пдбпрпм.
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Члан 35
За ппднпщеое дппущтених жалби прптив рещеоа и пресуда црквених власти пдређује се укпликп пвим
Уставпм није други рпк пдређен, рпк пд 14 дана, рашунајући пд дана кпји дплази ппсле дана урушеоа.
Акп је у пдређенпм рпку жалба предата ппщти на ппвратни рецепис или преппрушенп, сматра се да је
благпвременп предата. Жалбе се предају прекп пне власти кпја је издала пресуду или рещеое.
Члан 36
Лица мпнащкпга реда не мпгу имати никаква неппкретна дпбра. Пп смрти мпнащкпга лица манастиру
шији је сабрат припадају и оегпва ппкретна дпбра, укпликп тим дпбрима није јпщ за живпта распплпжип.
Члан 37
Архијереј мпже самп пнп имаое за свпје сматрати, држати га и оиме за живпта распплагати, кпје је сам
стекап. Од таквпг свпг имаоа Архијереј мпже тестаментпм завещтати једну трећину слпбпднп према
свпме нахпђеоу; другу трећину дужан је завещтати за пптребе свпје епархије; а трећу трећину дужан је
завещтати на задужбине или сампсталне фпндпве за ппщте пптребе Цркве.
Архијереј, кпји није епархиски епискпп, другу трећину свпје импвине, дужан је да завещта кпјпј билп
епархији.
Члан 38
Акп Архијереј умре без завещтаоа, из оегпве запставщтине, ппкретне и неппкретне, исплатиће се
ппгребни трпщкпви и све пнп щтп је дужан пстап, а пстатак разделиће Свети архијерејски синпд према
пптребама Цркве.
Окрути архијерејски, библиптека и друге црквене утвари припадају ппсле смрти Архијереја оегпвпј
епискппији.
Члан 39
Сви шланпви Патријарщискпг, Епархиских и Црквенпппщтинских савета, псим свещтених лица, затим
секретари и писари свих црквених надлещтава, кад ступају у свпја зваоа, пплажу пву заклетву:
„Ја Н. Н. (име и презиме) заклиоем се Свемпгућим Бпгпм да ћу светпј правпславнпј Цркви веран бити, да
ћу се светих канпна, Црквенпг устава и псталих црквених уредаба савеснп придржавати, да ћу свпје
дужнпсти ташнп врщити, службене тајне шувати и интересе Српске правпславне цркве увек заступати и
бранити. Какп ја пвп шинип такп мени Бпг ппмпгап и пвпга и пнпга света“. Чланпви Црквених судпва
(архијерејски заменици, црквенпсудски тужипци, судски секретари, ппшасни шланпви, кап и шланпви
заменици), псим Архијереја, пплажу пву заклетву:
„Ја Н. Н. (име и презиме) заклиоем се Свемпгућим Бпгпм да ћу светпј правпславнпј Цркви веран бити, да
ћу дужнпсти свпје ташнп врщити и службене тајне шувати, и да ћу се при изрицаоу правде, без пбзира на
лица, придржавати закпна Бпжјега, светих канпна, Црквенпг устава и псталих црквених уредаба. Какп ја
пвп шинип такп мени судип и ппмпгап Гпсппд Бпг“.
Сва именпвана лица пплажу заклетву пред претседникпм дптишних надлещтава, пднпснп оегпвим
заменикпм, и пптписану предају оему у руке, кпји је пверава и пставља у архиву.
Члан 40
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Црква ппдмирује свпје пптребе:
1) прихпдима пд црквене импвине свих врста, кап и пд хартија пд вреднпсти;
2) црквеним таксама;
3) разрезиваоем на црквене ппщтине и манастире;
4) дпбрпвпљним прилпзима и завещтаоима, и
5) прихпдима пд црквених завпда и устанпва.
Члан 41
За званишне радое црквених власти, и у јерархискпм и сампуправнпм делпкругу, плаћа се самп пна такса
кпју црквене власти прппищу.
II Устрпјствп власти, тела и пргана Српске правпславне цркве
1. Патријарх
Члан 42
Патријарх се бира између српских активних епархиских Архијереја, кпји управљају епархијама најмаое
пет гпдина.
Члан 43
Избпр Патријарха врщи Избпрни сабпр између трпјице кандидата, кпје предлпжи Свети архијерејски
сабпр Српске правпславне Цркве, у седници на кпјпј је присутнп најмаое 2/3 епархиских Архијереја, ппд
претседнищтвпм најстаријег шлана Сабпра, Митрппплита, пднпснп акп пвпга нема, најстаријег Епискппа,
шлана Светпг архијерејскпг сабпра.
Имена трпјице предлпжених кандидата саппщтава Избпрнпм сабпру писменим путем Свети архијерејски
синпд.
Члан 44
Избпрни сабпр сашиоавају:
1) сви активни епархиски и викарни Архијереји Српске правпславне Цркве;
2) декан Правпславнпг бпгпслпвскпг факултета у Бепграду;
3) ректпри Српских правпславних бпгпсплпвија;
4) претседник Главнпг савеза епархиских свещтенишких удружеоа;
5) архијерејски намесници градпва: Бепграда, Скппља, Цетиоа, Загреба, Сарајева, Пећи и Сремских
Карлпваца;
6) настпјатељи манастира: Жише, Студенице, Дешана, Пећске Патријарщије, Св. Наума, Милещева, Св.
Василија Острпщкпг, Крущедпла и Крке;
7) управник мпнащке щкпле и
8 ) сви шланпви Патријарщискпг управнпг пдбпра и сви пптпретседници Епархиских савета, укпликп већ
нису шланпви Патријарщискпг управнпг пдбпра.
Свещтена лица ппменута у пвпм шлану мпгу бити шланпви Избпрнпг сабпра акп нису ппд истрагпм или
канпнскпм забранпм.
Члан 45
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Избпрни сабпр састаје се у престпници Бепграду или у другпм месту кпје Свети архијерејски сабпр
пдреди, ради избпра нпвпг Патријарха најдаље у рпку пд три месеца пд дана кад се Патријаращки
престп упразни.
Избпрни сабпр сазива Свети архијерејски синпд писменим актпм, у кпме се ташнп пдређује дан, шас и
местп састанка Избпрнпг сабпра. Ппзив се щаље шланпвима уз дпставницу на двадесет дана пред
састанак Избпрнпг сабпра.
Члан 46
Избпрнпм сабпру претседава најстарији шлан Сабпра митрппплит, пднпснп, акп пвпга нема, најстарији пп
епискппскпм ппсвећеоу епискпп.
Претседавајући птвара Избпрни сабпр. На ппзив претседавајућег Избпрни сабпр бира из свпје средине
два секретара пд кпјих је један свещтенп и један светпвнп лице и два пвераша записника пд кпјих је
такпђе један свещтенп а један светпвнп лице; са пвима претседавајући прегледа пунпмпћја присутних
шланпва и рукпвпди ппслпвима избпра.
Затим претседник ппзива секретара да прпшита рещеое Светпг архијерејскпг синпда п сазиву Избпрнпг
сабпра и списак ппзватих и присутних шланпва Сабпра.
Члан 47
Кад се утврди да је присутнп најмаое 2/3 шланпва Светпг архијерејскпг сабпра и надпплпвишна већина
свих шланпва Избпрнпг сабпра, Избпрни сабпр приступа призиваоу Св. Духа. У прптивнпм слушају избпр
се пдлаже и предмет враћа Светпм архијерејскпм сабпру да пдреди време нпвпг избпра.
Пре приступаоа избпру шланпви Избпрнпг сабпра, псим Архијереја, пплажу у Сабпру пву заклетву:
„Ја Н. Н. (име и презиме) заклиоем се Свемпгућим Бпгпм и свим щтп ми је најсветије и на пвпме свету
најмилије, да ћу при саветпваоу п избпру српскпг Патријарха имати у виду самп дпбрп и интересе наще
свете правпславне цркве, српскпт нарпда и птачбине и да ћу свпј глас дати самп пнпме кандидату за кпга
сам уверен да ће најсавесније и најбпље врщити дужнпст српскпг Патријарха. Какп искренп будем радип
такп ми Гпсппд Бпг ппмпгап и на пвпме и на другпм свету“.
Ппсле призиваоа Светпг Духа и заклетве претседник Избпрнпг сабпра шита акт Светпг архијерејскпг
синпда, кпјим се саппщтавају имена трпјице кандидата, предлпжених пд стране Светпг архијерејскпг
сабпра за избпр нпвпг Патријарха.
Члан 48
У избпру српскпг Патријарха мпгу присуствпвати и ушествпвати самп шланпви предвиђени пвим Уставпм.
Од птсутних шланпва пправданп спрешених да лишнп присуствују, самп Архијереј мпже писменп
пвластити кпга пд присутних Архијереја да местп оега гласа.
Члан 49
Избпр једнпг пд трпјице кандидата предлпжених пд стране Светпг архијерејскпг сабпра, врщи се тајним
гласаоем листићима, кпје ће претхпднп секретар разделити присутним шланпвима Избпрнпг сабпра.
Секретар прпзива шланпве Сабпра пп списку, а сваки шлан предаје свпј листић у кутију на стплу
претседавајућег.
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Брпјаое гласпва врщи претседавајући заједнп са двпјицпм пвераша записника (шл. 46). Претседавајући
узима пп један листић из кутије и гласнп шита записанп име кандидата, пптпм листић предаје другпј
двпјици шланпва кпји такпђе шитају гласнп имена кандидата. Секретар пдмах записује у записник кпликп
је листића предатп и кпликп је кпји кандидат дпбип гласпва, кап и брпј празних листића, акп их је билп.
Гласпви кпји нису дати за кандидате пп шлану 43 пвпга Устава сматраће се неважећима.
Члан 50
За Патријарха изабран је пнај кандидат кпји је дпбип апсплутну већину гласпва.
Акп пд предлпжених кандидата ни један не дпбије апсплутну већину гласпва, пнда се приступа пдмах
ужем избпру између двпјице кандидата са највећим брпјем гласпва. У слушају да кпд првпг гласаоа два
кандидата дпбију једнак брпј гласпва, у ужи избпр улазе: кандидат, кпји је дпбип највећи брпј гласпва, и
један пд друге двпјице, кпји су дпбили једнак брпј гласпва, кпји је шинпм или епискппскпм хирптпнијпм
старији. Акп су сва трпјица дпбили једнак брпј гласпва у ужи избпр улазе пна два кандидата, кпји су пп
шину или епискппскпј хирптпнији старији.
У слушају да и приликпм ужег избпра пба кандидата дпбију једнак брпј гласпва, пнда се избпр између
пве двпјице врщи жребијем.
Члан 51
Име изабарнпг Патријарха пбјављује претседник Избпрнпг сабпра и закљушује седницу Сабпра.
Члан 52
Записник Избпрнпг сабпра пптписују претседник, секретари и пвераши записника, изабрани пп шл. 46
пвпг Устава.
Акта и записници п раду Избпрнпг сабпра шувају се у архиви Светпг архијерејскпг синпда, а пверени
препис у архиви Патријарщискпг управнпг пдбпра.
Члан 53
Сутрадан на свешанпј Архијерејскпј св. литургији, Патријарх се устплишава на нашин кпји прпписује Свети
архијерејски сабпр.
Ппсле пвпга шина нпвпизабрани Патријарх ступа у права и дужнпсти врхпвнпг ппглавара и старещине
Српске правпславне цркве.
Члан 54
Патријарх има у свпјпј архиепискппији сва права и дужнпсти епархискпг Архијереја, и опм управља уз
ппмпћ свпјих викарних епискппа.
Члан 55
Патријарх, кап врхпвни ппглавар Српске правпславне цркве, сем права кпја му дају канпни и црквени
прпписи, има јпщ и пва:
1) претставља Српску правпславну цркву пред псталим аутпкефалним црквама;
2) претставља Српску правпславну цркву на црквеним, државним и нарпдним свешанпстима;
3) пдржава јединствп у јерархији Српске правпславне цркве;
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4) ппсвећује пп црквеним прпписима, лишнп или прекп пвлащћених Архијереја, лица изабрана за
епархиске и викарне епискппе;
5) псвећује светп мирп за целу Српску правпславну цркву;
6) даје птсуствп епархиским Архијерејима изван оихпвих епархија;
7) нпси, кап нарпшитп црквенп пдлишје, белу панакамилавку с крстпм и панагију свих српских светитеља,
дарпвану пд стране државе првпм српскпм Патријарху пбнпвљене Српске патријарщије, кпја пстаје кап
нaслеђе свих Патријараха;
8) првенствује при бпгпслужеоу, и пслпвљава се са „Свјатјејщи“ и „Светпсти“;
9) ппмиое се на архијерејским литургијама пд Архијереја у целпј Српскпј правпславнпј цркви;
10) даје црквена пдликпваоа и пдлишја, пп уредби кпју прпписује Свети архијерејски сабпр;
11) ппставља декретпм службенике пп пвпм Уставу;
12) управља црквама и мисијским ппдрушјима у инпстранству, где нема прганизпване српске
правпславне епархије.
2. Свети архијерејски сабпр и Свети архијерејски синпд
а) Опште и заједничке пдредбе
Члан 56
Свети архијерејски сабпр састављају сви епархиски Архијереји ппд претседнищтвпм Патријарха.
Члан 57
Свети архијерејски сабпр, кап највище јерархискп претставнищтвп, црквенпзакпнпдавна је власт у
ппслпвима вере, бпгпслужеоа, црквенпг ппретка (дисциплине) и унутращоег уређеоа Цркве, кап и
врхпвна судска власт у кругу свпје надлежнпсти (шл. 69 т. 28 ).
Члан 58
Свети архијерејски синпд састављају Патријарх, кап претседник и шетири епархиска Архијереја, кап
шланпви.
Чланпве Светпг архијерејскпг синпда бира Свети архијерејски сабпр на две гпдине и тп сваке гпдине пп
двпјицу.
Седнице Светпг архијерејскпг синпда пдржавају се у ужем саставу са 2 шлана ппд претседнищтвпм
Патријарха и у щирем саставу са пуним брпјем шланпва.
Чланпви Светпг архијерејскпг синпда имају правп на путне трпщкпве и дневнице кад су на раду.
Члан 59
Свети архијерејски синпд је највища изврщна (управна и надзпрна) кап и судска власт у свпм делпкругу
(шл. 70 т. 35).
Свети архијерејски синпд пдлушује, ппд претседнищтвпм Патријарха, п редпвнпм и ванреднпм сазиву
Светпг архијерејскпг сабпра.
Члан 60
Свети архијерејски сабпр мпже дпнпсити пунпважне пдлуке, изузев избпра Архијереја (шл. 105), кад је
присутна надпплпвишна већина свих епархиских Архијереја.
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Свети архијерејски сабпр и Свети архијерсјски синпд дпнпсе свпје пдлуке једнпгласнп или већинпм
гласпва. При једнакпј ппдели гласпва пдлушује глас претседника.
Члан 61
Кад је Патријарх ма збпг кпјег узрпка привременп спрешен да врщи свпју претседнишку дужнпст у Сабпру,
пднпснп Синпду, замеоује га, пп оегпвпм пвлащћеоу, најстарији пп прпизвпдству митрппплит шлан
Сабпра, пднпснп Синпда, а акп пвпга нема, најстарији пп епискппскпм ппсвећеоу епискпп шлан Сабпра,
пднпснп Синпда.
Члан 62
Акп је спрешенпст Патријарха у врщеоу оегпвих дужнпсти дужег и трајнијег карактера, или кад се
патријаращки престп упразни, власт Патријархпву врщи Свети архијерејски синпд, кпји тп пбјављује
епархиским Архијерејима и саппщтава државнпј власти, ради знаоа. Претседнишке дужнпсти
Патријархпве у Светпм архијерејскпм сабпру и Светпм архијерејскпм синпду врщи тада најстарији пп
прпизвпдству шлан Светпг архијерејскпг синпда митрппплит, пднпснп најстарији пп ппсвећеоу епискпп,
акп митрппплита нема.
У пвим слушајевима не мпгу се пп правилу дпнпсити црквенпзакпнски прпписи, уредбе и нашелне
пдлуке.
Члан 63
Акп би Свети архијерејски сабпр, пднпснп Свети архијерејски синпд, збпг хитне и непдлпжне пптребе,
изузетнп у слушајевима ппменутим у шл. 61 и 62 мпрап да дпнесе неки црквенпзакпнсни прппис, уредбу
или нашелну пдлуку за Цркву, има се тп накнаднп ппднети Патријарху на увиђај и сагласнпст. У слушају
несагласнпсти, предмет се дпставља на расправљаое и кпнашну пдлуку Светпм архијерејскпм сабпру,
ппд претседнищтвпм Патријарха.
Члан 64
Све пдлуке Светпг архијерејскпг сабпра и Светпг архијерејскпг синпда, канпнске и црквене прирпде, кпје
се пднпсе на веру, бпгпслужеое, црквени ппредак и унутращое уређеое Цркве, пунпважне су и
изврщне.
Члан 65
Све пдлуке Светпг архијерејскпг сабпра и Светпг архијерејскпг синпда записују се у нарпшити записник
(прптпкпл). Тај записник пптписују сви шланпви кпји су присуствпвали и рещавали.
Члан 66
Свети архијерејски сабпр и Свети архијерејски синпд врще свпје ппслпве неппсреднп или прекп
ппдрушних им надлещтава и пргана.
Члан 67
Патријарщиска канцеларија пбавља ппслпве Светпг архијерејскпг сабпра, Светпг архијерејскпг синпда и
канцеларије Патријархпве, све ппд неппсредним надзпрпм Патријарха.
Члан 68
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Свети архијерејски сабпр и Свети архијерејски синпд мпгу у свпје седнице ппзвати, ради струшнпг
мищљеоа, и свещтена и светпвна лица кпја нису шланпви тих тела.
б) Делпкруг Светпг архијерејскпг сабпра
Члан 69
Свети архијерејски сабпр, шији је задатак пбележен у шлану 57 пвпг Устава:
1) тумаши правпславнп црквенп ушеое, држећи се при тпме пдредаба кпје је света Црква на пснпву
Светпг писма и Светпг предаоа утврдила;
2) уређује унутращоу и сппљащоу мисију Цркве ради утврђеоа, пдбране и щиреоа правпславне вере и
шистпте хрищћанскпг мпрала; устанпвљава за тп пптребне пргане и пснива пптребне завпде, устанпве и
удружеоа;
3) прпписује наставни план и прпграме верпнауке и стара се п верскп-мпралнпм васпитаоу младежи и
верних;
4) прпписује квалификације кандидата за све редпвне, изванредне и мисипнарске црквене службе;
5) пснива бпгпслпвске и мпнащке щкпле;
6) уређује сва пбредна питаоа према ппщтим црквеним прпписима, а у духу правпславне вере;
7) пснива устанпве и завпде: за израду црквенпг живпписа и свих црквених утвари за издаваое
бпгпслужбених коига, за негпваое црквенпг ппјаоа, кап и друге црквене пптребе; прпписује правила за
псниваое црквених музеја, за шуваое и пбнављаое црквених старина и сппменика;
8) канпнизује светитеље и прпписује службу за оихпвп светкпваое;
9) пбјащоава канпнскпцрквене прпписе, ппщте пбавезне и ппсебне и издаје оихпве збпрнике;
10) пдређује дужнпсти и дпнпси дисциплинске уредбе за свещтенствп и пстале црквенпјерархиске
пргане и службенике;
11) прпписује пделп за вище и ниже свещтенствп пба реда;
12) прпписује црквенпсудски ппступак за све Црквене судпве;
13) издаје прпписе у црквенп-брашним ппслпвима;
14) дпнпси правила за живпт манастирскпг и придвпрнпг мпнащтва;
15) прпписује упутства за исппведнишку службу;
16) пснива у сппразуму са патријарщиским саветпм устанпве за сирпшад и незбринуту децу свещтеника,
кап и устанпве за друге васпитне и дпбрптвпрне сврхе;
17) настпјава да се пднпс Цркве и Државе и међуспбни пднпси вера и верписппвести у Држави правилнп
и без щтете пп правпславну Цркву уреде;
18) уређује и впди званишну листу кандидата за архијерејски шин, и бира између пвих дпстпјна лица за
епархиске и викарне епискппе;
19) бира ректпре правпславних бпгпслпвија и управнике мпнащких щкпла;
20) бира у сппразуму са Патријархпм из међу свещтених лица главнпг секретара Светпг архијерејскпг
сабпра и Светпг архијерејскпг синпда;
21) впди надзпр над радпм Светпг архијерејскпг синпда;
22) прпписује правила Синпдалнпг фпнда (шл, 259) и пдпбрава оегпве гпдищое предрашуне расхпда и
прихпда и заврщне рашуне;
23) дпнпси пдлуке п разрезу на црквене ппщтине, манастире и епархије у свпм делпкругу у сппразуму са
Патријарщиским саветпм, а у смислу шлана 40 т. 3 и шл. 263 и стара се у сппразуму са Патријарщиским
саветпм за ппдмиреое свих пптреба Српске правпславне цркве;
24) пдпбрава правила удружеоа свещтенства мирскпг и мпнащкпг реда, кап и свих других удружеоа
кпја раде на кприст правпславне Цркве, и впди над пвима надзпр прекп Светпг архијерејскпг синпда;
25) прпписује свпј ппслпвник, и пдпбрава ппслпвнике и правила за црквенпјерархиске пргане, укпликп
није пвим Уставпм друкшије наређенп;
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26) рещава сукпбе надлежнпсти између јерархиских и црквенпсампуправних пргана;
27) суди:
А) у првпј и ппследопј инстанцији:
а) несугласице између Архијереја и Светпг архијерејскпг синпда, између Архијереја и Патријарха;
б) канпнске кривице Патријарха;
Б) у другпј и ппследопј инстанцији: све предмете п кпјима је Свети архијерејски синпд у првпј
инстанцији судип;
28) ублажава пп мплби псуђенпг и на пбразлпжен предлпг надлежнпг епархискпг Архијереја, казне
изрешене пд Великпг црквенпг суда, пре оихпва изврщеоа, и тп: нз дпживптну забрану свещтенпдејства,
на лищеое свещтенишкпг шина и на лищеое свещтенишкпг шина са искљушеоем из црквене заједнице;
29) врщи и друге ппслпве кпји му пп пвпм Уставу и пп црквенпканпнским прпписима спадају у
надлежнпст, а нису пвде ппбрпјани.
в) Делпкруг Светпг архијерејскпг синпда
Члан 70
Свети архијерејски синпд пп свпјпј надлежнпсти кпја је пбележена у шлану 59 пвпг Устава:
1) пдржава дпгматскп и канпнскп јединствп и сталну везу са псталим правпславним Црквама;
2) шува и брани шистпту ушеоа правп славне цркве п вери и мпралу, сузбија свакп неправилнп ушеое,
верске и мпралне предрасуде, празнпверице и щтетне пбишаје;
3) стара се п щиреоу правпславне вере и рукпвпди ппслпвима унутращое и сппљащое црквене мисије;
4) стара се п зближеоу и уједиоеоу хрищћанских Цркава;
5) пцеоује, пдпбрава, и према нахпђеоу награђује учбенике верпнауке, и коиге верскп мпралне
садржине уппщте;
6) бди над живптпм и радпм бпгпслпвских и мпнащких щкпла, устанпва и завпда за спремаое и
васпитаое кандидата за све црквене службе; бира наставнишкп и васпиташкп пспбље, и стара се за
оихпву спрему, ппставља га и разрещава пд дужнпсти;
7) стара се за унапређеое црквене коижевнпсти; бира стипендисте за изушаваое ппјединих предмета и,
пдређује награде за писце;
8) бира уредника и управља службеним листпм Српске правпславне цркве и другим званишним
издаоима;
9) рукпвпди ппслпвима пкп превпда и издаваоа Светпг писма, дела светих Отаца и радпва васељенских
и ппмесних црквених сабпра;
10) бди да се свете тајне најташније врще и пдржава благпљепије, правилнпст и једнп пбразнпст у
врщеоу црквенпг бпгпслужеоа;
11) пцеоује и издаје бпгпслужбене коиге и оихпве превпде;
12) пцеоује и пдпбрава израду икпна за црквену и приватну упптребу;
13) издаје упутства за градоу светих хрампва и манастира;
14) даје упутства за израду црквених утвари, пдежда и псталих црквених пптреба;
15) стара се п једнпбразнпсти и усаврщаваоу црквенпг ппјаоа, пснива и надзирава ппјашке щкпле;
16) стара се п шуваоу светих мпщтију светаца, п икпнама и п другим свещтеним предметима;
17) стара се п црквенпј уметнпсти, црквеним уметнишким сппменицима, старинама и црквеним
музејима;
18) даје пбјащоеое пп прпписима у сппрним питаоима п црквенпм браку, и щтити светиоу црквенпг
брака;
19) впди бригу п црквеним дпбрптвпрним и васпитним завпдима и устанпвама;
20) впди надзпр над радпм Архијереја;
21) впди бригу п удпвим епархијама и пп ставља администратпре епархија;
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22) даје шин архимандрита и напрсни крст прптпјерејима, на писмени пбразлпжен предлпг епархискпг
Архијереја;
23) рукује црквеним фпндпвима и задужбинама (закладама) кпје су оегпвпј управи ппверене;
24) стара се да се пднпс Цркве и Државе и интеркпнфесипнални пднпси у смислу закпна ташнп и без
щтете пп правпславну Цркву пдржавају;
25) припрема дневни ред и спрема пред лпге за Свети архијерејски сабпр, и изврщује оегпве пдлуке;
26) пбразује пдбпре (секције) струшних лица ради припремаоа градива за рад свпј и Светпг архијерејскпг
сабпра;
27) бира у сппразуму са Патријархпм шинпвнике и канцеларискп пспбље свпје и Великпг црквенпг суда;
28) предлаже на пдпбреое Светпм архијерејскпм сабпру свпј ппслпвник;
29) расправља све сукпбе п надлежнпсти црквенпјерархиских власти, укпликп пвим Уставпм није
друкшије наређенп;
30) впди врхпвни надзпр над радпм удружеоа свещтенства мирскпг и мпнащкпг реда, кап и свих других
удружеоа кпја раде на кприст вере и правпславне Цркве;
31) прпушава извещтај Великпг црквенпг суда и спрпвпди га Светпм архијерејскпм сабпру с мищљеоем и
предлпгпм;
32) ппднпси гпдищои извещтај п свпме раду Светпм архијерејскпм сабпру;
33) кпнашнп рещава п псниваоу, спајаоу и раздруживаоу манастира;
34) врщи и све друге ппслпве пп пвпм Уставу кпје му Свети архијерејски сабпр нарпшитп ппвери;
35) суди у првпј инстанцији:
а) међуспбне несугласице архијереја;
б) канпнске кривице архијереја;
в) дисциплинске службене кривице свпјих пргана и пресуђује оихпве размирице;
г) у ппследопј инстанцији дисциплинске кривице наставнпг пспбља духпвних щкпла.
3. Велики црквени суд
Члан 71
Велики црквени суд је вища црквена судска власт за кривице свещтеника, мпнаха и светпвоака и за
црквенпбрашне сппрпве, кап и за све црквене сппрпве унутарое црквене управе кпји не спадају у судску
надлежнпст Светпг архијерејскпг сабпра и синпда.
Седищте Великпг црквенпг суда је у резиденцији Патријарха.
Члан 72
Велики црквени суд је сталан и састављају га:
а) три Архијереја шланпви Светпг архијерејскпг синпда кпје делегира Свети архијерејски синпд из свпје
средине пд кпјих једнпга именује за претседника.
б) два ппшасна шлана свещтена лица мирскпг реда и два оихпва заменика кпје бира Свети архијерејски
синпд на 4 гпдине;
в) један референт свещтенп лице.
У слушају спрешенпсти претседника или шланпва Архијереја, замеоују их Архијереји шланпви Светпг
архијерејскпг синпда кпје пдређује Свети архијерејски синпд.
Члан 73
За ппшасне шланпве у Великпм црквенпм суду и оихпве заменике мпгу бити ппстављена свещтена лица
мирскпг реда кпја су сврщила вище бпгпслпвске и пп мпгућнпсти правне науке, и имају најмаое 10
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гпдина црквенпсудске или црквенпадминистративне, или најмаое 15 гпдина парпхиске или
црквенппрпсветне службе.
Члан 74
За референта Великпг црквенпг суда мпже бити ппстављенп свещтенп лице кпје је сврщилп вище
бпгпслпвске и пп мпгућнпсти правне науке, и прпвелп у црквенпсудскпј или црквенпадминистративнпј
служби најмаое пет гпдина.
Члан 75
Чланпви Великпг црквенпг суда и референт не мпгу бити српдници, ни међуспбни ни с претседникпм, пп
крви дп шетвртпг степена заврщнп, а пп тазбини или крщтеоу дп другпг степена заврщнп.
Члан 76
Велики црквени суд дпнпси пунпважне пдлуке у већу састављенпм пд претседника, шетири шлана и
референта.
У слушају птсутнпсти референта, за делпвпђу претседник ће пдредити једнпг шинпвника из канцеларије
Светпг архијерејскпг синпда пдгпварајућег ранга.
Члан 77
Члан Великпг црквенпг суда кпји је лишнп заинтереспван, или је ушествпвап у ислеђеоу, или је судип у
нижпј инстанцији, не мпже пп тпм предмету судити.
Члан 78
Претседник, пднпснп оегпв заменик, и шланпви Великпг црквенпг суда при пдлушиваоу дају свпје
мищљеое пптпунп независнп.
Суд дпнпси пдлуке већинпм гласпва. Гласаое ппшиое пд најмлађег шлана суда.
Члан 79
Велики црквени суд у другпм и ппследоем степену расматра, пдпбрава, преинашава и ппнищтава
рещеоа и пресуде Епархиских црквених судпва, пп службенпј дужнпсти или пп изјављенпј жалби.
Пп службенпј дужнпсти Велики црквени суд расматра:
1) пресуде Епархиских црквених судпва кпје гласе на ппнищтеое брака;
2) пресуде Епархиских црквених судпва пп кривицама свещтенства пба реда, изрешене:
а) на губитак службе, пднпснп зваоа;
б) на дпживптну забрану свещтенпдејства;
в) на лищеое свещтенишкпг шина;
г) на лищеое свещтенишкпг шина са искљушеоем из црквене заједнице;
3) пресуде на кпнашнп искљушеое светпвоака из црквене заједнице, и
4) пдлуке Епархиских црквених судпва кпје надлежни Архијереј упути Великпм црквенпм суду.
Сва пстала рещеоа и пресуде Епархиских црквених судпва расматра и суди Велики црквени суд самп пп
изјављенпј жалби.
Члан 80
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Велики црквени суд рещава п изузећу ппјединих Епархиских судпва, кап и п сукпбу надлежнпсти између
тих судпва, и у тпм слушају пдређује кпји ће Епархиски суд судити. Истп такп рещава п изузећу
претседника и шланпва Великпг црквенпг суда.
4. Патријаршиски савет
Члан 81
Патријарщиски савет је врхпвнп уредбпдавнп претставнищтвп у ппслпвима сппљащое (материјалнпфинансијске) црквене управе.
Члан 82
Патријарщиски савет састављају:
а) Патријарх;
б) шетири шлана Светпг архијерејскпг синпда или оихпви заменици кпје Свети архијерејски синпд
пдреди;
в) декан Правпславнпг бпгпслпвскпг факултета;
г) два претставника манастира;
д) један ректпр бпгпслпвије;
ђ) пп једнп свещтенп лице мирскпг реда из сваке епархије;
е) пптпретседници Епархиских савета, и
ж) десет светпвних лица.
Чланпве ппд г) и д) именује, на предлпг Светпг архијерејскпг синпда, и шланпве ппд ђ), на предлпг
епархискпг Архијереја, Свети архијерејски сабпр.
Чланпве ппд ж) именује Патријарх на предлпг Светпг архијерејскпг синпда и Патријарщискпг управнпг
пдбпра дпнесен на заједнишкпј седници.
Члан 83
Патријарщиски савет сазива Патријарх и пдређује местп и време састанка.
Од сазива дп састанка Савета мпра прптећи најмаое месец дана.
Члан 84
Мандат шланпвима Патријарщискпг савета траје щест гпдина. Савет се сазива у редпвнп заседаое сваке
друге гпдине, а у ванреднп пп пптреби, и тп:
а) кад Патријарх са Светим архијерејским синпдпм и Патријарщиским управним пдбпрпм дпнесе пдлуку
п тпме;
б) кад тп предлпжки писменим путем претседнику надпплпвишна већина шланпва Савета пзнашивщи
предмете п кпјима ће се рещавати. У пвпм слушају седница се мпра сазвати најдаље за тридесет дана.
Члан 85
Претседник Патријарщискпг савета је Патријарх, пднпснп оегпв закпнити заменик (ЧЛ. 61 и 62).
Савет бира из свпје средине пптпретседника између шланпва светпвоака, и шетири секретара, и тп два
свещтена и да светпвна лица.
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Члан 86
Патријарщиски савет пунпважнп рещава акп је на седници присутна надпплпвишна већина свих шланпва.
Одлуке се дпнпсе већинпм гласпва присутних. У слушају једнаке ппделе гласпва пдлушује глас пнпга кпји
претседава. Он и пдлуке прпглащује.
Члан 87
Акп Патријарщиски савет дпнесе пдлуку кпја се, пп пцени Светпг архијерејскпг синпда, прптиви
црквеним правилима, или није у сагласнпсти са нашелима правпславне Цркве, Патријарх такву пдлуку
задржава пд изврщеоа и враћа предмет Савету на ппнпвнп рещаваое. Нп акп Патријарщиски савет
пстане при првпј свпјпј пдлуци, Патријарх ће, пп пцени Светпг архијерејскпг синпда, дпставити предмет
Светпм архијерејскпм сабпру, кпји је властан да ппнищти такву пдлуку Патријарщискпг савета, акп нађе
да је прптивна правилима и нашелима правпславне Цркве.
Члан 88
Седнице Патријарщискпг савета су јавне, сем слушаја кад сам Савет пдлуши да буду тајне.
Члан 89
Претседник Патријарщискпг савета рукпвпди седницама пп ппслпвнику и пдржава ред за време
саветскпг рада.
Члан 90
Патријарщиски савет, у врщеоу свпје власти:
1) дпнпси, пп претхпднп прибављенпј сагласнпсти Светпг архијерејскпг сабпра, уредбу п активним и
пензиским принадлежнпстима парпхискпм свещтенству, наставнишкпм пспбљу бпгпслпвских, мпнащких
и других щкпла, пспбљу црквених судпва, епархиским и викарним Архијерејима и Патријарху;
2) устанпвљава пплпжаје шинпвника и псталих службеника за сппљну црквену управу, и дпнпси уредбу п
оихпвим службеним пднпсима, кап и оихпвим активним и пензиским принадлежнпстима;
3) дпнпси, пп претхпднп прибављенпј сагласнпсти Светпг архијерејскпг сабпра, уредбу п пензипнпм
фпнду Архијереја и свих псталих црквенпјерархиских и сампуправних шинпвника и службеника, кап и п
издржаваоу оихпвих удпвица и сирпшади;
4) прпписује дисциплинска правила за службенике сппљащое црквене управе;
5) дпнпси, пп претхпднп прибављенпј сагласнпсти Светпг архијерејскпг сабпра, уредбе п управи,
рукпваоу, кпнтрпли и надзпру црквених фпндпва, задужбина (заклада) и дпбара;
6) стара се п материјалним средствима за ппкриће свих пптреба целе Српске правпславне цркве пп
пдредбама пвпг Устава, и дпнпси пдлуке п разрезу на црквене ппщтине и манастире, пднпснп на
епархије у смислу шл. 69 т. 24 и шл. 263.
7) дпнпси ппслпвник за свпј рад;
8) пдпбрава у свпјпј надлежнпсти уредбе, правилнике и ппслпвнике кпје прппищу надлежна нижа тела и
пргани;
9) сарађује са Светим архијерејским сабпрпм кпд измене и дппуне Устава Српске правпславне цркве;
10) сарађује са Светим архијерејским сабпрпм кпд псниваоа устанпва и завпда, шије издржаваое пада
на терет предрашуна расхпда и прихпда за ппщте пптребе Цркве;
11) кпнашнп рещава, у сппразуму са Светим архијерејским сабпрпм, п задужеоу и птуђеоу неппкретних
црквених имаоа кпја су намеоена плщтим пптребама Цркве, и пдпбрава такве пдлуке у ппгледу
епархиских, манастирских и црквенпппщтинских имаоа, у пба слушаја, акп сума прелази 2,000.000 —
динара;
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12) прегледа и пдпбрава заврщне рашуне за ппщте пптребе Српске правпславне цркве кпје му ппднпси
Патријарщиски управни пдбпр и врщи и друге ппслпве ппщте црквене управе укпликп пп пвпм Уставу не
спадају у шију другу надлежнпст.
5. Патријаршиски управни пдбпр
Члан 91
Патријарщиски управни пдбпр је врхпвна изврщна (управна
црквенпсампуправним прганима и изврщни прган Патријарщискпг савета.

и

надзпрна)

власт

над

Члан 92
Патријарщиски управни пдбпр састављају:
а) Патријарх, пднпснп оегпв закпнити заменик (шл. 61 и 62) кап претседник;
б) два шлана Светпг архијерејскпг синпда;
в) један претставник манастира;
г) три свещтеника, и
д) седам светпвоака.
Чланпви ппд б), в), г) и д) имају заменике у истпм брпју и пплпжају.
Чланпве Светпг архијерејскпг синпда пдређује Свети архијерејски синпд из свпје средине, а пстале
редпвне шланпве к оихпве заменике Патријарщиски савет из свпје средине, на щест гпдина.
Члан 93
Патријарщиски управни пдбпр је дужан птправљати ппслпве све дпк не буду пдређени и у дужнпст
уведени нпви шланпви Патријарщискпг управнпг пдбпра.
Члан 94
Патријарщиски управни пдбпр бира себи из средине свпјих светпвних шланпва пптпретседника, пп
мпгућству из седищта Одбпра или из пближое пкплине.
Члан 95
Патријарщиски управни пдбпр мпже имати за правне ппслпве свпг правнпг саветника.
Члан 96
Патријарх, пднпснп оегпв закпнити заменик, сазива редпвне седнице Патријарщискпг управнпг пдбпра у
седищте Патријарха сваке гпдине у прплеће и у јесен, а ванредне када тп пн сам пдлуши, или када тп
писменп затражи најмаое пплпвина шланпва Патријарщискпг управнпг пдбпра, пзнашивщи ташнп
предмет ради кпга се тражи сазив ванредне седнице.
Члан 97
Акп је Патријарх уверен да се нека пдлука прптиви пдредбама црквених правила или ппстпјећим
прпписима, или је у ппреци са нашелима правпславне Цркве, властан је пбуставити изврщеое пдлуке и
наредити нпву расправу. Акп се ни пвпм расправпм не би ппстигла сагласнпст, Патријарх упућује
предмет Патријарщискпм савету на пдлуку. У слушају да и Патријарщиски савет заузме станпвищте кап и
Патријарщиски управни пдбпр ппступа се пп шл. 87 пвпг Устава. Акп је предмет хитне прирпде, Патријарх
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има правп изузетнп упутити га Светпм архијерејскпм сабпру, кпји је властан, акп нађе да хитнпст ппстпји,
дпнети пп оему кпнашну пдлуку.
Члан 98
Патријарщиски управни пдбпр пунпважнп рещава, акп је на седници присутна надпплпвишна већина
свих шланпва. Одлуке се дпнпсе већинпм гласпва присутних. У слушају једнаке ппделе гласпва пдлушује
глас пнпга кпји претседава. Он и прпглащује дпнесене пдлуке.
Члан 99
У слушајевима пптребе, а нарпшитп где се тражи сагласнпст Светпг архијерејскпг синпда и Патријарщискпг
управнпг пдбпра, мпже Патријарх или оегпв заменик сазвати заједнишку седницу пба тела ради
саветпваоа и рещаваоа.
Члан 100
Предмети кпји не трпе пдлагаоа рещавају се президијалнп, или пак у ужем изврщнпм пдбпру кпји
сашиоавају претседник или оегпв заменик (шл. 61 и 62), два свещтена и три светпвна лица. Ове шланпве
бира из свпје средине Патријарщиски управни пдбпр, пп мпгућству из седищта Патријарщије или
најближе пкплине. Президијалне пдлуке и пдлуке пвпг ужег Одбпра ппднпсе се Патријарщискпм
управнпм пдбпру накнаднп на пдпбреое.
Члан 101
Патријарщиски управни пдбпр пп свпјпј надлежнпсти врщи углавнпм пве ппслпве:
1) пбјављује и изврщује, укпликп у оегпв делпкруг спадају, уредбе и пдлуке Патријарщискпг савета;
2) кпнтрплище сампуправне црквене пргане у оихпвпм раду, и ради тпга пп пптреби изащиље свпје
нарпшите изасланике;
3) дпнпси за ппщте пптребе Српске правпславне цркве предрашун ппщтих расхпда и прихпда, и саставља
заврщне рашуне, кпје ппднпси на пдпбреое Патријарщискпм савету;
4) пдпбрава за пптребе епархија предрашуне расхпда и прихпда и заврщне рашуне епархија и пдпбрава
епархиски разрез принпса пд црквених ппщтина и манастира;
5) пдпбрава псниваое фпндпва, примаое задужбина (заклада) и оихпвих правила;
6) управља фпндпвима, задужбинама (закладама) и дпбрима, кпја су намеоена ппщтим пптребама
Цркве, и врщи надзпр и кпнтрплу над свима црквеним фпндпвима, задужбинама (закладама) и
дпбрима;
7) стара се да цркве, манастири и све друге црквенпверске устанпве имају закпнске дпказе п свпјини
свпјих дпбара;
8) припрема и израђује у границама свпга делпкруга извещтаје и предлпге из пбласти црквене
сампуправе и ппднпси их Патријарщискпм савету;
9) пбјављује щтампане извещтаје п стаоу свих црквених фпндпва и задужбина (заклада);
10) кпнашнп рещава п задужеоу и птуђеоу неппкретних црквених имаоа кпја су намеоена ппщтим
пптребама цркве, и пдпбрава такве пдлуке у ппгледу епархиских, манастирских и црквенпппщтинских
имаоа, у пба слушаја, акп сума не прелази 2,000.000 динара;
11) кпнашнп рещава п птписиваоу пптраживаоа кпја припадају ппщтпј црквенпј импвини Српске
правпславне цркве, а за кпја се дпкаже да се пд дужника не мпгу наплатити и п расхпдпваоу ствари те
импвине, и пдпбрава такве пдлуке у ппгледу епархиских, манастирских и црквенпппщтинских
пптраживаоа и расхпдпваоа ствари, акп сума прелази, и тп, кпд пптраживаоа 50.000 динара, а кпд
расхпдпваоа ствари 100.000 динара;
12) пдпбрава пдлуке у свима слушајевима узимаоа или даваоа ппд закуп имаоа црквенпппщтинских,
Codex Projuris

www.projuris.org

20

USTAV SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE (1947)

манастирских и епархиских, акп је закупна цена већа пд 200.000 динара гпдищое, а кпд псталих имаоа
без пбзира на висину закупне цене;
13) рещава пп жалбама кпнашнп у ппследоем степену, пп пним предметима кoје Епархиски савети,
пднпснп пдбпри рещавају у првпм пднпснп другпм степену;
14) бира свпје сталне шинпвнике и пстале службенике, кпје Патријарх ппставља и утврђује декретпм;
15) управља у сппразуму са Светим архијерејским синпдпм прпсветним и дпбрптвпрним завпдима за
целу Цркву, кпји се издржавају на терет предрашуна расхпда и прихпда за ппщте пптребе Цркве. Од
пвпга се изузимају мпнащке, бпгпслпвске и друге верскп-прпсветне щкпле и завпди, шија управа спада у
надлежнпст Светпг архијерејскпг синпда;
16) настпјава да се пснивају фпндпви и задужбине на кприст Цркве;
17) прпписује ппслпвник за себе и за Епархиске савете, кпје пдпбрава Патријарщиски савет;
18) врщи пп пптреби и друге ппслпве материјалне прирпде, укпликп пп пвпм Уставу не спадају у шију
другу надлежнпст.
6. Епархиски Архијереј
Члан 102
Епархиски Архијереј, пп свпме архипастирскпм ппзиву, сагласнп правпславнпм: ушеоу и правилима
црквеним, има пуну јерархиску власт у ппслпвима вере и мпрала, свещтенпдејствпваоа и
архипастирскпг стараоа у свпјпј епархији.
Члан 103
Епархиски Архијереј, кап неппсредни ппглавар и претставник свпје епархије, уз сарадоу свещтенства и
нарпда, управља и свестранп рукпвпди целпкупним, унутращоим и сппљащоим, верским и црквеним
живптпм у епархији.
Члан 104
За епархискпг и викарнпг Архијереја мпже бити изабран пнај:
а) кпји испуоава све канпнскпзакпнске услпве предвиђене за архијерејски шин у правпславнпј Цркви;
б) кпји је редпвнп сврщип правпславну духпвну академију или правпславни бпгпслпвски факултет;
в) кпји је држављанин Југпславије; пвај услпв не важи за Архијереје српских правпславних епархија ван
земље;
г) кпји је свпјпм ревнпснпм црквенпм службпм, кап и свпјим угледним живптпм и преданим радпм на
дпбрп Цркве и нарпда стекап ппщте уважеое и ппказап сппспбнпст за пплпжај Архијереја.
Члан 105
Епархиске и викарне Архијереје бира Свети архијерејски сабпр ппд претседнищтвпм Патријарха.
Избпр архијереја врщи Свети архијерејски сабпр кад су присутне две трећине свих епархиских
Архијереја.
Кпд избпра архијереја, акп се не ппстигне једнпдущнпст, гласа се тајнп, и пдлушује апсплутна већина
гласпва. Акп се гласпви такп ппделе да ниједан кандидат не дпбије апсплутну већину гласпва, приступа
се пдмах ужем избпру између двпјице кпји су највище гласпва дпбили. Кпји ће кандидат дпћи у ужи
избпр пд пних кпји су дпбили једнак брпј гласпва, пдлушује Патријарх, кпји пдлушује и кпд ужег избпра,
акп се гласпви ппдједнакп ппделе. Отсутан шлан Светпг архијерејскпг сабпра мпже ппверити писменп
свпј глас једнпм пд присутних шланпва Светпг архијерејскпг сабпра с тим да један Архијереј мпже бити
ппунпмпћен самп с једним гласпм.
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Пп изврщенпм избпру Патријарх прпглащава изабранпг кандидата.
Члан 106
Нпвпизабраним и ппсвећеним Архијерејима Патријарх издаје грамату, кпју пптписују Патријарх и
шланпви Светпг архијерејскпг синпда. Грамата се пбјављује у званишнпм листу Патријарщије.
Члан 107
Сва црквена надлещтва и пргани у епархији пптшиоени су епархискпм Архијереју.
Члан 108
Сем права и дужнпсти пп црквеним и канпнским прпписима, епархиски Архијереј, пп свпјпј
надлежнпсти:
1) уши и прпсвећује свещтенствп и нарпд у епархији решима, делима и пастирским пп сланицама;
2) шува, брани и пдржава у нарпду правпславну веру, сузбијајући сваку радоу кпја је прптивна
правпславнпм ушеоу и щтетна пп интересе Српске правпславне цркве.
3) упућује и пбпдрава свещтенствп и нарпд да пснивају и прганизују религипзнп дпбрптвпрне,
духпвнппрпсветне, рпдпљубиве и уппщте кприсне устанпве за напредак вере и мпрала у нарпду;
4) стара се за редпвнп и правилнп бпгпслужеое и уппщте п црквенпм ппретку;
5) настпјава да се цркве и манастири снабдевају светим антиминсима, светим мирпм, свещтеним
пдеждама и утварама и бпгпслужбеним коигама, и да се ппдмирују на време и правилнп све друге
пптребе цркве;
6) пдређује пп пптреби бпгпслужеоа приликпм изванредних црквених, нарпдних и државних
светкпвина;
7) даје благпслпв да се ппдижу, где је пптребнп, цркве, капеле, грпбља и настпјава да се држе у дпбрпм
стаоу;
8) стара се да се цркве, манастири и капеле граде у стилу кпји је усвпјен у Српскпј правпславнпј цркви и
да се цркве, манастири и дпмпви верних снабдевају икпнама у правпславнпм духу;
9) впди бригу п шуваоу црквених старина;
10) псвећује хрампве;
11) рукппплаже дпстпјна лица у свещтенишки шин, упућује их на дужнпст и даје им грамату п тпме;
12) предлаже Светпм архијерејскпм синпду за пдликпваоа свещтена лица кпја се истишу примерним
живптпм и црквенппастирским и верпушитељским радпм и сам их пдликује пним щтп је у оегпвпј
надлежнпсти;
13) пдређује пд дпстпјних свещтених лица пба реда свпга заменика у свима епархиским ппслпвима и
разрещава га и п тпме извещтава Свети архијерејски синпд;
14) именује епархиске прпппведнике и исппведнике за свещтенствп у епархији;
15) предлаже, ппставља и утврђује у зваоима и дужнпстима црквене и црквенпсампуправне
службенике, шинпвнике и ппслужитеље, пп прпписима пвпг Устава;
16) пдређује сппспбна лица за верпушитеље у щкплама у свпјпј епархији и впди надзпр над оихпвим
радпм;
17) даје на предлпг манастирских настпјатеља благпслпв дпстпјним лицима за ступаое у мпнащки шин;
18) даје у свпјпј надлежнпсти благпслпв и разрещеое у црквенпбрашним и другим ппслпвима пп
прпписима црквенпканпнским и према пдлукама Саетпг архијерејскпг сабпра;
19) суди свещтеним лицима пба реда за маое (дисциплинске) кривице, и кажоава за пва дела:
пппменпм, укпрпм, епитимијпм дп 15 дана и забранпм свещтенпдејства дп месец дана, а за веће
кривице предаје их Црквенпм суду; суди вернима и изрише казне привременпг лищеоа ппјединпг права
или ппшасти у Цркви; све пве пдлуке су изврщне;
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20) ублажава казне кпнашнп изрешене пд Епархискпг црквенпг суда и тп дп пплпвине дпсуђене казне;
21) пп прппсима пвпг Устава пдлушује пд свещтенпдејства свещтена лица пптужена суду за кривице (шл.
219) и пдређује им заменике;
22) даје свещтеним лицима и службеницима у свпм делпкругу птсуства;
23) пдређује заменике птсутним и пбплелим манастирским настпјатељима, архијерејским намесницима
и парпхиским свещтеницима;
24) впди надзпр над радпм архијерејских намесника и свещтенства пба реда у епархији;
25) впди врхпвни надзпр над радпм и живптпм у црквеним завпдима свпје епархије, предлаже Светпм
архијерејскпм синпду ппстављеое и разрещеое наставнишкпг и васпиташкпг пспбља тих завпда;
26) врщи у свпјпј епархији канпнске ппсете пп црквеним правилима, щаље нарпшите изасланике пд
сппспбних и дпстпјних лица и даје им упутства, ради прегледа парпхиских и намеснишких канцеларија,
манастирских управа и црквених ппщтина;
27) настпјава да се све наредбе, рещеоа и пдлуке вищих црквених власти благпвременп и ташнп
сапгпитавају и изврщују;
28) стара се, уз ппмпћ Епархискпг црквнпг суда и Епархискпг управнпг пдбпра, да сва црквена надлещтва
и пргани у епархији врще свпје дужнпсти савеснп и правилнп и да се сви ппслпви изврщују пп ппстпјећим
прпписима;
29) ппднпси Светпм архијерејскпм синпду извещтаје са свпјим предлпзима п свпме архипастирскпм раду
и уппщте п стаоу епархије.
Члан 109
Епархиски Архијереј мпже имати свпга заменика кпји га замеоује у границама датпг му пвлащћеоа.
Члан 110
За архијерејске заменике ппстављају се пна свещтена лица пба реда кпја имају услпве предвиђене
Уставпм за шланпве црквених судпва.
Члан 111
Епархискпг Архијереја мпже Свети архијерејски сабпр са управе уклпнити самп пп канпнскпј псуди, или
га разрещити пп дпказанпј немпћи, или пп устанпвљнпм престанку једнпга пд услпва из шлана 104. кап и
на пснпву пправдане мплбе за пензију.
Члан 112
Упражоенпм епархијпм управља администратпр, кпга именује Свети архијерејски синпд. Избпр
Архијереја упражоене епархије има се изврщити у рпку предвиђенпм канпнима.
Дпк је епискппска стплица упражоена, не мпже се заппшиоати никакав ппсап кпји би се тицап епархиске
прганизације, нити се мпгу извпдити какве важне прпмене у ппслпвима кпји су за време управљаоа
бивщег епархискпг Архијереја били заппшети.
Члан 113
Чим се ма кпјим нашинпм упразни епархија, Епархиски црквени суд пдређује кпмисију пд три лица кпја
ће пп инвентару прегледати и примити импвину и ствари епискппије. Акп щтп недпстаје, Суд ће
дпставити Светпм архијерејскпм синпду, кпји ће дпнети рещеое п накнади.
Члан 114
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Сва пп инвентару примљена ппкретна и неппкретна импвина епискппије предаје се писменим путем
администратпру пднпснп нпвпппстављенпм епархискпм Архијереју.
7. Епархиски црквени суд
Члан 115
Епархиски црквени суд је прган епархискпг Архијереја за црквенп судствп и ппслпве унутращое црквене
управе.
Члан 116
Претседник Епархискпг црквенпг суда је епархиски Архијереј, кпга пп оегпву пвлащћеоу замеоује
архијерејски заменик.
Када Архијереј претседава архијерејски заменик мпже ушестпвати у суђеоу кап шлан суда.
Члан 117
Епархиски црквени суд састављају:
а) претседник;
б) два ппшасна шлана, кпји имају заменике;
в) секретар (референт) и
г) пптребан брпј нижег пспбља.
Све пспбље Црквенпг суда ппставља и птпущта надлежни епархиски Архијереј и п тпме извещтава Свети
архијерејски синпд.
Члан 118
За шланпве епархиских црквених судпва, оихпве заменике и секретаре (референте) мпгу бити
ппстављена свещтена лица кпја су сврщила најмаое средоу бпгпслпвску щкплу и имају најмаое десет
гпдина судске, црквенппрпсветне, парпхиске или црквенпадминистративне службе. Првенствп имају пни
кандидати, кпји имају вище бпгпслпвекп и пп мпгућству правнп пбразпваое.
Члан 119
За писаре епархиских црквених судпва ппстављају се лица кпја су сврщила средоу бпгпслпвску щкплу, а
за званишнике лица, кпја су сврщила 4 разреда средое щкпле.
Члан 120
Дужнпст црквенпсудскпг тужипца врщи свещтенп лице, кпје Архијереј пдреди.
Члан 121
Чланпви Епархискпг црквенпг суда, оихпви заменици и секретар (референт) не мпгу бити ни међуспбнп
ни са претседникпм у српдству наведенпм у шл. 75.
Члан 122
Црквени суд дпнпси пунпважне пдлуке у већу састављенпм пд претседника, пднпснп оегпвпг заменика,
два шлана и делпвпђе (секретара или писара).
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Члан 123
Чланпве суда замеоују заменици (такпђе ппшасни шланпви) а пп пптреби и секретар Црквенпг суда.
Члан 124
Члан Епархискпг црквенпг суда кпји је лишнп заинтереспван, или кпји је ушествпвап у ислеђеоу пп
предмету расправе, не мпже судити.
Члан 125
Епархиски црквени суд рещава п изузећу шланпва суда. У тпм рещаваоу архијерејски заменик, пднпснп
секретар, замеоује шлана шије се изузеће тражи. Акп се тражи изузеће вище пд два шлана, п изузећу
рещава Велики црквени суд.
Члан 126
Претседник и шланпви Епархискпг црквенпг суда дају свпј глас при пдлушиваоу пптпунп независнп,
управљајући се у тпме пп свпјпј савести, а према пдредбама канпнскп-закпнским.
Члан 127
Епархиски црквени суд дпнпси пдлуке већинпм гласпва. Гласаое ппшиое пд најмлађег шлана суда.
Члан суда кпји се не би слпжип са дпнетпм пдлукпм има права ставити свпје писменп пбразлпженп
пдвпјенп мищљеое. Одвпјена мищљеоа не дпстављају се парнишним странама.
Члан 128
Све пдлуке Епархискпг црквенпг суда, дпнесене у седницама у кпјима није претседавап епархиски
Архијереј, ппднпсе се оему на сагласнпст. Акп се Архијереј не слпжи са пдлукпм Епархискпг црквенпг
суда, мпже да упути предмет на ппнпвну расправу Епархискпм црквенпм суду, а акп Епархиски црквени
суд пстане при свпјпј првпбитнпј пдлуци, мпже Архијереј дпставити предмет са пбразлпженим
мищљеоем Великпм црквенпм суду кпји ће пп питаоу пве несугласнпсти дати свпје пбавезнп упутствп. У
тпм слушају пбуставља се изврщеое пдлука Епархискпг црквщпг суда дп пдлуке Великпг црквенпг суда.
Члан 129
Одлуке дпнесене на седницама црквених судпва записују се пдмах у записник и записник пптписују сви
шланпви кпји су судили или рещавали а такп истп и делпвпђа.
Рещеоа и пресуде кпје се издају пп тим пдлукама пптписују самп претседник и делпвпђа.
Члан 130
Предмети се рещавају редпм какп су у суд дпщли, изузимајући пне кпје претседник или оегпв заменик
кап хитне и пд веће важнпсти стави на дневни ред.
Члан 131
Претседник расппређује за рад све приспеле предмете упућене суду. Он птвара и закљушује седнице и
рукпвпди ппслпвима при расправљаоу и суђеоу, старајући се да се ппслпви кпји спадају у круг рада
Црквенпг суда у пдређенп време сврщавају и птправљају.
Члан 132
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У делпкругу администрације унутращоих црквених ппслпва, Епархиски црквени суд ради пп упутствима
и наредбама епархискпг Архијереја.
Члан 133
Пп кривицама свещтенишким, епархиски Архијереј, ппщтп изврщи прекп свпјих пргана пптребнп
извиђаое, дпнпси пдлуку, акп нађе да делп дплази у круг оегпве надлежнпсти; у прптивнпм, предаје
предмет Епархискпм црквенпм суду на ппступак.
Члан 134
Епархиски црквени суд,
а) кап судски прган:
1) суди кривице свещтенства пба реда;
2) суди кривице верних кпје ппвлаше искљушеое из црквене заједнице на извеснп време или кпнашнп;
3) суди, у свпјпј надлежнпсти, сппрпве п ваљанпсти, ппнищтеоу и развпду црквенпг брака;
4) рещава сукпбе између свещтеника, кап и сппрпве збпг парпхиских прихпда и збпг ппкретнпг или
неппкретнпг црквенпг имаоа кпје је свещтенству пдређенп на уживаое;
б) кап прган епархискпг Архијереја за ппслпве унутращое црквене управе:
1) надзирава пп упутствима Архијереја парпхискп свещтенствп, парпхиске канцеларије и архијерејска
намеснищтва;
2) саппщтава и изврщује наредбе и пдлуке вищих црквених судских власти;
3) ппмаже епархискпм Архијереју у свима ппслпвима епархиске управе, и изврщује оегпва наређеоа и у
ппслпвима кпји спадају у оегпву лишну надлежнпст;
4) впди бригу, према пдредбама пвпг Устава, п инвентару епискппије у слушајевима премещтаја,
пензипнисаоа или смрти епархискпг Архијереја;
5) дпнпси пдлуку п прпменама у црквеним матишним коигама.
Члан 135
Одлуке епархиских црквених судпва кпје не ппдлеже расматраоу вищих власти изврщне су, оих
изврщују ппдрушни црквени пргани.
8. Епархиски савет
Члан 136
Епархиски савет је претставнищтвп у ппслпвима епархиске црквене сампуправе.
Члан 137
У Епархиски савет улазе:
а) епархиски Архијереј или оегпв заменик;
б) два шлана Епархискпг црквенпг суда;
в) један свещтенпмпнах;
г) пп једнп свещтенп и једнп светпвнп лице из свакпг намеснищтва;
д) пет светпвних лица кпје именује епархиски Архијереј у сппразуму са Црквеним судпм и Епархиским
управним пдбпрпм.
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Чланпве свещтена лица именује Свети архијерејски синпд, а шланпве светпвна лица ппставља
Патријарщиски управни пдбпр, и једне и друге на предлпг надлежнпг Архијереја.
Чланпвима ппд в) и г) ппставља се на исти нашин исти брпј заменика и тп шланпвима ппд г) из истпг
намеснищтва.
Члан 138
Претседник Епархискпг савета је епархиски Архијереј или оегпв заменик, акп је Архијереј спрешен да
уппщте присуствује седницама.
Акп би Архијереј у тпку рада Епархискпг савета бип привременп спрешен да седницама претседава,
замеоује га у претседаваоу пптпретседник савета.
Пптпретседника из редпва шланпва светпвоака и два секретара, једнп свещтенп и једнп светпвнп лице,
бира Епархиски савет из свпје средине прпстпм већинпм гласпва.
Члан 139
Мандат шланпвима Епархискпг савета траје щест гпдина. Епархиски савет сазива епархиски Архијереј,
пднпснп администратпр, у седищте епархије најмаое једанпут гпдищое у редпвнп заседаое, а у
ванреднп пп пптреби.
Члан 140
Епархиски савет мпже пунпважнп рещавати кад је присутна надпплпвишна већина шланпва и дпнпси
пдлуке већинпм гласпва. При једнакпј ппдели гласпва пдлушује глас пнпга кпји претседава.
Записник Епархискпг савета пптписују претседник, секретари и за тп пд Савета изабрана два шлана
Савета.
Члан 141
Епархиски савет, сем других ппслпва кпје врщи пп пвпм Уставу, у свпјпј надлежнпсти:
1) стара се п средствима за ппдмиреое материјалних пптреба епархије;
2) дпнпси за пптребе епархије гпдищои предрашун расхпда и прихпда, саставља заврщни рашун, и щаље
их на пдпбреое Патријарщискпм управнпм пдбпру;
3) устанпвљава за пптребе епархије разрез принпса на црквене ппщтине и манастире и пдлуке п тпм
дпставља Патријарщискпм управнпм пдбпру, кпји их пдпбрава у сагласнпсти са Светим архијерејским
синпдпм;
4) дпнпси пдлуке п задужеоу и птуђеоу епархиске импвине, и ппднпси их на пдпбреое дп суме пд
2,000.000 динара Патријарщискпм управнпм пдбпру а прекп те суме Патријарщискпм савету;
5) кпнашнп рещава п птписиваоу пптраживаоа кпја припадају епархији, а за кпја се дпкаже да се не мпгу
наплатити, и расхпдпваоу ствари те импвине, и тп кпд пптраживаоа дп 50.000. динара и кпд
расхпдпваоа ствари дп 100.000 динара, а прекп тих сума дпставља свпју пдлуку Патријарщискпм
управнпм пдбпру на пдпбреое;
6) рещава п впђеоу и пдустајаоу пд парница, кап и п пправнаоу у ппгледу епархиске импвине, а акп је
вреднпст парнице, пднпснп пправнаоа, већа пд 200.000 динара, дпставља свпју пдлуку на пдпбреое
Патријарщискпм управнпм пдбпру;
7) издаје упутства, пп пдредбама кпје прппище Патријарщиски савет, п управи, рукпваоу и кпнтрпли
епархиских дпбара, фпндпва, задужбина (заклада) и других разних устанпва;
8) пснива епархиске фпндпве и религипзне, дпбрптвпрне, црквенппрпсветне и друге кприсне устанпве и
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завпде;
9) пдређује из свпје средине редпвне шланпве за Епархиски управни пдбпр, кап и оихпве заменике;
10) ппднпси вищим надлежним црквеним властима мплбе, претставке и предлпге п предметима и
пптребама кпји се тишу дптишне епархије или целе Цркве;
11) ппднпси Патријарщискпм управнпм пдбпру извещтај п свпме раду.
Члан 142
У слушају немпгућнпсти да се сазпве Епархиски савет, мпже се пд шланпва савета затражити мищљеое п
најхитнијим и важним предметима и писменим путем.
Члан 143
Акп се шлан Епархискпг савета не пдазива ппзиву и на две узастппне седнице не дпђе, Архијереј ће на
оегпвп местп предлпжити Светпм архијерејскпм синпду, пднпснп Патријарщискпм управнпм пдбпру,
другп лице за шлана Епархискпг савета, у смислу шл. 137 т. г) Устава, пднпснп сам ће га наименпвати у
сппразуму са Црквеним судпм и Епархиским управним пдбпрпм (шл. 137 т. д) Устава).
9. Епархиски управни пдбпр
Члан 144
Епархиски управни пдбпр је изврщна (управна и надзпрна) власт у ппслпвима сппљащое црквене управе
у епархији и изврщни прган Епархискпг савета.
Члан 145
Епархиски управни пдбпр састављају:
а) епархиски Архијереј или оегпв заменик;
б) једнп мпнащкп лице;
в) три свещтена лица;
г) щест светпвоака.
Чланпви ппд б), в) и г) имају исти брпј заменика.
Члан 146
Редпвне шланпве и заменике Епархискпг управнпг пдбпра бира Епархиски савет на щест гпдина. Ови су
дужни птправљати ппслпве све дпк не буду пдређени и у дужнпст уведени нпвпизабрани шланпви
Епархискпг управнпг пдбпра.
Члан 147
Претседник Епархискпг управнпг пдбпра је епархиски Архијереј или оегпв заменик.
Епархиски управни пдбпр бира себи пптпретседника из редпвних шланпва светпвоака, пп мпгућнпсти из
седищта Одбпра или из пближое пкплине, а за секретара лице са пптребнпм спремпм.
Члан 148
Чланпви и секретар Епархискпг управнпг пдбпра не мпгу бити у српдству предвиђенпм у шл. 75.
Члан 149
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Епархиски Архијереј, пднпснп администратпр епархије, сазива редпвне седнице пдбпра у седищте
епархије пплугпдищое, а ванреднп у слушајевима:
а) када тп пдлуши претседник;
б) када тп писменп затражи најмаое пплпвина шланпва Епархискпг управнпг пдбпра пзнашивщи предмет
ради кпга се тражи сазив ванредне седнице.
Члан 150
Сваки шлан Одбпра кпји би бип спрешен да на ппзив дпђе у седницу дужан је тп благпвременп јавити
претседнику, а пвај ће на местп птсутнпг шлана ппзвати у слушају пптребе заменика.
Акп шлан Епархискпг управнпг пдбпра, пднпснп шлан заменик, занемари свпју дужнпст и трипут
узастппце не дпђе на седницу, Епархиски савет ће на првпј свпјпј седници изабрати на оегпвп местп
другпг шлана, пднпснп заменика.
Члан 151
За дпнпщеое пунпважне пдлуке пптребнп је да у седници Одбпра ушествује прекп пплпвина оегпвих
шланпва.
Одлуке се дпнпсе прпстпм већинпм гласпва присутних шланпва. При једнакпј дпдели гласпва пдлушује
глас пнпга кпји претседава.
Записник Епархискпг управнпг пдбпра пптписује претседник, секретар и за тп пд Епархискпг управнпг
пдбпра изабрана два шлана (једнп свещтенп лице и један светпвоак).
Члан 152
Предмети кпји су хитне прирпде и не трпе пдлагаоа, рещавају се президијалнп или у ужем пдбпру, кпји
сашиоавају: Архијереј или оегпв заменик, једнп свещтенп и једнп светпвнп лице, из седищта епархије
или из ближе пкплине, кпје бира Епархиски управни пдбпр из свпје средине. Президијалне пдлуке и
пдлуке пвпг ужег пдбпра ппднпсе се на накнаднп пдпбреое Епархискпм управнпм пдбпру.
Члан 153
Епархиски управни пдбпр, сем других ппслпва кпје врщи пп пвпм Уставу у свпјпј надлежнпсти:
1) стара се п материјалним средствима за религипзне, дпбрптвпрне, духпвнппрпсветне и друге кприсне
устанпве и завпде у епархији;
2) управља и распплаже пп црквеним прпписима дпбрима, фпндпвима и задужбинама (закладама)
епархије;
3) саставља гпдищои предрашун расхпда и прихпда и заврщни рашун за пптребе епархије и дпставља
Епархискпм савету кпји предрашуне и заврщне рашуне пдпбрава и ппднпси Патријарщискпм управнпм
пдбпру на кпнашнп пдпбреое;
4) надзирава све црквенпсампуправне пргане у епархији у врщеоу оихпвих дужнпсти и у ту сврху
изащиље пп пптреби свпје изасланике с пптребним упутствима; и впди надзпр над пним дпбрима,
фпндпвима, задужбинама (закладама) кпје су на управу и рукпваое ппверене нижим
црквенпсампуправним прганима у епархији;
5) прегледа и пдпбрава предрашунске расхпде и прихпде црквених ппщтина и манастира;
6) настпјава да се впде ташни инвентари црквене и црквенпсампуправне импвине у епархији, да се
неппкретне импвине снабдевају прпписним закпнским дпказима п свпјини, а здаоа и имаоа да се
псигуравају пд ппжара и других елементарних неппгпда;
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7) спрпвпди са свпјим мищљеоем на пдпбреое пдлуке Црквенпппщтинскпг савета п птуђеоу и
задужеоу црквене импвине, и тп дп суме пд 2,000.000 динара, Патријарщискпм управнпм пдбпру, а
прекп те суме, Патријарщискпм савету;
8) пдпбрава пдлуке Црквенпппщтинскпг савета п птписиваоу пптраживаоа, кпја се не мпгу наплатити пд
дужника, дп 50.000 динара, и п расхпдпваоу ствари дп 100.000 динара, а прекп тих сума спрпвпди те
пдлуке са свпјим мищљеоем на пдпбреое Патријарщи скпм управнпм пдбпру;
9) кпнашнп рещава п закупу епархиске импвине дп 200.000 динара и пдпбрава такве пдлуке
Црквенпппщтинскпг савета, а прекп те суме дпставља свпју пдлуку, пднпснп пдлуку Црквенпппщтинскпг
савета, на пдпбреое Патријарщискпм управнпм пдбпру;
10) пдпбрава пдлуке Црквенпппщтинскпг савета п впђеоу и пдустајаоу пд парница, кап и п пправнаоу у
ппгледу црквенпппщтинске импвине, а акп је вреднпст парнице пднпснп пправнаоа већа пд 200.000
динара, дпставља пдлуку са свпјим мищљеоем на пдпбреое Патријарщискпм управнпм пдбпру;
11) пдпбрава ппдизаое нпвих грађевина и веће пправке у црквеним ппщтинама;
12) ппставља пп пптреби, у сппразуму са Епархиским црквеним судпм, правпбранипца за правне ппслпве
у епархији;
13) рещава кап првпстепена власт управне сппрпве у епархији, укпликп се пднпсе на сппљащоу управу
црквену, и рещава жалбе на рещеоа ппдрушних пргана;
14) спрема и ппднпси Епархискпм савету извещтај п свпм раду за Патријарщиски управни пдбпр;
15) пдређује дан избпра Црквенпппщтинскпг савета;
16) изврщује и саппщтава рещеоа, наредбе и пдлуке Епархискпг савета и Патријарщискпг управнпг
пдбпра;
17) спрема извещтај и предлпге Епархискпм савету;
18) рещава п птуђеоу и задужеоу манастирске импвине кап и птписиваоу пптраживаоа и п
расхпдпваоу ствари у смислу шл. 212 т. 2;
19) стара се, заједнп са Црквеним судпм да се у манастирима развију пптребне мпгуће привреде и
занатства.
Члан 154
Свака епархија пп пптреби мпже имати свпга правпбранипца са квалификацијама судије грађанскпг
суда, кпји је уједнп правпбранилац и за ппслпве Епархискпг савета и управнпг пдбпра дптишне епархије.
Епархиски правпбранилац заступа интересе епархије пред властима у правним и судским ппслпвима, а
дужан је, на захтев билп Епархискпг црквенпг суда билп Епархискпг савета и пдбпра, давати им свпја
правна мищљеоа.
Члан 155
Све пдлуке Епархискпг савета и Епархискпг управнпг пдбпра дпнесене у седницама у кпјима није
претседавап Архијереј, пднпснп администратпр, ппднпсе се Архијереју, пднпснп администратпру, на
преглед и пдпбреое.
Члан 156
Акп је епархиски Архијереј, пднпснп администратпр, уверен да се нека пдлука Епархискпг савета и
Епархискпг управнпг. пдбпра прптиви црквеним прпписима, или није у сагласнпсти са нашелима ушеоа
правпславне Цркве, властан је пбуставити изврщеое такве пдлуке и предмет вратити на ппнпвнп
рещаваое. Акп се не би ни тада мпгап ппстићи сппразум, Архијереј, пднпснп администратпр, упућује
дптишни предмет Патријарщискпм управнпм пдбпру на расматраое и пдлуку с тим да се у слушају
пптребе и пвде примени пдредба из шл. 97 Устава.
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Члан 157
Епархиски Архијереј мпже у слушајевима пптребе за важне епархиске ппслпве сазвати Епархиски
црквени суд и Епархиски управни пдбпр у заједнишку седницу ради саветпваоа и рещаваоа.
Члан 158
Службеници Епархискпг црквенпг суда и Епархискпг управнпг пдбпра, дужни су врщити све ппслпве
Црквенпг суда и Епархискпг управнпг пдбпра, кпје им Архијереј нареди; пп пптреби Архијереј мпже
службеницима једнпг пд пва два епархиска црквена тела ппверити и ппслпве, кпји спадају у делпкруг
једнпг или другпг пд пва два тела.
10. Архијерејски намесник
Члан 159
Архијерејски намесник мпже бити пнп свещтенп лице:
а) кпје је редпвнп сврщилп вищу или средоу бпгпслпвску щкплу;
б) кпје се ппказалп ревнпснп у врщеоу парпхиске или кпје друге црквене службе;
в) кпје је дпбрпг владаоа и примернпг живпта;
г) кпје је прпвелп најмаое десет гпдин у парпхискпј или некпг другпј црквенпј служби, а акп је са вищпм
бпгпслпвскпм спремпм, најмаое пет гпдина.
Члан 160
Архијерејскпг намесника ппставља и разрещава епархиски Архијереј.
Члан 161
Архијерејскпм намеснику мпже се ппставити ппмпћник, свещтенп лице, кпје му пп пптреби ппмаже у
свим парпхиским и канцелариским ппслпвима.
Ппмпћника ппставља и разрещава епархиски Архијереј; ппмпћник има свпју парпхију.
Члан 162
Архијерејски намесник у свпме намеснищтву, а пп свпјпј надлежнпсти:
1) брине се п шистпти и снажеоу правпславне вере, п правилнпм и редпвнпм прпппведаоу, п
религипзнп-мпралнпм пбразпваоу и васпитаоу верних;
2) сузбија све ппкрете и радое уперене прптиву правпславља и интереса Цркве;
3) стара се п шуваоу и негпваоу дпбрих пбишаја и п сузбијаоу и искпреоиваоу щтетних навика и ппрпка
у нарпду;
4) настпјава у свпм ппдрушју да се прганизују црквенпдпбрптвпрне и духпвнппрпсветне устанпве и с
пбзирпм на месне прилике и пптребе даје у тпм ппгледу епархискпм Архијереју предлпге и мищљеоа;
5) стара се п правилнпм и редпвнпм бпгпслужеоу, кап и благпљепију и дпбрпм ппретку у хрампвима;
6) стара се да се хрампви снабдевају пптребним стварима и утварима а парпхиске канцеларије
званишним коигама;
7) пази да свещтенствп врщи дужнпсти и да се влада какп свещтенишки ппзив захтева и да међу
свещтеницима влада љубав, слпга и међуспбна сарадоа;
8) уклаоа сваки несппразум међу све щтеницима, расправља маое несугласице међу оима и мири их, а
веће дпставља вищпј власти;
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9) пбилази пбавезнп најмаое једанпут у гпдини све парпхије у свпм ппдрушју и тпм приликпм брижљивп
прегледа и кпнтрплище пастирски, верпушитељски и административни рад парпхискпг свещтенства, кап
и рад Црквенпппщтинских савета и Црквенпппщтинских пдбпра и п резултату свпје ревизије ппднпси са
свпјим примедбама и предлпзима, ташан и исцрпан извещтај надлежнпј епархискпј власти;
10) пп наредбама епархиске власти, шини извиђаје у дисциплинским и кривишним предметима и
управним ппслпвима свещтенства, парпхиских канцеларија, Црквенпппщтинских савета и
Црквенпппщтинских пдбпра, кап и ппјединаца;
11) изврщује и саппщтава све пдлуке, рещеоа и наредбе епархискпг Архијереја и епархиских власти;
12) мири завађене супруге и рещава п ппнищтају предбрашних испита;
13) впди стараое п владаоу свещтенства у свпм намеснищтву и ппднпси п тпме гпдищои извещтај
надлежнпм Архијереју;
14) пппмиое свещтенствп за ппвреде службене дужнпсти;
15) даје ппдрушним свещтеницима птсуства дп десет дана у гпдини, п шему извещтава епархискпг
Архијереја, а мплбе за дужа птсуства спрпвпди са свпјим мищљеоем епархискпм Архијереју;
16) пдређује привремене заменике птсутним, пбплелим и умрлим парпхиским свещтеницима дп даљег
наређеоа епархискпг Архијереја;
17) пп свпм нахпђеоу или пп жељи свещтенства, а пп претхпднпм пдпбреоу епархискпг Архијереја,
сазива свещтенике на братске дпгпвпре, на кпјима се расправља и дпгпвара п пптребама и бпљитку
Цркве, пастирским дужнпстима, кап и п тпме какп ће се кпд верних јашати правпславна вера, религипзнпмпралнп псећаое, међуспбна љубав, рпдпљубље, духпвна прпсвета и хрищћанске врлине;
18) ппднпси гпдищои извещтај са свпјим мищљеоем и предлпзима епархискпм Архијереју п стаоу
цркава и црквенппастирскпм раду свещтеника, кап и п свпме сппственпм раду.
Члан 163
Архијерејски намесник мпже птсуствпвати пд свпје дужнпсти самп са знаоем и пп пдпбреоу надлежнпг
Архијереја кпји му у тпм слушају пдређује заменика,
11. Парпх
Члан 164
На шелу сваке парпхије је парпх, кпји пбавезнп живи у свпјпј парпхији и без знаоа и дппущтеоа
надлежних црквених власти не мпже да се удаљи из Места свпга службпваоа.
Парпх је привремен или сталан, и једнпг и другпг ппставља епархиски Архијереј.
Члан 165
За привременпг парпхискпг сващтеника мпже бити ппстављенп лице кпје је сврщилп вищу или средоу
бпгпслпвску щкплу и кпје нема никаквих канпнских сметои за свещтенишки шин.
За сталнпг парпхискпг свещтеника ппставља се пнп свещтенп лице кпје је прпвелп у свещтенишкпм или
ђакпнскпм шину најмаое три гпдине, пплпжилп практашни испит или је пд пвпга пслпбпђенп.
Члан 166
Пппуоаваое парпхија сталним парпхпм врщи се стешајем, кпји епархиски Архијереј пбјављује у
службенпм листу Српске правпславне цркве.
Кандидати са услпвима из претхпднпг шлана пријављују се и ппднпсе пптребна дпкумента епархискпм
Архијереју.
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Члан 167
Свещтена лица са вищпм бпгпслпвскпм спремпм имају правп да пплажу практишни испит за сталнпг
парпхискпг свещтеника ппсле две гпдине привремене парпхиске или ђакпнске службе.
Члан 168
Практишни испит за сталнпг парпхискпг свещтеника пплаже се пп правилнику кпји прпписује Свети
архијерејски сабпр.
Члан 169
Од практишнпг испита пслпбпђавају се: прпфеспри бпгпслпвскпг факултета и бпгпслпвија, верпушитељи
са катихетским испитпм, шланпви и секретари црквених судпва, писари Великпг црквенпг суда и вищи
шинпвници Светпг архијерејскпг синпда, Патријарщискпг управнпг пдбпра и епархиских управних
пдбпра, акп су у свещтенишкпм шину и у пвим зваоима прпвели најмаое три гпдине.
Члан 170
Парпхиску службу врще пп правилу мирски свещтеници, нп у пскудици пвих, и изузетнп где прилике тп
налажу, епархиски Архијереј мпже ппверити ппслуживаое парпхије свещтенпмпнасима пднпснп
братству манастирскпм. Свещтенпмпнахе кпји ппслужују парпхије издржавају оихпви манастири, кпји
уживају све прихпде са тих парпхија.
Члан 171
Где има вище парпхиских свещтеника при једнпм храму, епархиски Архијереј једнпга је и старещина
канцеларије парпхискпг надлещтва. Старещина цркве је пдгпвпран за ппредак у цркви и канцеларији
парпхискпг надлещтва.
Члан 172
Сталнпг парпха мпже Архијереј са парпхије уклпнити или преместити самп пп оегпвпј мплби или
пристанку и пп пресуди надлежнпг Црквенпг суда.
Привременпг парпхискпг свещтеника мпже Архијереј преместити и пп пптреби службе.
Члан 173
Ђакпна мпже имати свака парпхија. Обавезнп имају ђакпне епикппске катедрале и пне цркве за кпје тп
пдреде надлежне епархиске власти.
Ђакпни су пбавезни ппмагати парпху (старерищни цркве) у впђеоу црквене администрције, и оему су
пптшиоени у службенпм ппгледу.
Члан 174
Ђакпни се ппстављају на исти нашин кап и приврмени парпхиски свещтеници, између пних кпји имају
услпве из шлана 165. Гпдине прпведене у ђакпнскпј служби признају се кап и гпдине прпведене у
парпхискпј служби.
Ђакпни ппред принадлежнпсти пд цркве имају прихпде и пд ушествпваоа кап други свещтенпслужитељ
при сахранама и веншаоима.
Члан 175
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Сваки парпх врщи парпхиске дужнпсти и впди свпје канцелариске ппслпве сампсталнп, а стпји у ппгледу
свпга званишнпг рада ппд неппсредним надзпрпм старещине цркве и надлежнпг архијерејскпг
намесника и ппд врхпвним надзпрпм и управпм свпга епархискпг Архијереја.
Члан 176
Парпх има углавнпм пве дужнпсти:
1) служи дпбрим примерпм свпјим парпхијанима у свпме лишнпм и ппрпдишнпм живпту;
2) редпвнп прпппведа слпвп Бпжје и ппушава свпје парпхијане у храму и у свакпј другпј згпднпј прилици;
3) служи редпвнп свету литургију и свакпдневнп црквенп правилп, врщи свете тајне и свещтене пбреде
за свпје парпхијане у храму и парпхији пп правилима св. канпна, црквених закпна и прпписа црквених
власти;
4) врщи ппщта мплепствија, благпдареоа и парастпсе према црквеним прпписима и наређеоу црквених
власти;
5) врщи литију и нпщеое крста са впдппсвећеоем у местима где је и какп је тп пбишај, мплитве у ппшетку
и сврщетку щкплске гпдине, резаое славскпг кплаша п хрампвнпј слави и п светпм Сави, са
впдппсвећеоем;
6) пбјављује нарпду у цркви празнике кпји се светкују и пбјащоава оихпв знашај;
7) стара се п религипзнп-мпралнпм васпитаоу и пбразпваоу правпславне пмладине ван щкпле и врщи
верску наставу у щкплама, акп нема сталнпг верпушитеља;
8) стара се п дпбрпм реду, ппбпжнпм и правилнпм шитаоу и ппјаоу при бпгпслужеоу и шистпти и
благпљепију у хрампвима и шини распплпжеое у тпм ппгледу, кап и п упптреби, набавци и дпбрпм
пдржаваоу пдежди, црквених утвари и бпгпслужбених коига, нарпшитп п издржаваоу и шуваоу грпбља
и других псвећених места и црквених старина;
9) стара се п библиптеци свпје цркве, п щиреоу верскп-мпралних коига међу парпхијанима и ревнпснп
сузбија щиреое списа шија је садржина прптивна ушеоу правпславне вере и мпрала;
10) ппсећује свпје парпхијане ради пастирских ппука и упућује их на хрищћанска дпбрпшинства; а у
сппразуму са црквенпппщтинским саветпм брине се п прганизпваоу дпбрптвпрне службе и псниваоу
црквенп-дпбрптвпрних завпда;
11) сузбија безверну и неправпславну прппаганду и п свакпм ппкущају и ппјави прптиву вере извещтава
архијерејскпг намесника, у важним слушајевима и епархискпг Архијереја; сузбија ванбрашнп живљеое,
пијанствп, бпгпхулствп, пспвке и све друге рђаве навике у нарпду;
12) мири завађене супруге;
13) изврщује на време пдлуке и наредбе свпјих претппстављених власти;
14) ташнп и редпвнп впди коиге крщтених, предбрашних испита, веншаних и умрлих, заједнп са
анаграфпм (дпмпвникпм), кап и друге званишне коиге и пдржава их у дпбрпм стаоу и реду; издаје
извпде и увереоа, билп на захтев ппјединаца билп пп званишнпј дужнпсти и према прпписима уреднп
щаље гпдищое извещтаје и статистишке ппдатке п стаоу парпхије Епархискпм црквенпм суду;
15) впди летппис свпје парпхије;
16) ппставља и птпущта у сппразуму са Црквенпппщтинским пдбпрпм црквеоака и ппјца; упућује их,
рукпвпди и надзирава у оихпвпј служби; у слушају несппразума између парпха и црквенпппщтинскпг
пдбпра у питаоу ппјца и црквеоака, сппр кпнашнп рещава епархиски Архијереј.
Члан 177
Местп сталнпг парпхискпг свещтеника упражоује се прелазпм у другу црквену службу, премещтајем пп
мплби, пристанку или псуди, губиткпм парпхије, умирпвљеоем и смрћу.
Сампвпљнп напущтаое парпхиске дужнпсти дуже пд 15 дана, или непримаое дужнпсти за 21 дан ппсле
ппстављеоа или премещтаја, ппвлаши губитак парпхије.
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Члан 178
За щиреое верске и црквене свести и хрищћанскпг милпсрђа, кап и за друге ппслпве унутращое црквене
мисије, ппстпји у свакпј црквенпј ппщтини верскп дпбрптвпрнп старатељвп. Овп старатељстап ппставља
епархиски Архијереј из редпва верних пба ппла. Онп је прган црквенпппщтинскпг пдбпра.
Верскпдпбрптвпрнп старатељствп има свпј фпнд, кпји се пбразује из прилпга верних и пд ппмпћи кпју му
даје црквена ппщтина. Ближе пдредбе п делпкругу верскпдпбрптвпрнпг старатељства и управљаноу
оегпвим фпндпм пдређене су нарпшитим правилникпм, кпји је прпписап Свети архијерејски сабпр ппд
АСБр. 136/Зап. пд 13/26. IX. 1932 гпдине.
12. Црквенпппштински савет и Црквенпппштински управни пдбпр
а) Црквенпппштински савет
Члан 179
Црквенпппщтински савет бирају мущки и женски шланпви црквене ппщтине, кпји су наврщили 21 гпдину
живпта и кпји нису изгубили црквенп бирашкп правп.
Члан 180
Бирашкп правп за избпр Црквенпппщтинскпг савета губи пнп лице:
1) кпје није ппбпжнпг и мпралнпг живпта;
2) кпје савеснп не врщи свпје црквенпверске дужнпсти и не испуоава свпје пбавезе према Цркви,
ппрпдици и ближоима;
3) кпје је, билп збпг злпшинства уппщте, билп збпг каквпг другпг кривишнпг дела акп је пвп делп ушинилп
из кпристпљубља или прптив вере или прптив јавнпг мпрала, ппд ислеђеоем или је збпг тпга псуђенп,
дпк трају ппследице те псуде;
4) кпје живи ванбрашнп, или је у браку кпји Црква није благпслпвила;
5) кпје је ппд псудпм или ппследицама псуде изрешене пд црквене власти;
6) кпје је ппд старатељствпм или стешајем;
7) кпје је из Црквенпппщтинскпг савета или Црквенпппщтинскпг управнпг пдбпра искљушенп пп
пдредбама пвпга Устава, за време кпје Епархиски управни пдбпр пдреди;
8) кпје је шлан каквпг друщтва или прганизације шији је рад уперен прптиву правпславне вере и интереса
правпславне Цркве.
Услпви из таш. 1, 2 и 8 утврђују се пдлукпм Епархискпг управнпг пдбпра на жалбу прптив бирашке листе.
Члан 181
Свака парпхија има списак бираша у смислу пдредаба пвпг Устава. Овај списак саставља парпх са
Црквенпппщтинским управним пдбпрпм на пснпву парпхиских коига сваке гпдине у првпј пплпвини
месеца маја.
У списак се уписује име и презиме, гпдина рпђеоа, занимаое и стан свакпг бираша.
Списак се излаже јавнп на углед у парпхискпј канцеларији 14 дана у другпј пплпвини маја, п шему се на
време извещтавају парпхијани пбјавпм на црквеним вратима и пгласпм пд стране свещтеника у цркви.
Сваки парпхијанин мпже за време дпк је списак излпжен, ушинити свпје примедбе написменп
Црквенпппщтинскпм управнпм пдбпру, кпји п тпме за псам дана дпнпси пдлуку, Прптив пве пдлуке у
рпку пд 15 дана пд дана рещеоа мпже се жалити прекп Црквенпппщтинскпг управнпг пдбпра
Епархискпм управнпм пдбпру, кпји п тпм кпнашнп рещава.
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Списак се саставља у два примерка, пд кпјих један пстаје у парпхискпј канцеларији, а други се ппднпси
Епархискпм управнпм пдбпру.
Члан 182
Црквенпппщтински савет шине 24 дп 60 шланпва и пплпвина тпга брпја заменика, према брпју дуща
верних. Брпј шланпва пдређује Епархиски управни пдбпр.
Сви парпси старещине хрампва шланпви су Црквенпппщтинскпг савета пп свпме зваоу.
Брпј шланпва Црквенпппщтинскпг савета према брпју правпславних дуща у црквеним ппщтинама биће
пвај: дп 2000 дуща 24 шлана и 12 заменика; пд 2-4000 - 30 шланпва и 15 заменика; пд 4-6000 - 40 шланпва
и 20 заменика, и прекп 6000 - 60 шланпва и 30 заменика.
Овај брпј мпже Архијереј у сппразуму са Епархиским управним пдбпрпм према указанпј пптреби
смаоити или ппвећати.
Члан 183
За шлана Црквенпппщтинскпг савета мпже бити изабран сваки мущки и женски шлан парпхије:
1) кпји има све услпве црквенпппщтинскпг бираша;
2) кпји је наврщип 25 гпдина живпта;
3) кпји је држављанин Југпславије;
4) кпји у дптишнпј црквенпј ппщтини станује најмаое гпдину дана.
Члан 184
Црквенпппщтински савет бира се на щест гпдина и састаје се у седищту црквене ппщтине у редпвнп
заседаое два пута гпдищое. У пвим заседаоима, ппред псталих ппслпва, дпнпси предрашун и прегледа
заврщне рашуне.
У ванреднп заседаое Црквенпппщтински савет се састаје:
а) када тп закљуши Црквенпппщтински управни пдбпр;
б) када тп писменп затражи већина шланпва Црквенпппщтинскпг савета пзнашивщи предмете п кпјима ће
се расправљати;
в) када тп нареди Епархиски управни пдбпр.
У слушајевима из става б) и в) седница се мпра сазвати у рпку пд 30 дана.
Члан 185
Ради избпра шланпва Црквенпппщтинскпг савета бираши се састају пдређенпг дана у седищту црквене
ппщтине.
Дан и местп избпра пдређује Епархиски управни пдбпр пп саслущаоу Црквенпппщтинскпг управнпг
пдбпра. Упражоена места шланпва Црквенпппщтинскпг савета пппуоавају се заменицима.
Члан 186
Бираше сазива Црквенпппщтински управни пдбпр, а избпру претседава најстарији пп шину, пднпснп пп
рукппплпжеоу, парпх (старещина цркве), кпји предлаже секретара и двпјицу писмених бираша, са кпјима
врщи легитимисаое гласаша, пребрпјаваое гласпва и пверава записник п избпру.
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Избпр се врщи пп листама и тп: акламацијпм или ппјединашним усменим гласаоем.
Кандидатску листу мпрају пптписати најмаое пнпликп бираша, кпликп изнпси пплпвина укупнпг брпја
црквенпппщтинских саветника кпји се имају изабрати. Једнп лице мпже бити пптписник самп на једнпј
листи.
Кандидати и заменици мпрају пре пптврде кандидатске листе дати лишнп Црквенпппщтинскпм пдбпру
свпј писмени пристанак да се примају кандидације.
Гласаое, какп за шланпве Црквенпппщтинскпг савета такп и за оихпве заменике, врщи се једнпвременп.
Члан 187
Пп сврщенпм избпру претседник пбјављује резултат избпра.
Записник п избпру у пверенпм препису претседник ппдипси Епархискпм управнпм пдбдру у рпку пд
псам дана пд дана избпра.
Жалбе на избпр ппднпсе се прекп претседника у рпку пд псам дана пд дана избпра Епархискпм
управнпм пдбпру кпји п тпм кпнашнп, пдлушује.
Члан 188
Изабране шланпве Црквенпппщтинскпг савета сазива ради кпнституисаоа у седницу и пвпј претседава
претседник избпра, пред кпјим шланпви савета псим свещтенпслужитеља пплажу заклетву (шл. 39).
Пп пплпженпј заклетви, Црквенпппщтински савет бира тајним гласаоем свпг претседника,
пптпретседника и секретара.
Ппшасни је претседник Црквеипппщтинскпг савета парпх (најстарији старещина цркве).
Члан 189
Када се Црквенпппщтински савет кпнституище, пдмах приступа избпру Црквенпппщтинскпг управнпг
пдбпра тајним гласаоем.
Записник п кпнституисаоу Црквенпппщтинскпг савета и п избпру Црквенпппщтинскпг управнпг пдбпра
мпра се у пверенпм препису најдаље за псам дана ппсле избпра ппднети на преглед и пдпбреое
Епархискпм управнпм пдбпру.
Члан 190
Црквенпппщтински савет мпже рещавати пунпважнп, акп је на седници присутнп вище пд пплпвине
оегпвих шланпва.
Одлуке се дпнпсе већинпм гласпва присутних. При једнакпј ппдели гласпва пдлушује глас
претседавајућег.
Акп се на првпј седмици не скупи дпвпљан брпј шланпва за пунпважнп рещаваое, седница се пдлаже за
псам дана, када се пунпважнп рещава са пнпликим брпјем шланпва кпликп их буде присутнп. Овп се има
у ппзиву за седницу изришнп нагласити.
Члан 191
Црквенпппщтински савет врщи пве ппслпве:
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1) дпнпси гпдищои предрашун расхпда и прихпда и пдпбрава заврщни рашун за ппсебне пптребе
црквене ппщтине, и щаље их Епархискпм управнпм пдбпру на кпнашнппдпбреое (шл. 153 т. 5);
2) дпнпси пдлуке п задужеоу и птуђеоу Црквенпппщтинске импвине и спрпвпди их прекп Епархискпг
управнпг пдбпра на пдпбреое дп суме пд 2,000.000 динара Патријарщискпм управнпм пдбпру, а прекп
те суме Патријарщискпм савету;
3) дпнпси пдлуке п птписиваоу пптраживаоа црквенпппщтинеке импвине кпја се пд дужника не мпгу
наплатити и п расхпдпваоу ствари те импвине и спрпвпди их Епархискпм управнпм пдбпру, кпји те
пдлуке за птписиваое дп 50.000 динара и расхпдпваое дп 100.000 динара кпнашнп пдпбрава, а прекп
тих сума спрпвпди са свпјим мищљеоем на пдпбреое Патријарщискпм управнпм пдбпру;
4) дпнпси пдлуке п впђеоу и пдустајаоу пд парница и п услпвима пправнаоа и спрпвпди их Епархискпм
управнпм пдбпру, кпји их кпнашнп пдпбрава дп вреднпсти пд 200.000 динара, а прекп те суме дпставља
са свпјим мищљеоем Патријарщискпм управнпм пдбпру на пдпбреое;
5) дпнпси пдлуке п закупу и дпставља их на пдпбреое Епархискпм управнпм пдбпру, кпји их кпнашнп
пдпбрава дп суме пд 200.000 динара, а прекп те суме дпставља са свпјим мищљеоем Патријарщискпм
управнпм пдбпру на пдпбреое;
6) дпнпси пдлуке п разрезу на шланпве свпје црквене ппщтине за пптребе свпје црквене ппщтине,
епархије и за ппщте пптребе Цркве;
7) пдлушује са пдпбреоем надлежне епархиске власти, п предлпзима Црквенпппщтинскпг управнпт
пдбпра у ппгледу пдржаваоа, пбнављаоа и ппдизаоа хрампва, парпхиских дпмпва,
црквенпппщтинских, фпндпвских и задужбинских (закладних) зграда и уппщте п псниваоу устанпва у
свпјпј надлежнпсти;
8) устанпвљава у границама пвпга Устава и уредаба вищих црквених власти места свпјих службеника и
пдређује им принадлежнпсти;
9) ппднпси предлпге, мплбе и претставке надлежним епархиским властима п свпјим пптребама;
10) стара се према упутствима и наређе оима вищих црквених власти п издржаваоу парпха и парпхије
Члан 192
Акп Црквенпппщтински савет не врщи свпју дужнпст, не ппкправа се наредбама претппстављених
власти, или прекпраши границе свпга делпкруга, кап и у слушају да се у оегпвпј средини ппјави такав
неред кпји би пметап правилан тпк рада, Епархиски управни пдбпр, пп жалби или пп званишнпј
дужнпсти, наређује пп тпме истрагу.
Епархиски управни пдбпр мпже кривце искљушити из Црквенпппщтинскпг савета, а у слушају пптребе, и
рад пбуставити и ппслпве Црквенпппщтинскпг савета пренети на Црквенпппщтински управни пдбпр. Овп
привременп стаое мпже трајати све дптле дпк Епархиски управни пдбпр не стекне увереое да се мпже
правилан и редпван рад у Црквенпппщтинскпм савету пбнпвити.
Члан 193
У слушају неппхпдне пптребе пппуоаваое Црквенпппщтинскпг савета дп једне трећине укупнпг брпја
шланпва, врщи се кппптираоем ппд претседнищтвпм лица кпје пдреди Епархиски управни пдбпр.
Епархиски управни пдбпр је надлежан да да пдпбреое за пвп.
б) Црквенпппштински управни пдбпр
Члан 194
Црквенпппщтински управни пдбпр шине 6 дп 12 шланпва, према брпју шланпва у Црквенпппщтинскпм
савету и псталим приликама у црквенпј ппщтини.
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У Црквенпппщтински управни пдбпр улазе претседник и пптпретседник Црквенпппщтинскпг савета у
истпм свпјству пп свпм пплпжају, кап и парпх, пднпснп најстарији старещина цркве, шлан
Црквенпппщтинскпг савета. Остале шланпве Црквенпппщтинскпг управнпг пдбпра, кап и једнак брпј
заменика, бира Црквенпппщтински савет из свпје средине на щест гпдина.
Члан 195
Брпј шланпва Црквенпппщтинскпг управнпг пдбпра у ппјединим црквеним ппщтинама пдређује
Епархиски управни пдбпр.
Члан 196
Црквенпппщтински управни пдбпр бира секретара, благајника и пптребан брпј тутпра, пп пптреби и ван
свпје средине.
Члан 197
У Црквенпппщтински управни пдбпр не мпгу бити једнпвременп изабрана лица кпја су у српдству
предвиђенпм у шлану 75.
Члан 198
Изабрани шлан Црквенпппщтинскпг управнпг пдбпра пстаје и даље шлан Црквенппщтинскпг савета.
Члан 199
Црквевпппщтински управни пдбпр састаје се на ппзив претседника у седнице најмаое у два месеца
једанпут, a према пптребама и вище пута.
На захтев већине шланпва, претседник је дужан сазвати седницу Управнпг пдбпра. У тпм захтеву мпра
бити ташнп пзнашен предмет ради кпга се тражи сазив седнице.
Члан 200
Црквенпппщтински управни пдбпр мпже пунпважнп рещавати, акп је у седници присутна већина
шланпва. Одлуке се дпнпсе прпстпм већинпм гласпва присутних шланпва. Акп су гласпви ппдједнакп
ппдељени, пдлушује глас претседника.
Члан 201
Дужнпсти су Црквенпппщтинскпг управнпг пдбпра углавнпм пве:
1) шува и щтити углед и интересе цркве и црквене ппщтине;
2) пптппмаже црквену власт у религипзнпмпралнпм и културнппрпсветнпм ппдизаоу и васпитаоу
припадника правпславне Цркве, а нарпшитп пмладине, у шуваоу и негпваоу кприсних и лепих пбишаја,
кап и у искпреоаваоу рђавих и щтетних навика;
3) изврщује пдлуке Црквенпппщтинскпг савета и наредбе претппстављених црквених власти;
4) сарађује са парпхпм при изради црквених бирашких спискпва;
5) ппставља и птпущта црквенпппщтинскп службенп пспбље, сем црквенпг ппјца и црквеоака (шл. 176 т.
16);
6) пази да уживапци Црквених дпбара пва држе у дпбрпм стаоу;
7) саставља инвентар ппкретнпг и неппкретнпг имаоа, и пп један примерак сваке гпдине дпставља
Епархискпм управнпм пдбпру;
8) управља црквенпм импвинпм и стара се п оенпм унапређеоу; брине се да се фпндпвске,
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задужбинске (закладне) импвине упптребљавају у сврхе кпјима су намеоене;
9) пбезбеђује закпнским исправама п праву свпјине црквену неппкретну импвину и псигурава је пд
ппжара, а пп пптреби и пд других елементарних неппгпда;
10) стара се у сппразуму са парпхпм п пптребним средствима за врщеое бпгпслужеоа, пдржаваое,
снабдеваое и укращаваое хрампва, парпхиских дпмпва, звпника, грпбља и двприщта; впди бригу п
изналажеоу средстава и спремаоу предрашуна и планпва, кпје ппднпси Црквенпппщтинскпм савету, за
тим епархиским властима на кпнашнп пдпбреое, за градоу и ппдизаое нпвих хрампва, парпхиских
дпмпва и других црквенпппщтинских зграда;
11) впди бригу п уреднпм плаћаоу ппреза и свих других пбавезних дажбина, кпје су закпнпм пдређене;
12) прегледа свака три месеца, а пп пптреби и шещће, рашуне благајника и тутпра, кап и других
рашунппплагаша, и настпјава да пни врще свпју дужнпст ташнп и савеснп;
13) саставља и предлаже Црквенпппщтинскпм савету гпдищое предрашуне расхпда и прихпда
црквенпппщтинских, а такп истп склапа и сређује заврщне рашуне, и ппднпси их са инвентарима
Црквенпппщтинскпм савету на преглед и даљу надлежнпст;
14) шини предлпге, мплбе и претставке вищим црквеним властима п свима свпјим пптребама;
15) ппднпси крајем сваке гпдине извещтај Црквенпппщтинскпм савету п свпме раду, и
16) стара се да сувищан нпвац не лежи у црквенпј каси већ да га искприщћује на најсигурнији и
најппдеснији нашин за интересе Цркве; п велишини суме кпја се мпже у каси држати пдлушује сам пдбпр
према свпјим пптребама.
Члан 202
Кад Црквенпппщтински савет расправља п рашунима или пдгпвпрнпсти збпг какве неправилнпсти или
немарнпсти Црквенпппщтинскпг управнпг пдбпра, пвај је дужан давати Савету пптребна разјащоеоа,
али у пдлушиваоу п тим предметима шланпви Црквенпппщтинскпг управнпг пдбпра немају права гласа у
Савету. У тпм слушају претседава ппшасни претседник Црквенпппщтинскпг савета.
Акп Црквенпппщтински савет расправља п пдгпвпрнпсти збпг какве неправилнпсти или немарнпсти
Црквенпппщтинскпг управнпг пдбпра, у шијем је раду ушествпвап и парпх а није притпм издвпјип
мищљеое, не мпже парпх претседавати у тпј седници Црквенпппщтинскпг савета, већ у тпм слушају има
да претседава најстарији пп гпдинама старпсти шлан Црквенпппщтинскпг савета.
в) Заједничке пдредбе за Црквенпппштински савет и Црквенпппштински управни пдбпр
Члан 203
Парпх, пднпснп старещина цркве, дужан је да активнп сарађује у свима ппслпвима (административне и
материјалне прирпде) свпје црквене ппщтине и сапдгпвпран је за пвп ппслпваое заједнп са шланпвима
Црквенпппщтинскпг савета и пдбпра за све неуреднпсти, акп у кпнкретнпм слушају није издвпјип свпје
мищљеое и прптиву неправилних пдлука и рада изјавип жалбу вищим надлежним црквеним властима.
Парпх (старещина цркве) има правп жалбе надлежнпј власти у рпку пд шетрнаест дана прптив пдлуке
Црквенпппщтинскпг савета и Црквенпппщтинскпг управнпг пдбпра кпје би биле дпнесене прптив
црквених прпписа или на щтету верских и мпралних интереса црквених, кап и прптив пдлука кпјима не
би били уважени оегпви пбразлпжени предлпзи п ппдмиреоу пптреба светих хрампва, грпбља и других
псвећених места.
Члан 204
Служба шланпва Црквенпппщтинскпг савета и Црквенпппщтинскпг управнпг пдбпра ппшасна је и врщи се
бесплатнп.
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Акп би шлан Црквенпппщтинскпг управнпг пдбпра врщип дужнпст секретара или благајника мпже му се,
изузетнп и према велишини ппсла, пдредити специјалан хпнпрар за врщеое пве дужнпсти, пп пдпбреоу
Епархискпг управнпг пдбпра.
Члан 205
Епархиски управни пдбпр мпже, на тужбу или пп званишнпј дужнпсти, искљушити из Црквенпппщтинскпг
савета и управнпг пдбпра свакпг шлана:
а) кпји изгуби један пд пних услпва кпји се траже пп пдредбама пвпг Устава за шлана Црквенпппщтинскпг
савета или управнпг пдбпра;
б) кпји свпју дужнпст занемари и пд седнице три пута узастппце без пправданпг разлпга изпстане;
в) кпји се не ппкправа наредбама старијих црквених власти и пмета изврщеое пунпважних пдлука.
Члан 206
Акп би Црквенпппщтински управни пдбпр занемарип свпје дужнпсти, или акп би прекпрашип свпј
делпкруг, или не би изврщип наредбе и пдлуке претппстављених црквених власти, или најзад, акп би се
у оему ппјавили такви раздпри и нереди кпји би пметали успещнп, правилнп и редпвнп врщеое
ппслпва, а Црквенпппщтински савет не би предузеп мере прптив таквпг рада, Епархиски управни пдбпр
има права разрещити Црквенпппщтински савет и управни пдбпр и наименпвати нарпшитп привременп
ппверенствп пд пет дп дванаест шланпва.
Истп такп мпже се разрещити Црквенпппщтински савет и управни пдбпр и наименпвати привременп
ппверенствп у слушају да је брпј шланпва у пвим телима недпвпљац за оихпв редпван рад.
Именпванп привременп ппверенствп птправљаће све ппслпве црквене ппщтине дп избпра нпвпг
Црквенпппщтинскпг савета и управнпг пдбпра.
Предлпг за разрещеое Црквенпппщтинскпг савета и пдбпра и наименпваое привременпг ппверенства
ппднпси парпх, пднпснп старещина цркве, архијерејскпм намеснику, кпји исти са свпјим мищљеоем
дпставља Епархискпм управнпм пдбпру на пдлуку. Одлука Епархискпг управнпг пдбпра пп пвпм питаоу
је изврщна и прптиву ое нема места жалби.
Епархиски управни пдбпр мпже и пп службенпј дужнпсти разрещити Црквенпппщтински савет и
Црквенпппщтински управни пдбпр и ппставити ппверенствп.
Парпх, пднпснп најстарији старещина цркве, увек је шлан привременпг ппверенства.
Члан 207
Епархиски управни пдбпр властан је у сваку седницу Црквенпппщтинскпг савета или Управнпг пдбпра,
редпвну и ванредну, изаслати свпг изасланика са пптребним упутствима.
13. Настпјатељ и братствп манастира
Члан 208
Сваки свещтенпмпнах и мпнах (мпнахиоа) мпра припадати братству једнпг манастира.
Сви свещтенпмпнаси и мпнаси српских правпславних манастира ппд неппсредним су надзпрпм и влащћу
манастирских настпјатеља; свещтенпмпнаси пак и мпнаси, кпји са знаоем и пдпбреоем надлежнпг
Архијереја врще црквену службу и пребивају изван свпга манастира, пптшиоени су неппсреднпј
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јурисдикцији надлежнпг Архијереја, али свагда пстају у духпвнпј заједници са свпјим манастирпм. Акп
пни пређу у другу епархију, пришищљују се једнпм пд тампщоих манастира.
Епархиски Архијереј врхпвни је настпјатељ и надзпрник свих мущких и женских манастира и
манастирских братстава у свпјпј епархији.
Члан 209
Манастирпм, где у братству има најмаое три шлана, управља настпјатељ манастира уз ппмпћ братства.
Сви свещтенпмпнаси и мпнаси, какп пни кпји пребивају у манастиру такп и пни кпји се налазе са свпјпм
црквенпм службпм изван манастира, шланпви су манастирскпг братства.
Члан 210
Настпјатељ манастира је заступник, неппсредна управна и надзпрна власт свпга манастира и братства,
шувар црквених и манастирских правила и изврщилац наређеоа надлежних црквених власти.
Неппсредни ппмпћник и заменик настпјатеља је намесник.
Члан 211
У манастиру у кпме има вище пд шетири сабрата, за настпјатеља и намесника предлаже братствп ппд
претседнищтвпм изасланика епархискпг Архијереја пп два кандидата пд кпјих епархиски Архијереј
именује настпјатеља и намесника.
У манастирима где је маое пд шетири сабрата настпјатеља и намесника ппставља Архијереј.
Епархиски Архијереј мпже у слушају пптребе назнашити привременпг настпјатеља. Он га и разрещава.
Стални настпјатељ мпже се разрещити пд управе пднпснп преместити пп пбразлпженпј мплби,
пристанку или псуди, сем слушаја из шл. 220.
Члан 212
Настпјатељ с братствпм дужан је живети и врщити свпје дужнпсти пп Уставу манастирскпм. Сем
делпкруга кпји ће му се пдредити у нарпшитпј уредби (шл. 213) врщи и пве дужнпсти:
1) дпнпси за ппсебне пптребе манастира гпдищои предрашун расхпда и прихпда и саставља заврщни
рашун и щаље их на преглед Епархискпм управнпм пдбпру, кпји предрашун прегледа и пдпбрава у
сппразуму
са
Епархиским
црквеним
судпм;
2) дпнпси пдлуке п птуђеоу и задужеоу манастирске импвине и спрпвпди их Епархискпм управнпм
пдбпру, кпји их у сппразуму са Црквеним судпм дпставља са мищљеоем на пдпбреое, и тп дп
вреднпсти пд 2,000.000 динара Патријарщискпм управнпм пдбпру, а прекп те суме Патријарщискпм
савету; Патријарщиски управни пдбпр рещава п тпме у сагласнпсти са Светим архијерејским синпдпм, а
Патријарщиски
савет
са
Светим
архијерејским
сабпрпм;
3) дпнпси пдлуке п птписиваоу пптраживаоа кпја се не мпгу наплатити и п расхпдпваоу ствари, и
спрпвпди их Епархискпм управнпм пдбпру за пптраживаое дп 50.000 динара и расхпдпваое ствари дп
100.000 динара, а прекп тих сума Патријарщискпм управнпм пдбпру прекп Епархискпг управнпг пдбпра,
кпји их дпставља са свпјим мищљеоем; Епархиски управни пдбпр рещава п тпме у сппразуму са
Епархиским црквеним судпм а Патријарщиски управни пдбпр у сппразуму са Светим архијерејским
синпдпм;
4) дпнпси пдлуке п впђеоу и пдустајаоу пд парница и у услпвима пправнаоа и спрпвпди их на
пдпбреое, и тп Епархискпм управнпм пдбпру дп вреднпсти пд 200.000 динара, а прекп те суме
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Патријарщискпм управнпм пдбпру, прекп Епархискпг управнпг пдбпра, кпји их дпставља са свпјим
мищљеоем; Епархиски управни пдбпр рещава п тпме у сппразуму са Епархиским црквеним судпм, а
Патријарщиски
управни
пдбпр
у
сппразуму
са
Светим
архијерејским
синпдпм;
5) дпнпси пдлуке п узимаоу и даваоу ппд закуп манастирскпг имаоа и дпставља их на пдпбреое, и тп
Епархискпм управнпм пдбпру дп вреднпсти пд 200.000 динара, а прекп те суме Патријарщискпм
управнпм пдбпру прекп Епархискпг управнпг пдбпра, кпји их дпставља са свпјим мищљеоем; Епархиски
управни пдбпр рещава п тпме у сппразуму са Епархиским црквеним судпм, а Патријарщиски управни
пдбпр
у
сппразуму
са
Светим
архијерејским
синпдпм;
6) стара се да се унапређује манастирска импвина и да се развију пптребне мпгуће гране привреде и
занатства.
Члан 213
Ппсебну уредбу за унутращои и сппљащои манастирски живпт прпписује Свети архијерејски сабпр.
III Црквене кривице и казне
Члан 214
Кривице пп канпнима и црквеним прпписима кпје извиђају и суде надлежне црквене власти пве су:
а) свещтених лица пба реда:
1) преступи прптив вере и ушеоа Цркве, кап и црквенпг ппретка;
2) владаое кпје не дпликује свещтенишкпм шину и пплпжају;
3) неврщеое, пднпснп немарљивп врщеое службених свещтенишких дужнпсти и закпнитих наредаба
претппстављених црквених власти;
4) увреде и клевете кпје једнп свещтенп лице нанесе другпм свещтенпм лицу;
5) изнуђиваое непрпписне награде за свещтенпрадое;
6) претресаое и критикпваое у беседама закпна и наредаба надлежних власти и оихпвих ппступака;
б) верних:
1) преступи прптив вере и ушеоа Цркве и црквенпг ппретка;
2) преступи прптив хрищћанскпг мпрала.
Члан 215
Кривице се извиђају и суде пп службенпј дужнпсти или на пснпву ппднесене тужбе.
Члан 216
Црквене казне су пве:
а) за свещтена лица пба реда:
1) пппмена;
2) укпр;
3) епитимија;
4) премещтај на другп местп службпваоа;
5) привремена забрана свещтенпдејства, највище дп гпдине дана;
6) губитак парпхиске службе, пднпснп другпг зваоа у Цркви;
7) дпживптна забрана свещтенпдејства;
8) лищеое свещтенишкпг шина;
9) лищеое свещтенишкпг шина са искљушеоем из црквене заједнице и
10) лищеое мпнащтва;

Codex Projuris

www.projuris.org

43

USTAV SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE (1947)

б) за верне:
1) привременп лищеое ппјединих права и ппшасти у Цркви;
2) искљушеое из црквене заједнице на извеснп време, и
3) кпнашнп искљушеое из црквене заједнице.
Члан 217
За свещтена лица пба реда казну пппмене, укпра, епитимије дп петнаест дана и забране свещтенпдејства
дп тридесет дана изрише надлежни епархиски Архијереј, а казну премещтаја у другп местп, забране
свещтенпдејства вище пд тридесет дана и пстале казне самп надлежни Црквени суд. За верне казну
привременпг лищеоа ппјединих права и ппшасти у Цркви изрише надлежни Архијереј а пстале казне
надлежни Епархиски црквени суд.
Казне кпје изрише епархиски Архијереј пдмах су изврщне (шл. 108 т. 19), а казне кпје изрише Епархиски
црквени суд ппдлеже расматраоу и суђеоу Великпг црквенпг суда према шл. 79.
Члан 218
Никп се не мпже казнити ниједнпм црквенпм казнпм без претхпднпг саслущаоа.
Члан 219
Акп је прптив свещтенпг лица ппднесена тужба за такву кривицу кпја је прпузрпкпвала саблазан у нарпду
и служи на срампту свещтенишкпм шину, епархиски Архијереј мпже таквп свещтенп лице, пдмах шим се
ппведе истрага, пдлушити пд свещтенпдејства дп пресуде Црквенпг суда.
Дпнпсећи пдлуку п пдлушеоу пд свещтенпдејства, Архијереј мпже пдредити да се свещтенпм лицу
привременп умаое оегпве принадлежнпсти дп пплпвине.
Предмети пве врете имају се сматрати хитнима и Црквени суд је дужан рещити их најдаље у рпку пд
гпдине дана.
Члан 220
У слушају пптужбе за злпупптребу материјалне прирпде, пптуженпг мпже епархиски Архијереј пд управе
разрещити, дпк се оегпва кривица кпнашнп не извиди и не пресуди.
Члан 221
Казне забране свещтенпдејства, без пбзира на трајаое, ппвлаше умаоеое принадлежнпсти у једнпј
пплпвини за време дпк казна траје у кприст заменика.
Члан 222
Казне предвиђене ппд таш. 4 дп 6 закљушнп у шлану 216 ппвлаше зауставллое напредпваоа у шину и
привадлежнпстима највище за три гпдине према пдлуци црквене власти кпја је изрекла казну.
Овп заустављаое у напредпваоу наступа и пнда кад је свещтеник кажоен пп шл. 216 т. 1 дп 3 у две
узастппне гпдине.
Члан 223
Свещтена лица, кпја кап таква служе у државнпј служби, шим буду псуђена на дпживптну забрану
свещтенпдејства или на лищеое свещтенишкпг шина, губе свпја зваоа у Цркви.
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Свещтена лица кпја служе у црквенпј служби када буду пдлушена или псуђена на привремену забрану
свещтенпдејства, престају врщити дужнпст свпга зваоа дпк траје та забрана, и за све тп време примају
пплпвину свпјих принадлежнпсти.
Члан 224
Одредбе п црквеним кривицама и казнама пднпсе се и на пензипнисана свещтена лица, укпликп се на
оих мпгу примеоивати.
IV Црквена прпсвета
Члан 225
Српска правпславна Црква впди стараое п негпваоу и развијаоу црквенппрпсветне делатнпсти и
црквене уметнпсти, и у ту сврху пснива и ппдиже пптребне щкпле и завпде.
Члан 226
За пбразпваое српскпг правпславнпг свещтенства пба реда у Српскпј правпславнпј цркви ппстпје вище и
ниже бпгпслпвске и мпнащке щкпле. Ове щкпле пснива Свети архијерејски сабпр у сппразуму са
Патријарщиским саветпм а укида их пп свпјпј пдлуци.
Српска правпславна црква се стара п предаваоу верпнауке у пснпвним, средоим и струшним щкплама.
Члан 227
Свака бпгпслпвска и мпнащка щкпла има пп мпгућству свпје ппщтежиће (интернат).
Члан 228
Наставници на правпславнпм бпгпслпвскпм факултету, у бпгпслпвским и мпнащким щкплама мпгу бити
лица кпја су правпславне вере и имају прпписане квалификације за наставнишку службу.
Прпфеспри за бпгпслпвске предмете у бпгпслпвијама и мпнащким щкплама мпрају бити у свещтенишкпм
или мпнащкпм шину.
Члан 229
Предаваоа на правпславнпм бпгпслпвскпм факултету универзитета имају бити у сагласнпсти са ушеоем
правпславне хрищћанске цркве. О тпме се стара Свети архијерејски синпд кап и п верскпј ппдпбнпсти
кандидата за наставника пве щкпле при оихпвпм ппстављеоу.
Члан 230
Наставни план и прпграм предаваоа у бпгпслпвским и мпнащким щкплама прпписује Свети архијерејски
сабпр.
Члан 231
Ректпре бпгпслпвија и управитеље мпнащких щкпла бира Свети архијерејски сабпр, а наставнишкп
пспбље бира Свети архијерејски синпд на предлпг епархискпг Архијереја; и једне и друге разрещава пд
дужнпсти или пензипнище Свети архијерејски синпд на предлпг епархискпг Архијереја.
Члан 232
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Бпгпслпвске и мпнащке щкпле стпје ппд врхпвним надзпрпм и управпм Светпг архијерејскпг синпда, а
ппд неппсредним надзпрпм надлежнпг епархискпг Архијереја.
Надлежни Архијереј кап неппсредна надзпрна власт има правп да казни пппменпм и укпрпм све
наставнишкп и другп службенп пспбље збпг несавеснпг рада или неприлишнпг ппнащаоа. У слушају теже
кривице епархиски Архијереј мпже службеника привременп удаљити пд службе и п тпме пдмах
известити Свети архијерејски синпд ради даљег ппступка.
Члан 233
Уредбе п бпгпслпвским и мпнащким щкплама прпписује Свети архијерејски сабпр.
Члан 234
За псниваое и уређеое псталих црквенппрпсветних щкпла и завпда надлежан је за ппщте устанпве
Свети архијерејски сабпр у сппразуму са Патријарщиским саветпм; за епархиске, црквенпппщтинске и
манастирске, епархиски Архијереј у сппразуму са епархиским, пднпснп Црквенпппщтинским саветпм,
пднпснп са манастирскпм управпм и братствпм, — све с пдпбреоем Светпг архијерејскпг синпда и
Патријарщискпг управнпг пдбпра, акп издржаваое тих щкпла и завпда пада на терет предрашуна расхпда
и прихпда за ппщте црквене пптребе.
V Црквена импвина
Члан 235
Српска правпславна црква сампсталнп управља и слпбпднп распплаже црквенпм импвинпм, црквеним
фпндпвима и задужбинама (закладама), кап и свпјим прихпдима у границама канпнских прпписа и пвпг
Устава.
Члан 236
Сви гпдищои расхпди и прихпди Српске правпславне цркве предвиђају се у гпдищоим предрашунима
расхпда и прихпда, кпји се састављају пдвпјенп према ппщтим или ппсебним пптребама кпје имају да
задпвпље.
За ппщте пптребе Српске правпславне цркве Патријарщиски управни пдбпр дпнпси предрашун ппщтих
расхпда и прихпда, а заврщне рашуне ппднпси на пдпбреое Патријарщискпм савету.
За ппсебне пптребе епархија, црквених ппщтина и манастира дпнпсе пргани пвих тела, надлежни за тп
пп пвпм Уставу, предрашун расхпда и прихпда пднпсне епархије, црквене ппщтине или манастира.
Предрашуне епархија пдпбрава Патријарщиски управни пдбпр а предрашуне црквенпппщтинске и
манастирске Епархиски управни пдбпр.
Заврщне рашуне епархије дпставља Епархиски управни пдбпр на пдпбреое Патријарщискпм управнпм
пдбпру у смислу шл. 101 т. 4 и шл. 153 т. 3, а заврщне рашуне црквених ппщтина и манастира пдпбрава сам
Епархиски управни пдбпр.
Члан 237
Расхпди и прихпди црквених фпндпва кап и црквених завпда и устанпва предвиђају се у пднпсним
предрашунима расхпда и прихпда, према тпме у шију надлежнпст дплази рукпваое и управа, кап и
стараое п оихпвпј упптреби и пптребама.
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Прихпди и расхпди црквених задужбина (заклада) предвиђају се такпђе у пднпсним предрашунима, акп
су расхпди намеоени пптребама Цркве.
Члан 238
Органи кпји су надлежни за састављаое, пднпснп дпнпщеое, гпдищоег предрашуна расхпда и прихпда
дужни су састављати и гпдищое заврщне рашуне, кпје ппднпсе на преглед и разрещеое властима у шију
надлежнпст тп спада.
Члан 239
Пп црквеним бучетима наредбпдавци су, и тп: пп бучету ппщтих расхпда и прихпда Српске правпславне
цркве, претседник Патријарщискпг управнпг пдбпра, пднпснп оегпв заменик; пп бучету епархискпм,
претседник Епархискпг управнпг пдбпра, пднпснп оегпв заменик; пп бучету црквених ппщтина,
претседник Црквенпппщтинскпг управнпг пдбпра; и пп бучету манастира, настпјатељ манастира.
Наредбпдавац пп бучету за ппщте пптребе Српске правпславне цркве, кап и наредбпдавци пп
епархиским бучетима, мпгу свпје наредбпдавнп правп да пренесу на ппдрушне пргане дп суме пд 20.000
динара.
Члан 240
Рашунппплагаши су сви пни пргани и лица кпјима је пвим Уставпм или уредбама и псталим прпписима,
ппверенп рукпваое црквеним нпвцем, стварима и материјалпм.
Члан 241
Наредбпдавци и рашунппплагаши пдгпврни су материјалнп за свпј рад кпји би бип прптиван црквенпзакпнским прпписима.
Члан 242
За ппкриће расхпда Српске правпславне цркве служе пви извпри:
1) прихпди пд црквених и манастирских дпбара, хрампва, фпндпва, задужбина и пд разних црквених
завпда и устанпва;
2) црквене таксе;
3) прихпд пд хартија пд вреднпсти;
4) разрез на црквене ппщтине и манастире;
5) дпбрпвпљни прилпзи, дарпви и завещтаоа.
Члан 243
Опщте пптребе Српске правпславне цркве кпје се предвиђају у предрашуну ппщтих расхпда и прихпда,
ппдмириваће се:
1) прихпдима из ппщтих црквених дпбара и пд црквених устанпва ппщтег карактера;
2) прихпдима пд црквених такса из шл. 242 т. 2, укпликп се за ппщте пптребе наплаћују;
3) прихпдима из извпра предвиђених у ташци 3 шлана 242;
4) прихпдима пд црквених фпндпва и задужбина, кап и ванредним прихпдима пд дпбрпвпљних прилпга,
дарпва и завещтаоа, укпликп су намеоени ппщтим пптребама;
5) прихпдима пд нарпшитпг разрезиваоа на црквене ппщтине, манастире и епархије, и
6) прихпдима пд црквених завпда и устанпва.
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Члан 244
Ппсебне пптребе епархија ппдмириваће се:
1) прихпдима пд епархиских дпбара;
2) прихпдима пд црквених фпндпва, задужбина и прихпдима пд епархиских устанпва и завпда, кап и
прихпдима пд дпбрпвпљних прилпга, дарпва и завещтаоа, укпликп су намеоени епархиским
пптребама;
3) прихпдима пд нарпшитпг разрезиваоава црквене ппщтине и манастире.
Члан 245
Ппсебне пптребе црквених ппщтина ппдмириваће се:
1) прихпдима пд храма и црквенпппщтинских дпбара и устанпва;
2) прихпдима пд црквенпппщтинских фпндпва, задужбина, и других устанпва, пд дпбрпвпљних прилпга,
дарпва и завещтаоа, укпликп су намеоени црквенпппщтинским пптребама, и
3) прихпдима пд дпбрпвпљнпг разреза на свпје шланпве.
Члан 246
Ппсебне пптребе манастира ппдмириваће се:
1) прихпдима пд оихпвих хрампва и дпбара;
2) прихпдима пд оихпвих радипница и рукптвприна;
3) прихпдима пд оихпвих фпндпва, задужбина и устанпва, кап и прихпдима пд дпбрпвпљних прилпга,
дарпва и завещтаоа;
4) прихпдима пд ппслуживаоа парпхија (шл. 170).
Члан 247
Црквена су дпбра пна ппкретна и неппкретна импвина кпја је свпјина Цркве кап ппщта импвина Српске
правпславне цркве, или је свпјина ппјединих епархија, манастира, црквених ппщтина, хрампва,
задужбина, сампсталних устанпва или таквих фпндпва.
Опщтим дпбрима Цркве сматрају се Патријарщиска дпбра; ппсебним дпбрима сматрају се, епархиска,
епискппска, црквенпппщтинска, црквена и манастирска дпбра, кпја служе ппсебним пптребама епархија,
пднпснп епискппа, парпха, ђакпна, службеника црквених и мпнаха.
Члан 248
Црквена дпбра и оихпви прихпди упптребљавају се на ппщте или ппсебне црквене пптребе, и не мпгу се
на друге сврхе упптребљавати.
Члан 249
Неппкретна црквена дпбра мпрају имати закпнске исправе п свпјини.
Члан 250
За сва црквена дпбра мпрају се уреднп впдити ташни и прпписани инвентари, а састављају их пне власти
и пргани кпји дпбрима неппсреднп управљају.
Члан 251
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Црквена дпбра псигуравају се прптив щтете пд ппжара, крађе и елементарних неппгпда, у смислу
наредаба Патријарщискпг управнпг пдбпра.
Члан 252
Црквена неппкретна импвина, кпја је дарпвана са нарпшитпм наменпм (задужбине, завещтаоа итд.), не
мпже се задужити нити птуђити, акп је дарпдавац тп нарпшитп забранип.
Члан 253
Манастири се мпгу екпнпмски удруживати ради раципналнијег пбрађиваоа и савременије екпнпмије
свпјих имаоа, кап и пснивати свпје радипнице пп пдпбреоу надлежних епархиских власти.
Члан 254
Патријарщиски савет прпписује нашин управљаоа, рукпваоа и упптребљаваоа црквених дпбара, кап и
впђеое надзпра и кпнтрпле над тим дпбрима.
Члан 255
Патријарщиеки управни пдбпр рещава кпнашнп и сва пна питаоа п црквенпј импвини кпја нису пвим
Уставпм дпдељена у надлежнпст ниједнпј црквенпј власти.
Члан 256
Српски црквени фпндпви су пни кпји су пд Српске правпславне цркве, или оених саставних делпва,
завпда и устанпва пснпвани, или буду пснпвани с пдређенпм наменпм за ппщте пптребе Српске
правпславне цркве или за ппсебне пптребе оених саставних делпва, завпда и устанпва.
Члан 257
Српске црквене задужбине (закладе) су пне кпје су ппједини дпбрптвпри пснпвали, или их буду
пснпвали са пдређенпм наменпм за верске, црквенппрпсветне, дпбрптвпрне или друге пптребе Српске
правпславне цркве, или ппјединих оених саставних делпва, завпда и устанпва. Истп такп, црквене
задужбине су и устанпва. Истп такп, црквене задужбине су и пне кпје нису намеоене црквеним
пптребама и циљевима, али су ппверене на управу и рукпваое црквеним властима, завпдима и
устанпвама.
Члан 258
За сваки црквени фпнд и сваку црквену задужбину (закладу) мпрају ппстпјати правила, у кпјима је
пдређена импвина, намена, нашин оихпвпг управљаоа, искприщћаваоа и надзпра, кап и нашин
заступаоа пред властима.
Осниваое фпндпва. и примаое задужбина (заклада), кап и оихпвз правила, пдпбрава Патријарщиски
управни пдбпр.
Укпликп не ппстпје правила за ппједине фпндпве и задужбине (закладе), прпписаће их Патријарщиски
управни пдбпр.
Члан 259
За ппсебне црквене пптребе за унапређиваое правпславне вере ппстпји Синпдални фпнд, кпјим
управља Свети архијерејски синпд.
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У предрашуну ппщтих расхпда и прихпда Српске правпславне Цркве мпра се сваке гпдине предвидети
пптребан кредит за дптацију Синпдалнпм фпнду, кпја не мпже бити маоа пд 1% укупнп предвиђених
прихпда за дптишну бучетску гпдину.
Члан 260
Ови црквени фпндпви и задужбине (закладе) служе самп пним сврхама кпјима су намеоене.
Намена ппстпећих фпндпва и задужбина (заклада) мпже се прпщирити на исте пптребе у целпј Српскпј
правпславнпј Цркви и оеним саставним делпвима. О тпме рещава Патријарщиски савет на предлпг
Патријарщискпг управнпг пдбпра, а у сппразуму са Светим архијерејским сабпрпм.
Члан 261
Намена фпндва и задужбина (заклада) мпже се, изузетнп, изменити самп акп ппстане непстварљива или
је престала пптреба за кпју је пдређена.
Истп такп, акп је оихпв иметак услед разних нпвшаних прпмена тпликп умаоен, да су несппспбне за рад,
изврщиће се удруживаое фпндпва пднпснп задужбина са истим или слишним наменама, нп с тим да се
имена псниваша имају и даље пптпунп сашувати. О тпме ппднпси пбразлпжени предлпг Патријарщиски
управни пдбпр, а пдлушује Патријарщиски савет, у сппразуму са Светим архијерејским сабпрпм.
За фпндпве и задужбине при црквеним ппщтинама и епархијама предлпг ппднпси Патријарщискпм
управнпм пдбпру Епархиски управни пдбпр.
Члан 262
За званишне радое црквених власти, тела и пргана, и у јерархискпм и сампуправнпм делпкругу, плаћају
се у кприст Српске правпславне цркве, самп пне таксе кпје Патријарщиски савет ппсебним правилникпм
прппище у сппразуму са Светим архијерејским сабпрпм.
Члан 263
Одлуке п разрезиваоу на црквене ппщтине и манастире и епархије, за ппщте пптребе Цркве дпнпси
Патријарщиски савет у сппразуму са Светим архијерејским сабпрпм (шл. 69 т. 24 и 243 т. 5). За ппсебне
пптребе епархија дпнпси такву пдлуку Епархиски савет (шл. 141 т. 3 и 244 т. 3), кпју пдлуку пдпбрава
Патријарщиски управни пдбпр у сппразуму са Светим архијерејским синпдпм.
За ппсебне пптребе црквених ппщтина дпнпси пдлуку п разрезиваоу на шланпве црквених ппщтина
Црквенпппщтински савет (шл. 191 т. 6 и шл. 245 т. 3) кпју пдлуку пдпбрава Епархиски управни пдбпр.
Члан 264
При Патријарщискпм управнпм пдбпру ппстпји управна канцеларија, кпја пп упутствима и ппд надзпрпм
Патријарщискпг управнпг пдбпра а ппд врхпвним надзпрпм Патријарха, впди управне ппслпве црквене
сампуправе.
Управна канцеларија има пва пдељеоа: ппщте, екпнпмскп и финансијскп.
Уредбпм, кпју ће дпнети Патријарщиски савет, изврщиће се преуређеое пве канцеларије према
финансиским приликама.
Члан 265
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Средствима Цркве мпгу се пснивати устанпве, задруге и радипнице за израду свећа, црквених утвари и
других ствари пптребних за цркву кап и щтампарије, коижаре и др.
Упптреба свећа у цркви зависи пд пдпбреоа црквених власти.
За снабдеваое верних пвим израђевинама мпгу се пснивати нарпшите црквене прпдавнице.
Члан 266
Чланпви црквенпјерархиских и црквенпсампуправних тела и пргана, изузев пних за кпје је пвим Уставпм
друкшије прпписанп, примају за време свпга рада дневнице, пднпснп накнаде путних трпщкпва, из
црквенпсампуправних средстава, према правилнику кпји прпписује Патријарщиски савет у сппразуму са
Светим архијерејским сабпрпм. Истп важи и за слушај кад црквени дпстпјанственици, кап и пстали
службеници, и инаше путују пп службенпј дужнпсти ван места свпга станпваоа.
VI Прелазна наређеоа и завршне пдредбе
Члан 267
Дпк се не псигурају материјална средства за издржаваое тела и пргана Српске правпславне цркве, у
смислу шл. 90 пвпг Устава, Патријарх, централна надлещтва Патријарщије и оихпви службеници
(канцеларије и пспбље Светпг архијерејскпг синпда, Патријарщискпг управнпг пдбпра и Великпг
црквенпг суда), кап и бпгпслпвија и мпнащких щкпла, падају на терет централне касе Патријарщије;
епискпп, епархиски црквени суд, епархиски управни пдбпр и оихпви службеници падају на терет
епархијске касе; парпси, ђакпни и црквенпппщтински службеници падају на терет црквенпппщтинске
касе, пднпснп парпхије, а братствп манастира и оегпви службеници на терет манастирске касе.
Дппринпсе за пензипнп псигураое Архијереја, свещтеника, црквенпјерархиских и црквенпсампуправних
шинпвника плаћају у смислу закпнских уредаба, пна тела кпја их издржавају. Ппсебну уредбу п пвпме
дпнеће Свети архијерејски синпд у сппразуму са Патријарщиским управним пдбпрпм.
Принадлежнпсти службеника црквених надлещтава имају бити једнппбразне, а висину оихпву пдређује
Свети архијерејски синпд у сагласнпети са Патријарщиским управним пдбпрпм.
Члан 268
Кад пвај Устав ступи на снагу престају важити сви закпни, уредбе и пстали прпписи кпји се пвпм Уставу
прптиве.
Члан 269
Измене и дппуне у пвпм Уставу Српске правпславне цркве пд 16 нпвембра 1931 гпдине дпнеп је Свети
архијерејски сабпр Српске правпславне цркве, и ступају у живпт са данпм пбнарпдпваоа у „Гласнику“,
службенпм листу Српске Патријарщије с тим, да се прекп Патријарщискпг управнпг пдбпра накнаднп
прикажу Патријарщискпм савету.
______________________
Из седнице Светпг архијерејскпг сабпра држане у Бепграду дана 6/19 маја 1947 гпдине АСБр. 46/Зап. 144
из 1947.
Претседник Светпг архијерејскпг сабпра АЕМ и ПАТРИЈАРХ СРПСКИ,
ГАВРИЛО, с. р.
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Одлуке Светпг архијерејскпг сабпра у вези ппјединих прпписа пвпг Устава
1. Ппвећаое брпја шланпва Епархискпг савета Архиепискппије бепградскп-карлпвашке.
- Свети архијерејски сабпр ппд АСбр. 51/зап. 33 из 1948 гпдине усвпјип је пдлуку Светпг архијерејскпг синпда бр. 2540/зап. 693 из
1947 гпд. кпјпм је брпј шланпва Епахискпг савета Архиепискппије бепградскп-карлпвашке изузетнп пд прпписа шл. 137 Устава
ппвећан, такп да у исти улазе из Архијерејскпг намеснищтва бепградскпг псам свещтених и псам светпвних лица, а из Архијерејскпг
намеснищтва врашарскп-грпшанскпг три свещтена и три светпвна лица.
2. Епархија шещкп-мправска у Чехпслпвашкпј уступљена ппд јурисдикцију Руске правпславне цркве. — Свети архијерејски сабпр ппд
АСбр. 24/зап. 28 из 1948 гпдине дпнеп је пдлуку кпјпм се Чещкп-мправска епархија уступа ппд јурисдикцију Руске правпславне
цркве.
3. Ппстављеое и премещтај сталнпг парпхискпг свещтеника. — Свети архијерејски сабпр ппд АСбр. 44/зап. 57 из 1952 гпдине,
дпнепје пву пдлуку:
„Никп се не мпже ппставити за сталнпг парпха без стешаја у смислу шлана 166 Црквенпг устава.
Стални парпхиски свещтеник, акп пп свпјпј мплби буде премещтен на другу парпхију без стешаја, губи сталнпст“.
4. Претвараоа женских манастира у мущке и пбратнп. — У вези шл. 30 и 32 Устава, Свети архијерејски сабпр ппд АСбр. 7/зап. 40 из
1954 гпдине дпнеп је пву пдлуку:
„Претвараое женских манастира у мущке и мущких у женске врщи епархиски Архијереј и п тпме извещтава Свети архијерејски
синпд ради знаоа.
Затешени стални настпјатељ или настпјатељица пп претвараоу манастира губе сталнпст“.
5. Укидаое Епархије будимљанскп-пплимске. — Свети архијерејски сабпр ппд АСбр.44/зап. 70 из 1956 гпдине дпнеп је пву пдлуку:
„На пснпву шл. 16 Устава Српске правпславне цркве укида се Епархија будимљанскп-пплимска.
Делпви из кпјих је пва Епархија била састављена имају се вратити и приппјити пним епархијама пд кпјих су и узети приликпм
фпрмираоа пве Епархије, и тп: Дабрпбпсанскпј епархији враћају се пндащои срезпви: пљеваљски, нпвпварпщки, прибпјски и
милещевски; Црнпгпрскп-примпрскпј епархији пндащои срезпви: андријевишки дп планине Трещоевик са исппставпм Плав и
Гусиое, берански са испптавпм Рпжај и бјелпппљски; Ращкппризренекпј епархији: срез сјенишки“.
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