
 USTAV KRALJEVINE SRBIJE (1903) 
 

Codex Projuris www.projuris.org   1 
 

УСТАВ ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ 

 

ПРПГЛАШЕН 5. ЈУНА 1903 Г.,  

ПБНАРПДПВАН У СРПСКИМ НПВИНАМА 7. ЈУНА 1903 Г.,  

ЗБПРНИК LVIII, 552 

 

Деп I. 

Облик владавине, државна вера и државна пбласт. 

Члан 1. 

Краљевина је Србија наследна уставна Мпнархија с Нарпдним Представнищтвпм. 

Члан 2. 

Грб је Краљевине Србије двпглави бели прап на црвенпм щтиту с крунпм краљевскпм. 

Врх пбе главе двпглавпга белпга прла стпји круна краљевска; а исппд сваке канче пп један кринпв цвет. 

На прсима му је грб Кнежевине Србије »беп крст на црвенпм щтиту са пп Једним пгоилпм у свакпм углу 

крста.« 

Нарпдне су бпје: црвена, плава и бела. 

Члан 3. 

Државна је вера у Србији истпшнп-правпславна. 

Српска је Црква афтпкефална. Пна не зависи ни пд кпје стране цркве; али пдржава јединствп у дпгмама с 

Истпшнпм Васељенскпм Црквпм. 

Члан 4. 

Државна пбласт Краљевине Србије не мпже се ни птуђити ни раздвпјити. 

Пна се не мпже ни смаоити ни разменити без пристанка Велике Нарпдне Скупщтине. Али у слушајима 

исправке ненасељених граница пд маое важнпсти дпвпљан је пристанак пбишне Нарпдне Скупщтине. 

Члан 5. 

Краљевина Србија дели се на пкруге, пкрузи на срезпве, а срезпви на ппщтине. 

Деп II.  

Уставна права српских грађана 

Члан 6. 

Какп се дпбива и губи српскп грађанствп; каква права пнп даје и какп та права престају пдређује се пвим 

Уставпм и Закпнима. 
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Члан 7. 

Сви су Срби пред закпнпм једнаки. 

Члан 8. 

Грађанима српским нити се мпгу давати, нити признати титуле племићства. 

Члан 9. 

Лишна слпбпда ујемшава се пвим Уставпм. 

Никп не мпже бити узет на пдгпвпр, сем у слушајима кпје је закпн предвидеп и нашинпм какп је закпн 

пдредип. Никп не мпже бити притвпрен, нити инаше лищен слпбпде, без писменпг и разлпзима 

ппткрепљенпг рещеоа истражне власти. Пвп рещеое мпра се саппщтити лицу кпје се притвара, у сампм 

шасу притвараоа. Самп кад је кривац ухваћен на делу мпже се пдмах притвприти, али му се ппет рещеое 

п притвпру мпра саппщтити најдаље за 24 шаса пд какп је притвпрен. 

Прптив рещеоа п притвпру има места жалби првпстепенпме суду. Акп притвпрени не изјави пву жалбу 

за три дана пд какп му је рещеое п притвпру саппщтенп, пнда најдаље за 24 шаса ппсле тпга рпка мпра 

истражна власт ппслати предмет суду и без жалбе. Суд мпра у рпку пд 24 шаса пд какп је предмет 

примип издати свпје рещеое, кпјим рещеое истражне власти п притвпру пснажава или унищтава. Пвп је 

судскп рещеое изврщнп. 

Пргани власти кпји би скривили прптив пвих пдредаба казниће се за незакпнп лищеое слпбпде. 

Закпни ће пдредити у кпјим ће слушајима суд бити дужан да притвпренпга пусти на слпбпду без јемства, 

или на јемствп, лишнп или нпвшанп. 

Члан 10. 

Никпм не мпже судити ненадлежан суд. 

Члан 11. 

Никп не мпже бити суђен дпк не буде надлежнп саслущан, или закпним нашинпм ппзван да се брани. 

Члан 12. 

Казна се мпже устанпвити самп закпнпм н применити јединп на дела за кпја је закпн у напред рекап да 

ће се тпм казнпм казнити. 

Члан 13. 

Смртна се казна укида за шистп пплитишке кривице. 

Изузимају се слушајеви изврщеоа или ппкущаја атентата на лишнпст Владапшеву и на шланпве Краљевскпг 

Дпма, за кпје је пдређена смртна казна у Кривишнпм Закпнику. 

Изузимају се сем тпга и слушајеви у кпјима је уз шистп пплитишку кривицу ушиоенп јпщ некп кажоивп 

делп, за кпје је у Кривишнпм Закпнику пдређена смртна казна, а такпђе и слушајеви кпје впјни закпни 

казне смртнпм казнпм. 

Члан 14. 
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Српски грађанин не мпже бити прпгнан из земље. Пн се не мпже прптеривати ни у земљи из једнпг 

места у другп, изузев слушаје кпје је закпн изрешнп предвидеп. 

Члан 15. 

Стан је неппвредан. 

Власт не мпже предузети никаквп претресаое ни истраживаое у стану српских грађана, псим у 

слушајима кпје је закпн предвидеп и нашинпм какп је закпн прпписап. 

Пре претреса дужна је власт предати лицу шији се стан претреса писменп рещеое истражне власти, на 

пснпву кпјега ве предузима претрес, Прптив пвпг рещеоа има места жалби првпстепенпме суду. Али 

жалба не задржава изврщеое претреса. Претрес ће се врщити увек у присуству два српска грађанина. 

Пдмах пп сврщенпм претресу власт је дужна предати лицу шији је стан претресан увереое п исхпду 

претреса и пптписани списак ствари пдузетих ради даље истраге. 

Члан 16. 

Свпјина је неппвредна, ма какве прирпде била. 

Никп не мпже бити принуђен да свпје дпбрп уступи на државне или друге јавне пптребе, нити се правп 

приватне свпјине мпже ради тпга пгранишити, псим где закпн тп дппущта и уз накнаду пп закпну. 

Члан 17. 

Казна пдузимаоа имаоа (кпнфискација) не мпже се устанпвити. 

Али мпгу се пдузети ппједине ствари, кпје су или прпизвпд кажонвпга дела, или су кап пруђе за тп 

ппслужиле, или су биле намеоене да ппслуже. 

Члан 18. 

Слпбпда је савести непгранишена. Све признате вере слпбпдне су и стпје ппд защтитпм закпна, у кпликп 

врщеое оихпвих пбреда не вређа јавни ред или мпрал. 

Члан 19. 

Забраоује се свака радоа управљена прптив истпшнп-правпславне вере у Србији (прпзелитизам). 

Члан 20. 

Српски се грађани не мпгу пслпбпдити свпјих грађанских и впјних дужнпсти ппзивајући се на прпписе 

свпје вере. 

Члан 21. 

Настава је слпбпдна, у кпликп оезинп врщеое не би вређалп јавни ред и мпрал. 

Пснпвнп је щкплпваое пбавезнп. Пнп је бесплатнп у јавним пснпвним щкплама. 

Члан 22. 

Сваки Србин има правп да у границама закпна искаже свпју мисап: гпвпрпм, писменп, щтамппм или у 

сликама. 
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Штампа је слпбпдна. 

Не мпже се устанпвити ни цензура ни каква друга превентивна мера кпја спрешава излазак, прпдају или 

растуриваое списа и нпвина. 

За издаваое нпвина није пптребнп претхпднп пдпбреое власти. 

Пд писца, уредника, издавапца или щтампара неће се тражити никаквп јемствп (кауција). 

Нпвине и друге щтампане ствари мпгу се забранити (узаптити) самп акп садрже: увреду Краља и 

Краљевскпг Дпма, или увреду страних владалаца и оихпвих дпмпва или ппзив грађана да устају на 

пружје. Али и у тим слушајима власт је дужна за 24 шаса пп изврщеоу забране спрпвести делп суду, а пвај 

је дужан такпђе за 24 шаса пснажити или ппнищтити забрану. У прптивнпм слушају сматра се да је 

забрана дигнута. 

Штампа не мпже никад бити ппдвргнута административним пппменама. 

Сваке нпвине мпрају имати пдгпвпрнпг уредника кпји ужива грађанска и пплитишка права. 

Писац је пдгпвпран за спис. Кад је писац неппзнат, или кад не станује у Србији, или је несппспбан за 

пдгпвпрнпст, пдгпвпрни су уредник, или щтампар, или растураш. 

Члан 23. 

Неппвредна је тајна писама и телеграфских депеща, псим у слушају кривишне истраге и у слушају рата. 

Закпн ће пдредити кпји државни пргани пдгпварају за ппвреду тајне писама и телеграфских депеща. 

Члан 24. 

Српски грађани имају правп скупљати се мирнп и без пружја у збпрпве, управљајући се при тпме пп 

закпну. 

За држаое збпра у затвпренпм прпстпру није пптребна пријава власти. За збпрпве ппд ведрим небпм, 

кпји ппдлеже нарпшитим закпнима и уредбама, мпра се претхпднп власт известити. 

Члан 25. 

Српски грађани имају правп удруживати се у цељима кпје нису прптивне закпну. 

Пвп правп не мпже се пптшинити никаквпј превентивнпј мери. 

Члан 26. 

Сваки Србин има правп пбраћати се у свпје име земаљским властима мплбпм кпју мпже пптписати један 

или вище оих. А кап целина мпгу ппднпсити мплбе самп надлещтва и правна лица. 

Члан 27. 

Сваки Србин има правп да се жали прптив незакпнитих ппступака власти. 

Акп вища власт нађе да је жалба непснпвана дужна је известити жалипца у свпме рещеоу п разлпзима 

са кпјих му жалбу не уважава. 

Члан 28. 
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Сваки Србин има правп да неппсреднп и без ишијег пдпбреоа тужи суду државне шинпвнике и 

званишнике кап и председнике ппщтина, кметпве и ппщтинске званишнике, акп су пни у свпјем 

службенпм раду ппвредили оегпва права. 

За Министре, судије и впјнике ппд заставпм важе нарпшите пдредбе. 

Члан 29. 

Свакпме је српскпм грађанину слпбпднп да иступи из српскпг грађанства, ппщтп испуни пбавезе впјне 

службе и друге дужнпсти кпје би имап спрам државе или спрам приватних лица. 

Члан 30. 

Странци кпји се налазе на српскпм земљищту уживају защтиту српских закпна щтп се тише оихпве 

лишнпсти и оихпвпга имаоа. Али пни су дужни ппднпсити терете ппщтинске и државне, у кпликп се тпме 

не прптиве међунарпдни угпвпри. 

Члан 31. 

Забраоује се издаваое шистп пплитишких криваца 

Деп III. 

Државне власти 

Члан 32. 

Све државне власти врще се пп пдредбама пвпга Устава. Устав се не мпже пбуставити ни у целини ни у 

ппјединим делпвима. 

Члан 33. 

Закпнпдавну власт врще Краљ и Нарпднп Представнищтвп заједнишки. 

Члан 34. 

Правп предлагаоа закпна припада и једнпме и другпме шинипцу закпнпдавне власти. 

Члан 35. 

За сваки закпн пптребан је пристанак пба шинипца закпнпдавне власти. 

Члан 36. 

Закпн нема ппвратне силе на щтету права стешених ранијим закпнима. 

Члан 37. 

Пбавезнп тумашеое закпна припада самп закпнпдавнпј власти. 

Члан 38. 

Изврщну власт има Краљ. Пн је врщи прекп свпјих пдгпвпрних министара пп пдредбама пвпга Устава. 

Министре ппставља и разрещава Краљ. 

Члан 39. 
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Судску власт врще судпви. Оихпва рещеоа и пресуде изришу се и изврщују у име Краља а на пснпву 

закпна. 

Деп IV. 

Краљ 

Члан 40. 

Краљ је ппглавар државе. Пн има сва права државне власти, и изврщује их пп пдредбама пвпга Устава. 

Краљева је лишнпст неприкпснпвена. Краљу се не мпже нищта у пдгпвпрнпст ставити, нити Краљ мпже 

бити тужен. 

Члан 41. 

Краљ и Оегпв Дпм мпрају бити истпшнп-правпславне вере. 

Члан 42. 

Краљ је защтитник свију признатих верписппвести у Србији. 

Члан 43. 

Краљ пптврђује и прпглащује Закпне. Никакав Закпн не мпже важити дпкле га Краљ не прпгласи. 

Члан 44. 

Наследник Престпла и пстали шланпви Краљевскпг Дпма не мпгу ступити у брак без дппущтеоа 

Краљевпг. 

Члан 45. 

Краљ ппставља све државне шинпвнике. У оегпвп име и ппд оегпвим врхпвним надзпрпм врще свпју 

власт сва земаљска надлещтва. 

Члан 46. 

Краљ је врхпвни заппведник све земаљске силе. 

Члан 47. 

Краљ даје впјне шинпве према пдредбама закпна. 

Члан 48. 

Краљ даје закпнпм устанпвљене прдене и друга пдлишја. 

Члан 49. 

Краљ има правп кпваоа нпвца према закпну. 

Члан 50. 

Краљ има правп амнестије. 

Члан 51. 
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Краљ има правп ппмилпваоа у кривишним делима. Пн мпже дпсуђену казну кривцу препбратити у казну 

другпг блажег рпда, или му је смаоити, или са свим ппрпстити. 

Прекидаоа истраге и суђеоа у тпку (абплицие) кпд непплитишких криваца не мпже бити. 

Члан 52. 

Краљ заступа земљу у свима пднпсима са страним државама. Пн пглащује рат, закљушује угпвпре мира, 

савеза и друге, и саппщтава их Нарпднпј Скупщтини у кпликп и кад интереси и сигурнпст земље тп 

дппущтају. 

Али тргпвашки угпвпри и угпвпри за изврщеое кпјих се ищте каквп плаћаое из државне касе, или измена 

земаљских закпна, или кпјима се пгранишавају јавна или приватна права српских грађана, вредиће тек 

ппщтп их пдпбри Нарпдна Скупщтина. 

Члан 53. 

Краљ сталнп станује у земљи. 

Кад би Краљ, пп пптреби, птищап за некп време из земље, заступа га пп праву у врщеоу уставне 

Краљевске власти Наследник Престпла, акп је пунплетан. Акп Наследник Престпла није пунплетан, или 

акп је спрешен да заступа Краља, врщиће уставну власт Краљевску Министарски Савет пп упутствима кпја 

му Краљ даје у границама Устава. 

Члан 54. 

Краљ сазива Нарпдну Скупщтину у редпван или ванредан сазив. 

Пн птвара и закљушује седнице Нарпдне Скупщтине лишнп, Престпнпм Беседпм, или, прекп 

Министарскпг Савета, ппсланицпм или указпм. И Престпну Беседу, и ппсланицу, и указ премапптписују 

сви министри. 

Пн има правп да пдлаже седнице Нарпдне Скупщтине, али тп пдлагаое не мпже бити дуже пд два 

месеца, нити се мпже ппнпвити у истпм сазиву без пристанка Нарпдне Скупщтине. 

Пн има правп да распусти Нарпдну Скупщтину, али акт распуста мпра садржавати наредбу за нпве 

избпре, у најдаљем рпку пд два месеца и наредбу за сазив Нарпдне Скупщтине најдаље за три месеца 

пд дана распуста. Указ п распущтаоу Скупщтине премапптписују сви министри. 

Члан 55. 

Краљ не мпже бити у истп време ппглавар друге кпје државе без пристанка Велике Нарпдне Скупщтине. 

Члан 56. 

Ни један акт Краљев, кпји се пднпси на државне ппслпве, нема снаге нити се сме изврщити, акп га није 

премапптписап надлежни министар, кпји је самим тим за о пдгпвпран. 

Члан 57. 

У Србији влада Краљ Петар I из династије Карађпрђеве. 

Краља наслеђује оегпвп мущкп пптпмствп из закпнитпга брака пп реду првпрпђеоа. Акп Краљ не пстави 

мущкпг пптпмства, наследствп Престпла прелази на ппбпшну линију у мущкпме пптпмству пп истпме 

реду првпрпђеоа. 
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Члан 58. 

Краљ и Наследник Престпла пунплетни су кад наврще псамнаест гпдина. 

Члан 59. 

У слушају смрти Краљеве Наследник Престпла, акп је пунплетан, прима пдмах владу кап уставни Краљ. 

Свпје ступаое на престп Краљ пбјављује нарпду прпкламацијпм. 

Пн сазива тада Нарпдну Скупщтину у рпку пд десет дана ппсле пбјаве смрти преминулпг Краља, да пред 

опм пплпжи Уставпм прпписану заклетву. 

Акп је Нарпдна Скупщтина раније распущтена а нпва није јпщ изабрана, сазива се стара Нарпдна 

Скупщтина да изврщи тај задатак. 

Пве уставне пдредбе вреде и за слушај кад Краљ за живпта преда престп свпјем Наследнику. 

Члан 60. 

Примајући власт Краљевску у свпје руке, Краљ, пплаже пред Нарпднпм Скупщтинпм заклетву кпја пвакп 

гласи: 

»Ја (име), ступајући на Престп Краљевине Србије и примајући Краљевску власт, заклиоем се свемпгућим 

Бпгпм и свим щтп ми је најсветије и најмилије на пвпме свету, да ћу шувати независнпст Србије и целину 

државне пбласти, да ћу земаљски Устав неппвредан пдржати, да ћу пп оему и закпнима владати, и да ћу 

у свима мпјим тежоама и делима дпбрп нарпда предпшима имати. Изришући свешанп пву мпју заклетву 

пред Бпгпм и нарпдпм, призивам за сведпка Гпсппда Бпга, кпме ћу пдгпвпр давати на стращнпме 

оегпвпме суду. Такп ми Гпсппд Впг ппмпгап! Амин!« 

Члан 61. 

Акп у слушају смрти Краљеве Наследник Престпла није пунплетан, уставну власт Краљевску врщиће дп 

оегпвпг пунплетства Краљевскп Намеснищтвп, састављенп пд три лица. 

Члан 62. 

Намеснике Краљевске бира Нарпдна Скупщтина, нарпшитп сазвана тпга ради, између щест лица кпја је 

преминули Краљ у свпјем тестаменту назнашип за кандидате намеснишке. 

Тај тестаменат ће Краљ свпјерушнп написати и пптписати. Оега не премапптписују министри. На 

пплеђини оегпвпј се пптписују сви шланпви Министарскпг Савета кап сведпци. 

Тестаменат је написан у три примерка, пд кпјих је сваки ппд пешатпм Краљевим. Један пд оих предаје се 

на шуваое Државнпм Савету, други Касаципнпм Суду, а трећи шувару државнпг пешата. 

Члан 63. 

Акп Краљ није тестаментпм назнашип кандидате за намеснике, сазваће се Велика Нарпдна Скупщтина да 

изабере Краљевскп Намеснищтвп. Велика Нарпдна Скупщтина сазива се тада најдаље за месец дана пп 

смрти преминулпг Краља. 

Члан 64. 
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Намесници мпгу бити самп пни српски грађани пп рпђеоу, вере истпшнп-правпславне, кпји уживају сва 

грађанска и пплитишка права, кпји имају 40 гпдина и кпји су министри или државни саветници, или 

генерали, или ппсланици акредитпвани кпд страних двпрпва, или су тп били. 

Члан 65. 

Избпр Намесника врщи се увек тајним гласаоем. 

Члан 66. 

Цивилна листа Краљева пдређује се закпнпм. Једнпм пдређена цивилна листа не мпже се ппвисити без 

пристанка Нарпдне Скупщтине, ни смаоити без пристанка Краљевпг. 

Сваки ће намесник примати за време врщеоа свпје намеснишке дужнпсти пп 60.000 динара гпдищое из 

Краљеве цивилне листе. 

Члан 67. 

Пре негп щтп узму Краљевску власт у свпје руке, намесници ће пред пнпм Скупщтинпм кпја их је 

изабрала пплпжити заклетву: да ће Краљу верни бити и да ће владати пп Уставу и закпнима земаљским. 

Пни ће за тим пбјавити нарпду прпкламацијпм да су у име Краља примили власт Краљевску у свпје руке. 

Члан 68. 

За време малплетства Краљевпг не мпже се ушинити никаква прпмена у Уставу. 

Члан 69. 

Акп би Краљ бип спрешен да врщи Краљевску власт, у оегпвп ће име владати Наследник Престпла акп је 

пунплетан. Али акп је Наследник Престпла малплетан, Краљ мпже наименпвати привремене намеснике. 

Члан 70. 

Акп би Краљ за свпјег живпта пренеп свпју власт на свпјега малплетнпга наследника, пн има права, да 

сам у истп време наименује три Краљевска Намесника. За намеснике такп наименпване вреде све 

пдредбе пвпга Устава кпје се пднпсе на намеснике щтп их бира Нарпдна Скупщтина. 

Члан 71. 

У слушају да кпји шлан намеснищтва умре или такп пбпли да пп увереоу три лекара, кпје Државни Савет 

пдреди на ппзив пна друга два намесника и у дпгпвпру са оима, не би мпгап вище никакп свпју дужнпст 

врщити, или најзад акп да пставку, друга ће два намесника птправљати државне ппслпве дп првпга 

састанка Нарпдне Скупщтине кпја бира трећег намесника. 

Акп би пак један пд трпјице намесника имап преку пптребу да за некп време птиде из земље, два друга 

намесника мпћи ће за време оегпвпг пдсуства птправљати државне ппслпве. Али у тпм слушају пвај ће 

бити дужан да свпјим другпвима пстави писмену изјаву, да у напред пристаје на све щтп би пни ушинили 

у кругу Уставпм им прпписане власти. 

У свакпј пд пвих прилика пбнарпдпваће се пдмах узрпк са кпјег ће самп два намесника птправљати власт 

Краљевску. 

Члан 72. 

П васпитаоу малплетнпга Краља стараће се намесници. 
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П имаоу малплетнпга Краља бринуће се старатељи кпје преминули Краљ ппставља у свпјем тестаменту, 

или кпје именују намесници у дпгпвпру са Државним Саветпм, акп их преминули Краљ није ппставип. 

Члан 73. 

Акп Краљ не би пп смрти свпјпј пставип мущкпга пптпмства, али би Краљица у време смрти оегпве пила 

трудна, врщиће дп оезинпга ппрпђаја Краљевску власт кап привремени намесници: Председник 

Државнпг Савета, Председник Касаципнпг Суда и Миннстар Правде. 

Члан 74. 

У свима слушајима у кпјима према пдредбама пвпга Устава имају да се изберу Краљеви Намесници, 

Министарски Савет ће привременп врщити ппд свпјпм пдгпвпрнпщћу уставну власт Краљевску. 

Министарски ће Савет бити тада дужан да пдмах пбјави нарпду прпкламацијпм да је и услед шега је 

прихватип владу. 

Члан 75. 

У слушају кад Престп према пдредбама пвпга Устава пстане без наследника, Министарски ће Савет узети 

Краљевску власт у свпје руке. 

Пн је тада дужан да, најдаље за месец дана пд дана смрти Краљеве, сазпве Велику Нарпдну Скупщтину 

кпја ће рещити п престплу. 

Деп V. 

Нарпднп представништвп 

Члан 76. 

Нарпднп је Представнищтвп Нарпдна Скупщтина. 

Нарпдна је Скупщтина Пбишна и Велика. 

Члан 77. 

Нарпдну Скупщтину састављају ппсланици кпје нарпд слпбпднп бира пп пдредбама пвпга Устава. 

Члан 78. 

Избпри су нарпдних ппсланика неппсредни. Гласаое је тајнп и врщи се куглицама. 

Члан 79. 

Сваки пкруг бира пнпликп ппсланика кпликп дплази на оега пп брпју ппреских глава. На сваких 4.500 

ппреских глава дплази пп један ппсланик. Акп вищак ппреских глава у једнпме пкругу прелази 3.000 

бираће се у оему јпщ један ппсланик. 

У пвај брпј ппсланика кпје бира пкруг улазе и пни ппсланици за кпје шлан 99. пвпга Устава изискује 

нарпшите услпве. 

Члан 80. 
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Кпликп је у кпјем пкругу ппреских глава, и кпликп ппсланика пн има да бира према пдредбама пвпга 

Устава, пдредиће за сваке ппщте избпре један нарпшити пдбпр састављен пд председника Државнпг 

Савета, председника и пба пптпредседника ппследое Скупщтине, и председника Касаципнпг Суда. 

Члан 81. 

Варпщ Бепград бира шетири ппсланика, варпщи: Нищ и Крагујевац пп два, а варпщи: Алексинац, Ваљевп, 

Враое, Гпрои Миланпвац, Зајешар, Јагпдина, Коажевац, Крущевац, Лпзница, Лескпвац, Негптин, 

Параћин, Пирпт, Ппжаревац, Прпкупље, Свилајинац, Смедеревп, Ћуприја, Ужице, Чашак и Шабац, свака 

пп једнпг ппсланика. 

Члан 82. 

Сваки нарпдни ппсланик представља цеп нарпд, а не самп пне кпји су га изабрали. 

Члан 83. 

Бираши не мпгу давати ни нарпдни ппсланици примати заппведна и пбавезна упутства. 

Члан 84. 

Правп бирашкп има сваки рпђени или прирпђени Србин, кпји је наврщип 21. гпдину, и кпји плаћа држави 

најмаое 15 динара неппсредне ппрезе на гпдину, рашунајући ту и стални државни прирез. 

Задругари, кпји су наврщили 21. гпдину, имају правп бираоа ма кплику неппсредну ппрезу плаћали. 

Члан 85. 

Сваки бираш има правп да бира самп на једнпме месту, и тп у пнпме избпрнпм пкругу у кпјем је кап 

бираш уписан. 

Члан 86. 

Пфицири активни и у недејству, и впјници ппд заставпм, не мпгу гласати. 

Члан 87. 

Привременп губе бирашкп правп: 

1. кпји су псуђени на рпбију, дпк се не ппврате у права; 

2. кпји су псуђени за преступе на губитак грађанске шасти, за време дпк траје та казна; 

3. кпји су у затвпру или притвпру за злпшинства или преступе ппменуте у ташкама 1. и 2.; 

4. кпји су судскпм пресудпм псуђени щтп су злпупптребпм свпје власти, претопм, ппклпнпм или 

пбећаоем ппклпна радили за себе или за другпга да буде изабран за ппсланика, а такпђе и пни, кпји су 

псуђени за прпдају свпјег гласа. Губитак траје за време дпкле је судска пресуда пдредила; 

5. кпји су ппд стецищтем; 

6. кпји су ппд старатељствпм; 

7. кпји су без дппущтеоа српске владе ступили у службу стране државе; 
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8. кпји су кап присталице непризнатих вера псуђени за неврщеое грађанских и впјних дужнпсти, за 

време кпје је пдредила судска пресуда. 

Члан 88. 

Сви бираши једнпг пкруга састављају једнп избпрнп телп, и гласају не за ппједине кандидате, већ за целу 

кандидатску листу. Истим нашинпм бирају и пне варпщи у кпјима се бира вище пд једнпг ппсланика. 

Члан 89. 

У пкрузима ће се гласаое врщити на вище места, према пдредбама избпрнпг закпна. Варпщи ће се 

такпђе мпћи према пптреби закпнпм ппделити на вище пдељака за гласаое. 

Члан 90. 

На свакпм месту где се врщи гласаое биће пбразпван бирашки пдбпр, састављен пд једнпг ппщтинскпг 

пдбпрника, кпјег је ппщтински пдбпр изабрап, једнпг представника сваке бирашке листе, и једнпг лица, 

кпје је сврщилп факултет, а у недпстатку пвих, лица кпје је сврщилп струшну щкплу. 

Члан 91. 

У свакпм главнпм пкружнпм месту кап и у варпщима щтп бирају вище пд једнпг ппсланика, пбразпваће 

се главни бирашки пдбпр кпји прикупља све гласпве, пребрпјава их, прпглащује резултат избпра и даје 

ппсланишка пунпмпћства. 

У тпм ће пдбпру председавати један пд шланпва Државнпг Савета или Касаципнпг Суда, пдређен кпцкпм; 

а оегпви су шланпви: председник меснпг ппщтинскпг пдбпра, један шлан Апелаципнпг Суда или 

председник Првпстепенпг Суда, и пп два представника сваке бирашке листе. 

Члан 92. 

У свакпм пкругу стп бираша, а у свакпј варпщи щтп бира вище пд једнпга ппсланика педесет бираша, 

имаће права да ппставе свпју бирашку листу. На свакпј листи мпраће да буде записанп тпликп имена 

кпликп ппсланика бира дптишни пкруг или варпщ. Листа ће нпсити име пнпга кандидата кпји је на опј 

први записан. Таква ће листа имати свпју кутију на свакпме месту где се врщи гласаое. 

Целпкупан брпј бираша кпји су гласали, ппдељен брпјем ппсланика кпји има да избере дптишнп избпрнп 

телп, даће кплишник гласпва према кпме се свакпј листи дпсуђује сразмеран брпј ппсланишких места. 

Свака ће листа дпбити тпликп ппсланишких места, кпликп се пута кплишник садржи у гласпвима кпје је 

пна дпбила. 

У свакпј листи кплишник ће се придавати најпре кандидату на шелу листе, па за тим псталим кандидатима 

у реду у кпјем су назнашени дпк се не исцрпе брпј оезиних гласпва. 

Акп једна кандидатска листа не дпбије ни кплишник, оени се гласпви придају кандидатскпј листи са 

највећим брпјем гласпва. 

Акп буде ппсланишких места за кпја ни једна листа није дпбила брпј гласпва раван кплишнику, придаваће 

се пп један ппсланик пним листама, кпје имају брпј кплишнику најближи, дпк се не дпбије пдређени брпј 

ппсланика за дптишнп избпрнп телп. У слушају да је тај брпј једнак на вище листа, рещиће кпцка кпјпј се 

листи има дати ппсланишкп местп. 

Члан 93. 
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У варпщима где се бира један ппсланик, кпјима шлан 81. пвпга Устава даје избпрнп правп, изабран је пнај 

кандидат, кпји је дпбип апсплутну већину гласпва. 

Акп никп није дпбип апсплутну већину гласпва, изврщиће се нпв избпр. На пвпме је избпру дпвпљна 

релативна већина гласпва; а у слушају равне ппделе рещиће кпцка. 

Бирашки пдбпр, кпји издаје пунпмпћства ппсланишка, биће састављен: пд једнпга судије меснпг или 

најближег Првпстепенпг Суда пдређенпг кпцкпм, председника ппщтинскпга суда и пп једнпг 

представника свакпг кандидата. 

Члан 94. 

Кп нема правп бираоа не мпже бити ни изабран за ппсланика. 

Члан 95. 

За ппсланика у Нарпднпј Скупщтини мпже бити изабран самп пнај, кпји сем услпва пптребних за правп 

бираоа, испуоава јпщ и пве услпве: 

1.да је Србин пп рпђеоу, или да је, акп је прирпђен, настаоен пет гпдина у Србији; 

2. да ужива сва грађанска и пплитишка права; 

3. да живи сталнп у Србији, изузимајући пне кпји се сталнп баве на страни пп државнпме ппслу; 

4. да је наврщип 30 гпдина; 

5. да плаћа држави најмаое 30 динара неппсредне ппрезе на гпдину. 

Члан 96. 

Пплицијски шинпвници не мпгу бити бирани за нарпдне ппсланике. 

Члан 97. 

Нарпдни ппсланици кпји не би били шинпвници па би се за време трајаоа свпјега ппсланишкпг мандата 

примили државне службе, самим тим престају бити ппсланици. Али пни мпгу ппнпвп бити изабрани за 

нарпдне ппсланике према шлану 98. 

Пва се пдредба не пднпси на министре, кпји пстају и без нпвпг избпра нарпдни ппсланици. 

Члан 98. 

Чинпвници и сви кпји се инаше налазе у државнпј служби, кап и председници ппщтина, акп би били 

изабрани за нарпдне ппсланике и тпга се мандата примили, губе свпј пплпжај. Али задржавају свпје 

шинпвнишке пплпжаје заједнп са ппсланишким мандатпм пви шинпвници: 

1. Министри у служби и на распплпжеоу; 

2. шланпви Државнпга Савета; 

3. изванредни и ппунпмпћени министри акредитпвани кпд страних двпрпва, и диплпматски агенти; 

4. председници и шланпви вищих и првпстепених судпва; 

5. прпфеспри Велике Шкпле, струшних и средоих щкпла; 
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6. инжиоери и лекари у државнпј служби; 

7. пенсипнари и шинпвници на распплпжеоу. 

Члан 99. 

На свакпј кандидатскпј листи избпрнпг пкруга мпрају бити пп два лица, кпја ппред псталих уставних 

услпва, ппщтих за све ппсланике, испуоавају јпщ и пвај нарпшити услпв: 

Да су сврщили кпји факултет у земљи или на страни, или кпју вищу струшну щкплу, кпја стпји у реду 

факултета. 

Члан 100. 

За Пбишну Нарпдну Скупщтину ппсланици изабрани ппщтим избпрпм бирају се на шетири гпдине. За 

сваку шетвпрпгпдищоу скупщтинску перипду избпри се врще на дан 8. септембра. 

Акп се ппщти избпри врще ппсле распущтаоа Скупщтине, шетвпрпгпдищоа перипда Скупщтинска ће се 

рашунати пд идућег септембра месеца. Пре ппшетка те перипде Скупщтина се мпже сазвати у ванредан 

сазив. 

Ппсланици изабрани накнадним избприма дпбивају свпје пунпмпћствп дп краја скупщтинске перипде у 

кпјпј су бирани. Накнадни се избпри мпрају изврщити најдаље за месец дана пд какп је дптишнп 

ппсланишкп местп упражоенп. 

Члан 101. 

Нарпдна се Скупщтина сазива редпвнп у престпницу за 1. пктпбар сваке гпдине. 

Самп у слушају рата мпже се Скупщтина држати ван престпнице. 

Редпвни сазив Нарпдне Скупщтине не мпже се закљушити дпк Скупщтина не рещи државни бучет. 

Члан 102. 

Краљ мпже сазвати Нарпдну Скупщтину и у ванредан сазив. 

Члан 103. 

Нарпдна Скупщтина прегледа сама пунпмпћства свпјих шланпва и изрише свпј суд п оихпвпј вреднпсти 

кап и п сппрпвима кпји би се щтп се оих тише ппјавили. 

Никп не мпже спрешити изабранпга ппсланика, кпме је надлежни бирашки пдбпр (шлан 91. и 93. пвпга 

Устава) издап пунпмпћствп, да уђе у Скупщтину. Јединп Скупщтина имаће да рещава да ли је избпр 

правилан или не. 

Члан 104. 

На првпм свпјем састанку, држанпм ппд председнищтвпм свпјег пп гпдинама најстаријега шлана, 

Скупщтина ће се кпцкпм ппделити у пдсеке (секције). Пви ће пдсеци за тим изабрати сваки пп једнпг 

шлана у пдбпр за преглед пунпмпћства. 

Члан 105. 
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Нарпдна Скупщтина бира себи за сваки сазив из свпје средине: председника, два пптпредседника и 

секретаре. 

Члан 106. 

Сви ппсланици пплажу, ппщтп им буду пверена пунпмпћства и Скупщтина их прими за свпје шланпве, пву 

заклетву. 

„Ја (име), заклиоем се јединим Бпгпм и свим щтп ми је пп закпну најсветије и на пвпм свету најмилије, 

да ћу Устав вернп шувати и да ћу у свпме ппсланишкпм раду ппщте дпбрп Краља и нарпда, пп мпјпј дущи 

и мпјем знаоу, непрестанп пред пшима имати. И какп пвп испуним, пнакп ми Бпг ппмпгап и пвпга и 

пнпга света.“ 

Члан 107. 

На престпну беседу кпјпм Краљ птвара седнице скупщтинске, Скупщтина пдгпвара адреспм. 

Члан 108. 

Седнице су Нарпдне Скупщтине јавне, али се мпгу претвприти у тајне кад тп захте председник 

Скупщтине, Влада или десет ппсланика. 

Акп су тајнпст захтевали председник Скупщтине или десет ппсланика, Скупщтина мпже узети у рещаваое 

да ли седница да пстане тајна или не. 

Члан 109. 

Скупщтина мпже рещавати самп акп је у оезинпј седници вище пд пплпвине целпкупнпг Уставпм 

пдређенпг брпја ппсланика. 

За пунпважан закљушак пптребна је већина гласпва присутних шланпва. 

У слушају равне ппделе гласпва предлпг кпји је бип предмет гласаоа пдбашен је. 

Члан 110. 

Гласаое у Скупщтини бива: гласнп ппименце, седеоем и устајаоем, или тајнп. 

Гласаое гласнп ппименце бива кад гпд се гласа п целпкупнпм закпну, и у свима слушајима кад Влада или 

двадесет ппсланика затраже таквп гласаое. 

Избпри скупщтинских шасника врще се тајним гласаоем. 

Глас се мпже дати самп лишнп. 

Члан 111. 

Закпнске предлпге и пне једнпгпдищое закпне, кпји с бучетпм стпје у неппсреднпј вези, изузев сам 

бучет, не мпже Скупщтина узети у претрес, дпк их најпре не прпуши Државни Савет и не ппднесе п оима 

Скупщтини свпје моеое. 

Члан 112. 
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Сваки предлпг закпнски, рашунајући ту и бучет, мпра се, пре негп щтп га Скупщтина буде узела у претрес 

и п оему рещавала, упутити нарпшитпм пдбпру скупщтинскпм на прпушаваое. Пвај пдбпр дужан је 

ппднети Скупщтини извещтај. 

Члан 113. 

Ни један закпнски предлпг не мпже се претрееати у Скупщтини, дпкле претхпднп не прпђе крпз 

надлежни пдбпр. 

Члан 114. 

Ни један предлпг закпнски не мпже бити усвпјен укупнп, акп пре тпга сваки шлан оегпв није усвпјен 

ппсебице. 

Члан 115. 

П свакпм закпнскпм предлпгу мпра се гласати два пута у истпме сазиву Скупщтине, пре негп щтп се пн 

кпнашнп усвпји. Између првпга и другпга гласаоа мпра прпћи најмаое пет дана. 

Члан 116. 

Никакав закпн не мпже се издати, укинути, изменити или прптумашити без пристанка Нарпдне 

Скупщтине. 

Наредбе за изврщеое закпна, и наредбе кпје пптишу из надзпрне и изврщне власти Краљеве, издаје 

изврщна власт, али се у свакпј наредби мпра именпвати закпн на пснпву кпјег се пна издаје. 

Никакав закпн нити икаква наредба државне, пкружне, или ппщтинске власти немају пбавезну силу акп 

нису пбнарпдпвани нашинпм, кпји је закпн пдредип. 

У пбнарпдпваоу закпна мпра се казати даје на оега пристала Нарпдна Скупщтина. 

Члан 117. 

Закпни и закпните наредбе, кпји су закпним нашинпм пбнарпдпвани, имају пбавезну силу за све грађане 

и власти земаљске. 

Члан 118. 

Без пдпбреоа Нарпдне Скупщтине не мпже се никаква ппреза нити ппщти државни прирез устанпвити, 

ни изменити. 

Без пристанка Скупщтине не мпже се држава задужити. Влада је дужна да Нарпднпј Скупщтини ппднесе 

Главнпм Кпнтрплпм пверени ташан извещтај: да ли су финансијски угпвпри закљушени и изврщени у 

смислу закпна. 

Члан 119. 

Влада мпже ппвући натраг закпнски предлпг кпји је Скупщтини ппднела, дпк јпщ није Скупщтина п оему 

кпнашнп рещила. 

Члан 120. 

Кад Скупщтина какав закпнски предлпг сасвим пдбаци, пн јпј се не мпже вище ппднпсити за време 

истпга сазива. 
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Члан 121. 

Скупщтина има правп анкете, кап и истраге у избпрним и шистп административним питаоима. 

Сваки ппсланик има правп управљати министрима питаоа и интерпелације. Министри су дужни дати на 

оих пдгпвпр у тпку истпга сазива. 

Члан 122. 

Сваки има правп управљати Скупщтини мплбе и жалбе прекп оезинпга председника. 

Скупщтина има права дпстављати министрима мплбе и жалбе кпје су на оу управљене, а пви су дужни 

давати пбавещтеоа п оихпвпј садржини, кад гпд Скупщтина тп пд оих захте. 

У Нарпднпј Скупщтини имају правп да гпвпре самп оезини шланпви, владини ппвереници и шланпви 

Државнпг Савета (шл. 144. Устава). Нарпдна Скупщтина не мпже примати депутације, ни ппјединце, нити 

дппустити да у оезинпј средини гпвпри кп други псим гпре ппменутих лица. 

Члан 123. 

Никп и никад не мпже узети ппсланика на пдгпвпр за глас кпји је дап кап шлан Скупщтине. 

За свпје гпвпре у Скупщтини ппсланици не пдгпварају никпме другпм сем сампј Скупщтини, кпја их мпже 

казнити, на предлпг председника Скупщтине, дисциплинарним скупщтинским казнама пдређеним у 

закпну п ппслпвнпм реду у Нарпднпј Скупщтини. 

Члан 124. 

Без пвлащћеоа Нарпдне Скупщтине ппсланици не мпгу се узимати на пдгпвпр, нити ставити у притвпр за 

какву кривицу или за дугпве, пд дана избпра па за све време трајаоа оихпвпг ппсланишкпг мандата, ван 

слушаја кад се ухвате на сампме делу. Али и у тпм ппследоем слушају Скупщтина се, акп је на пкупу, 

пдмах извещтава, и пна даје или пдрише пвлащћеое да се истрага прпдужи за време сазива. 

Члан 125. 

Скупщтини припада искљушивп правп да у свпјпј средини пдржава ред прекп свпјега председника. 

Никаква пружана сила не мпже се ппставити у згради Нарпдне Скупщтине нити у оезинпм двприщту. 

Никп пружан не сме ући у зграду Нарпдне Скупщтине, псим лица кпја пп прппису пружје нпсе, а у 

Скупщтину пп скупщтинскпме ппслу дплазе. 

Члан 126. 

Нарпдна Скупщтина стпји у неппсреднпм пднпщају самп са министрима. 

Члан 127. 

Чланпви Нарпдне Скупщтине дпбивају из државне касе путни трпщак и дневницу пд 15 динара за време 

врщеоа ппсланишке дужнпсти. 

Члан 128. 

Ближи прпписи п ппслпвнпме реду у Скупщтини пдредиће се нарпшитим закпнпм. 
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Члан 129. 

За Велику Нарпдну Скупщтину бира се два пута тпликп ппсланика кпликп за Пбишну Нарпдну Скупщтину. 

Пвп важи и за ппсланике из шл. 99. 

Члан 130. 

Велика Нарпдна Скупщтина ппзива се кад је пптребнп: 

1., да се рещи п Престплу (шл. 75.); 

2., да се изберу Краљевски Намесници (шл. 63.); 

3., да се рещава п изменама у Уставу (шл. 200); 

4., да се рещава п смаоиваоу или размени кпјег дела државне пбласти (шл. 4.); 

5., Кад Краљ нађе за пптребнп да саслуща Велику Нарпдну Скупщтину. 

Деп VI. 

Министри 

Члан 131. 

На врху државне службе налази се Министарски Савет кпји стпји неппсреднп ппд Краљем. 

Министарски Савет састављају министри наименпвани за ппједине струке управе и председник 

Министарскпг Савета, кпји мпже бити без ппртфеља. 

Председника Министарскпг Савета и министре ппставља Краљ указпм. 

Ступајући у дужнпст министри пплажу заклетву, да ће бити верни Краљу и да ће се савеснп придржавати 

Устава и закпна. 

Члан 132. 

Министар мпже бити самп Србин пп рпђеоу, или прирпђени Србин кпји је пет гпдина настаоен у Србији. 

Члан 133. 

Ни један шлан Краљевскпга Дпма не мпже бити министар. 

Члан 134. 

Министри имају приступа у Нарпдну Скупщтину, кпја их је дужна саслущати кад гпд тп затраже. Али 

гласати у Скупщтини мпгу министри самп акп су у истп време и нарпдни ппсланици. 

Скупщтина има права захтевати да су министри присутни у оезиним седницама. 

Члан 135. 

Министри су пдгпвпрни Краљу и Нарпднпј Скупщтини за свпја службена дела. 

Сваки акт државни кпји Краљ пптписује мпра бити премапптписан надлежним министрпм. 
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Писмена или усмена наредба Краљева не мпже ни у каквпм слушају заклпнити министре или друге 

државне службенике пд закпнске пдгпвпрнпсти. 

Члан 136. 

И Краљ и Нарпдна Скупщтина имају правп да пптуже министре: 1., за издају земље и владапца; 2., за 

ппвреду Устава и уставних права српских грађана; 3., за примаое мита; 4., за пщтећеое државе из 

кпристпљубља; и 5., за ппвреду закпна у слушајима, кпје буде пдредип нарпшити закпн п министарскпј 

пдгпвпрнпсти. 

Пвим правпм пптужбе мпгу се ппслужити Краљ и Нарпдна Скупщтина за 5 гпдина, пд какп је делп 

ушиоенп. 

Члан 137. 

Предлпг да се министар пптужи мпра се ушинити написменп, мпра садржати ташке пптужеоа и бити 

пптписан најмаое пд двадесет ппсланика. 

Да се министар стави ппд суд пптребан је пристанак две трећине гласпва свију присутних шланпва 

Нарпдне Скупщтине. 

Пптуженпме и ппд суд стављенпме министру суди Државни Суд, састављен пд шланпва Државнпга 

Савета и шланпва Касаципнпга Суда. 

Члан 138. 

Нарпшитим закпнпм, кпји ће се дпнети у првпј перипди Нарпдне Скупщтине, пдредиће се ближе 

ппједини слушаји министарске пдгпвпрнпсти, казне кпје се имају применити на оихпве кривице, састав 

суда за оихпвп суђеое и ппступак у суђеоу. 

За пне слушаје министарске пдгпвпрнпсти, кпји нису предвиђени у Кривишнпме Закпнику кап сама пп 

себи кажоива дела, министар не мпже бити псуђен на већу казну пд затвпра. 

Члан 139. 

Краљ не мпже псуђенпме министру ни ппрпстити ни смаоити казну без пристанка Нарпдне Скупщтине, 

нити мпже прекинути ппведену истрагу прптив пптуженпга министра. 

Деп VII. 

Државни Савет 

Члан 140. 

Државни је Савет састављен пд 16 шланпва, пд кпјих 8 именује Краљ а 8 бира Нарпдна Скупщтина, и тп 

пвим нашинпм: Краљ предлаже Скупщтини листу пд щеснаест кандидата између кпјих пна бира 

псмприцу, кпје Краљ ппставља за Саветнике; Нарпдна Скупщтина са свпје стране предлаже Краљу листу 

пд щеснаест кандидата између кпјих Краљ ппставља псмприцу за Саветнике. На исти се нашин 

пппуоавају упражоена места у Државнпме Савету. 

Члан 141. 

Државни Саветници ппстављају се на цеп живпт. Пни улазе у ред псталих државних шинпвника. 

Саветници не мпгу бити прекп свпје впље уклпоени са свпјих места ни преведени у друга зваоа 
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државне службе. Пни се не мпгу ни у пензију ставити прекп свпје впље, сем акп су наврщили 40 гпдина 

државне службе или 65 гпдина живпта, или акп су такп пбплели да не мпгу вище врщити свпју дужнпст. 

Акп државни саветник ппстане министар, оегпвп се местп у Савету не пппуоава; а кад престане бити 

министар пн се враћа у Савет на свпје местп. 

Самп у тпме слушају кад би псталп у Савету маое шланпва пд брпја кпји закпн п ппслпвнпме реду у 

Државнпме Савету ищте за птправљаое ппслпва, пппуоава се пдмах тпликп места кпликп је пптребнп те 

да Савет мпже радити. 

Члан 142. 

Државни Саветници мпгу бити пни српски грађани, кпји су наврщили 35 гпдина, кпји су сврщили у Србији 

или на страни какав факултет или какву вищу струшну щкплу кпја стпји у реду факултета, и кпји су 

прпвели 10 гпдина у државнпј служби. 

Члан 143. 

Председника и пптпредседника Државнпг Савета ппставља Краљ из средине Савета на три гпдине. 

Члан 144. 

Државни Савет има пве дужнпсти: 

1) да на ппзив Владе израђује закпнске предлпге и нацрте административних наредаба пд ппщтега 

знашаја, и да даје Влади свпје мищљеое п предметима кпје би му пна ппднела; 

2) да прпушава закпнске предлпге, кпје Влада ппднпси Скупщтини, или кпји су пптекли из скупщтинске 

иницијативе, и да даје свпје мищљеое п оима. Пвп мищљеое саветскп није пбавезнп ни за Скупщтину 

ни за Владу, али се ипак мпра увек у целини саппщтити Нарпднпј Скупщтини пре негп щтп пна узме 

дптишни закпнски предлпг у претрес. Псем тпга Савет мпже пдредити из свпје средине једнпг или два 

свпја шлана, кпји ће у Скупщтини заступати оегпвп гледищте. Скупщтина и Влада мпгу пдредити свака за 

свпје предлпге рпк у кпјем Савет има ппднети свпје мищљеое; Савет мпже тражити да му се тај рпк 

прпдужи. Апи акп и ппсле прпдуженпг рпка Савет не ппднесе свпј извещтај и свпје мищљеое, Скупщтина 

ће без оега прећи на претрес и на рещаваое; 

3) да саставља кандидаципну листу за упражоена места у Главнпј Кпнтрпли и у Касаципнпм и у 

Апелаципнпм Суду; 

4) да дпнпси заврщна рещеоа п жалбама кпје се тишу избпра за пкружне скупщтине и пдбпре, и 

ппщтинских избпра; 

5) да кап дисциплинарни суд суди државним шинпвницима; 

6) да расматра и рещава жалбе прптив министарских, рещеоа у сппрним административним питаоима. 

Пва рещеоа Државнпга Савета пбавезна су за министре; 

7) да рещава сукпбе између административних власти; 

8) да пдпбрава делимишне издатке из ппщтега кредита, пдређенпга бучетпм за ванредне пптребе, кап и 

делимишнп упптребљаваое кредита пдређенпга на грађевине, у кпликп би издатак у ппјединим 

слушајима бип већи пд суме, кпјпм министар мпже, самп пп закпну распплагати; 

9) да пдпбрава изузетнп ступаое у српскп грађанствп; 
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10) да пдпбрава пправнаоа између државе и ппјединих лица, кпја би се пп државне интересе кап 

кприсна ппказала; 

11) да рещава, да ли пп закпну има места заузимаоу неппкретних дпбара за ппщте нарпдну пптребу; 

12) да расматра и рещава пп жалбама прптив указа, кпјима се вређају закпна приватна права. Главна 

Кпнтрпла има права да се жали у име државе, акп је указпм ппвређен какав државни материјални 

интерес у кприст ппјединаца; 

13) да расматра и рещава пп жалбама прптив министарских рещеоа, дпнесених пп предметима за кпје 

министар није пп закпну надлежан, или, кпји прелазе круг оегпве закпнпм пдређене власти. Пва су 

рещеоа пбавезна за министра; 

14) да врщи ппслпве, кпји би му разним земаљским закпнима пдређени били. 

Члан 145. 

Ппслпвни ред у Државнпме Савету пдредиће се пспбеним знакпм. 

Деп VIII. 

Судска власт 

Члан 146. 

Судпви су независни. 

У изрицаоу правде пни не стпје ни ппд каквпм влащћу, нп суде и рещавају самп пп закпну. 

Никаква државна власт, ни закпнпдавна ни управна, не мпже врщити судске ппслпве, нити ппет судпви 

мпгу врщити закпнпдавну или управну власт. 

Правда се изрише у име Краља. 

Члан 147. 

Никакав суд ни судскп уређеое и надлежнпст не мпже се устанпвити друкшије псем закпнпм. 

Али никада и ни ппд кпјим именпм не мпгу се устанпвити ванредни или преки судпви или кпмисије за 

суђеое. 

Члан 148. 

Устанпва ппрпте задржава се. 

Оезину надлежнпст пдређује закпн. 

Члан 149. 

Судпви су у Србији: Првпстепени, Апелаципни и Касаципни Суд. 

За целу Србији биће самп један Касаципни Суд, кпји не суди п делу негп самп п праву. 

Пвај Касаципни Суд рещаваће и п сукпбима између судске и административне власти. 

Председник Касаципнпга Суда има шин државнпга саветника. 
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Члан 150. 

Ни један суд не сме никпга узимати на пдгпвпр, акп пп закпну није надлежан. 

Члан 151. 

За изрицаое правде у судпвима мпрају бити најмаое три судије. Самп за предмете маое важнпсти, 

кривишне и грађанске, мпже се закпнпм завести суд у кпме ће судити један судија. 

Члан 152. 

Суђеое је у судпвима јавнп, псим слушаја где суд нађе да ваља искљушити јавнпст ради реда или мпрала. 

Судије се саветују и гласају тајнп, а пресуда се исказује гласнп и јавнп. 

У свакпј пресуди и свакпм рещеоу мпрају се навести разлпзи и закпнске пдредбе на кпјима су пни 

пснпвани. 

Члан 153. 

У свима злпшинима пптужени мпра имати бранипца пд какп се ппд Суд стави: нп акп пн не пдреди себи 

бранипца, сам Суд ће му га ппставити. Пкривљени мпже, акп хпће, имати бранипца и у претхпднпј 

истрази, у свима кривишним делима. 

Члан 154. 

Све судије ппставља Краљ. 

Председници првпстепених судпва ппстављају се пп двема листама, пд кпјих једну предлаже Касаципни, 

а једну Апелаципни Суд. 

Председници и шланпви Касаципнпга и Апелаципнпга Суда ппстављају се такпђе пп двема листама, пд 

кпјих једну предлаже Државни Савет, а једну Касаципни Суд. 

У свакпј кандидаципнпј листи мпра бити два пута пнпликп кандидата, кпликп има упражоених места. 

Кандидати мпгу бити исти и на једнпј и на другпј листи. 

Судије првпстепених судпва ппстављају се пп листи, кпју предлаже министар правде са председницима 

Касациплпг и Апелаципнпг Суда. У листи мпра бити два пута пнпликп кандидата, кпликп има 

упражоених судијских места. 

Члан 155. 

Не мпгу бити судије у истп време у једнпме суду, нити заједнп судити, српдници: пп крви и у правпј 

линији у кпме билп степену, у ппбпшнпј дп шетвртпга степена заврщнп, а пп. тазбини дп другпга степена 

заврщнп. 

Члан 156. 

Судија мпже бити самп пнај Србин кпји је, уз друге закпнске услпве за државну службу, редпвнп сврщип 

правни факултет у Србији или на страни.Упрвпстепенпм суду мпже бити судија самп пнај кпји је наврщип 

25 гпдина, а у вищем суду пнај кпји је наврщип 30 гпдина живпта. 

За председнике у првпстепеним и судије у Апелаципнпм Суду тражи се јпщ да су служили најмаое 5 

гпдина кап судије првпстепених судпва, или кап секретари министарства правде, или вищих судпва, или 
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кап редпвни прпфеспри права у Великпј Шкпли, или да су за 7 гпдина радили правпзаступнишке ппслпве 

кап јавни правпзаступници. 

За председника у Апелаципнпм и председника и шланпве у Касаципнпм Суду, ппред захтева излпжених у 

првпм пдељку пвпга шлана, тражи се јпщ да су 10 гпдина кап судије, ил и кап редпвни прпфеспри права у 

Великпј Шкпли служили, или да су 10 гпдина радили правпзаступнишке ппслпве кап јавни 

правпзаступници, или да су били 5 гпдина шланпви Апелаципнпг Суда или председници првпстепених 

судпва или да су били министри правде. 

Не мпгу бити бирани нити ппстављени ни за председника ни за судију ма кпга суда пни, кпји су 

дисциплинарнпм пресудпм Касаципнпга Суда птпущтени из судске службе, или кпји су пресудпм 

редпвних судпва за прпсте, непплитишке, злпшине или преступе изгубили судијску службу. 

Пве пдредбе не вреде за судије, кпји нису државни шинпвници. 

Члан 157. 

Судије су у свпјим зваоима сталне. 

Судија не мпже бити лищен свпјега зваоа, нити ма ппд кпјим изгпвпрпм уклпоен са дужнпсти прптив 

свпје впље, без пресуде редпвних судпва или дисциплинарне пресуде Касаципнпг Суда. 

Судија не мпже бити тужен за свпј судски рад без пдпбреоа Касаципнпга Суда. 

Судија мпже бити премещтен самп; нпвим ппстављеоем пп свпјем писменпм пристанку. 

Судија не мпже бити стављен у пенсију прптив свпје впље, псим кад наврщи 60 гпдина живпта, или 40 

гпдина државне службе, или кад телеснп или дущевнп такп пбпли да не мпже дужнпст да врщи. Али са 

ппследоег слушаја не мпже се судија ставити у пенсију без рещеоа Касаципнпга Суда. 

Члан 158. 

Судија не мпже примити врщеое какве друге државне службе, изузев хпнпрарну прпфесуру у правнпме 

факултету. Пн не мпже ни привременп бити упућен на другу плаћену или бесплатну дужнпст. 

Члан 159. 

Нарпшити закпн пдређује састав, уређеое и надлежнпст впјних судпва, кап и услпве кпје мпрају имати 

оихпви шланпви. 

Деп IX. 

Окрузи, срезпви и ппштине 

Члан 160. 

У пкрузима ппстпје уз државне управне власти, кап сампуправни пргани: пкружне Скупщтине и пкружни 

пдбпри. Оихпв је задатак да впде бригу п шуваоу и унапређеоу прпсветних, привредних, сапбраћајних, 

санитетских и финансијских пкружних интереса. 

Члан 161. 

Ппщтине имају свпју сампуправу. 

За врщеое ппщтинских ппслпва има ппщтински суд, ппщтински пдбпр и ппщтински збпр. 
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Члан 162. 

Ппщтински су избпри неппсредни. 

Члан 163. 

Правп гласаоа при ппщтинским и пкружним избприма има сваки српски грађанин, шлан дптишне 

ппщтине или пкруга, кпји, уз друге закпнске услпве, плаћа држави 15 динара неппсредне ппрезе на 

гпдину, рашунајући ту и стални државни прирез. 

Задругари кпји су наврщили 21 гпдину, имају правп бираоа, ма кплику неппсредну ппрезу плаћали. 

Члан 164. 

Ппщтинске власти, кап и пкружне скупщтине и пкружни пдбпри, ппред ппщтинских И пкружних ппслпва 

у свпјим кругпвима, дужне су врщити државне ппслпве кпје им закпни пдреде. 

Члан 165. 

Нпва се ппщтина не мпже ствприти, нити се пбим ппщтина мпже меоати, без пдпбреоа закпнпдавне 

власти. 

Члан 166. 

Сваки грађанин и свакп неппкретнп дпбрп мпра припадати некпј ппщтини и снпсити терете ппщтинске, 

среске и пкружне. 

Члан 167. 

Никакав пкружни ни срески прирез не мпже се устанпвити без пдпбреоа пкружне скупщтине, а никакав 

ппщтински прирез без пдпбреоа ппщтинскпг збпра. 

Пкруг, срез и ппщтина не мпгу се ни задужити дпк тп не пдпбри пкружна скупщтина или ппщтински збпр. 

Закпн ће пдредити у кпјим ће слушајевима бити пптребнп за те прирезе и за тп задуживаое пдпбреое 

закпнпдавне или друге кпје државне власти. 

Члан 168. 

Пкрузи, срезпви и ппщтине мпгу, кап и ппједина лица, имати свпјег имаоа. 

Члан 169. 

Круг рада и уређеое сампуправних пкружних, среских и ппщтинских власти, и пднпс између оих и 

државних власти уредиће се нарпшитим закпнима. 

Деп X. 

Државне финансије, државна екпнпмија и државнп имаое 

Члан 170. 

Сваки српски грађанин плаћа држави ппрезу. Ппреза се плаћа пп имућнпсти. 

Члан 171. 
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Никп се не мпже пслпбпдити пд плаћаоа ппрезе, ван слушаја кпје је закпн предвидеп. 

Краљ и Наследник Престпла не плаћају држави ппрезу. 

Члан 172. 

Никаква пенсија, никаква милпстиоа или награда не мпже се дати из државне касе, акп није пснпвана на 

закпну. 

Члан 173. 

Сваке гпдине Нарпдна Скупщтина пдпбрава државни бучет кпји вреди самп за гпдину дана. 

Бучет се мпра ппднпсити Нарпднпј Скупщтини у сампме ппшетку оезинпга рада. У истп време ппднпсиће 

се Нарпднпј Скупщтини заврщни прпщлпгпдищои рашун. 

Сви прихпди и расхпди државни мпрају ући у бучет и у заврщни рашун. 

Скупщтина не мпже предлпжене ппједине партије бучета увећати, а мпже их смаоити, или изпставити. 

Ущтеда једне бучетске партије, или бучетске гпдине не мпже се утрпщити на ппдмиреое пптреба друге 

партије или гпдине, без пдпбреоа закпнпдавне власти. 

Члан 174. 

Акп Нарпдна Скупщтина није мпгла да утврди нпви бучет пре ппшетка рашунске гпдине, пна мпже 

прпдужити привременп бучет истекле рашунске гпдине све дпк нпви бучет не буде утврђен. 

Акп је Нарпдна Скупщтина распущтена или пдлпжена пре негп щтп рещи бучет, Краљ мпже прпдужити, 

уз пристанак Државнпг Савета, бучет истекле рашунске гпдине најдуже за шетири месеца. 

Члан 175. 

Руде су свпјина државна. 

Члан 176. 

Правп мпнпппла припада држави. Држава мпже пренети тп свпје правп на другпга, али самп путем 

закпна и на пдређенп време. 

Ппвластице (кпнцесије) дају се самп путем закпна и тп ппет за пдређенп време. 

Рударске ппвластице дају се пп специјалнпм закпну. 

Члан 177. 

Државнп имаое пбразују сва ппкретна и неппкретна дпбра и сва импвна права, кпје држава кап свпја 

прибавља и држи. 

Самп се закпнпм мпже државнп имаое птуђивати, или пнп и оегпв прихпд залпжити или инаше 

пптеретити. 

Члан 178. 
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Пд државнпга имаоа разликује се Краљевп приватнп имаое, кпјим Краљ слпбпднп распплаже за живпта 

и на слушај смрти пп пдредбама грађанскпга закпника. За пвп Краљевп имаое не вреди 2. пдељак шл. 40. 

пвпг Устава. 

Трпщкпве за пдржаваое пних државних имаоа кпја се Краљу на уживаое уступају исплаћује Краљ. 

Деп XI. 

Главна кпнтрпла 

Члан 179. 

За преглед државних рашуна ппстпји Главна Кпнтрпла кап пспбенп надлещтвп и рашунски суд. Закпнпм 

ће се пдредити у кпјим ће слушајима прптив пдлуке Главне Кпнтрпле имати места жалби Касаципнпм 

Суду. 

Главна Кпнтрпла има председника и шетири шлана. И председника и шланпве Главне Кпнтрпле бира 

Нарпдна Скупщтина из кандидаципне листе кпју саставља Државни Савет, и на кпјпј је предлпженп два 

пута пнпликп кандидата кпликп је празних места. 

Чланпви Главне Кпнтрпле имају шин судија Касаципнпга Суда, а оезин председник шин државнпга 

саветника. 

Члан 180. 

Чланпви Главне Кпнтрпле мпгу бити пни српски грађани, кпји су сврщили правни факултет у Србији или 

на страни и наврщили уз тп 10 гпдина државне службе; или кпји су били министри финансије; или кпји су 

служили кап вищи шинпвници у финансијскпј струци а имају најмаое десет гпдина указне државне 

службе. Али председник Главне Кпнтрпле и два шлана оезина мпрају бити правници. 

Председник и шланпви Главне Кпнтрпле су неппкретни у свпјим зваоима. Пни се не мпгу птпустити из 

државне службе без пресуде редпвних судпва, нити преместити у друга зваоа без свпјега писменпг 

пристанка. У пенсију се пни мпгу ставити самп акп су наврщили 40 гпдина државне службе, или 65 

гпдина живпта, ил и акп су такп пбпл ел и да не мпгу вище врщити свпју дужнпст. 

Члан 181. 

Главна Кпнтрпла прегледа, исправља и ликвидира рашуне ппщте администрације и свих рашунппплагаша 

према државнпј каси. Пна мптри да се не прекпраши ниједан издатак пп бучету и да се не дпгпди 

никаквп пренащаое сума из једне бучетске партије у другу. Пна заврщује рашуне свих државних управа и 

дужна је прикупљати све дпказе и сва пптребна пбавещтеоа. 

Ппщти рашун државни ппднпси се Нарпднпј Скупщтини са примедбама Главне Кпнтрпле, и тп најдаље за 

две гпдине, рашунајући пд заврщетка сваке бучетске гпдине. 

Закпнпм ће се ближе пдредити уређеое и круг рада Главне Кпнтрпле, кап и нашин кпјим ће се 

ппстављати оезинп пспбље. 

Деп XII. 

Државна служба 

Члан 182. 
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Сви српски грађани пп рпђеоу имају једнака права на сва зваоа у свим струкама државне службе, акп 

самп испуне пне услпве кпје закпни ищту. 

Прирпђени српски грађани имају права на службу државну, самп акп су пет гпдина настаоени у Србији. 

Странци, а такпђе и пни прирпђени српски грађани кпји јпщ нису настаоени пет гпдина у Србији, мпгу 

бити примљени у државну службу самп ппд угпвпрпм, и тп у извесним слушајима кпје закпн изрешнп 

предвиђа. 

Члан 183. 

При ппстављаоу и унапређиваоу шинпвника пазиће се на пдлишнп владаое, сппспбнпст и струшну 

спрему. За дпказиваое струшне спреме завещће се ппступнп државни испити у свима струкама државне 

службе. 

Члан 184. 

Сваки је шинпвник пдгпвпран за свпја службена дела, без пбзира на тп, пп шијим је наредбама радип. 

Члан 185. 

Чинпвници пплажу при ступаоу у државну службу заклетву: да ће Краљу бити верни и ппслущни, и да ће 

се савеснп придржавати Устава и закпна. 

Члан 186. 

Зваоа државне службе и плате шинпвнишке пп свима струкама утврђују се закпнпм. 

Члан 187. 

Задржава се устанпва пенсије за шинпвнике. Закпнпм се пдређују пснпви, пп кпјима шинпвник мпже 

имати правп на пенсију, кап и пп кпјима шинпвник мпже бити стављен у пенсију. 

Члан 188. 

За пенсију деци и удпвици умрлпга шинпвника задржава се пспбени фпнд пснпван улпзима пд плата и 

пенсија шинпвнишких. 

Деп XIII. 

Црква, Шкпла и Дпбрптвпрни Завпди 

Члан 189. 

Унутращоа управа истпшнп-правпславне Цркве припада Архијерејскпм Сабпру. 

За друге верписппвести унутращоа управа припада оихпвим духпвним властима. 

Духпвне власти, какп истпшнп-правпславне Цркве такп и свију псталих признатих верписппвести у Србији, 

стпје ппд надзпрпм министра црквених ппслпва. 

Уређеое црквених власти и бпгпслпвских щкпла истпшнп-правпславне Цркве дпнпси се закпнпм пп 

дпгпвпру министра са Архијереским Сабпрпм. 

Члан 190. 
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Црквене власти суде свещтеницима за кривице ушиоене у свещтенишким дужнпстима,изузимајући пне 

кривице, кпје се казне пп кривишнпм закпну. 

Жалбе прптиву злпупптреба црквених власти, ма кпје верписппвести у земљи, ппднпсе се министру 

црквених ппслпва. 

Свещтена лица и црквене устанпве, у ппгледу грађанских пднпса и имаоа, пптшиоени су земаљским 

закпнима. 

Члан 191. 

Преписка духпвних власти српске правпславне Цркве са страним црквеним властима, Сабприма и 

Синпдима врщи се са пдпбреоем министра црквених ппслпва. 

Службена преписка других верписппвести у Србији са страним црквеним властима, Сабприма и 

Синпдима, мпра се такпђе ппднпсити на увуђај и пдпбреое министру црквених ппслпва. 

Службена писма или наредбе црквених власти, Сабпра и Синпда са стране не мпже никаква црквена 

власт у Србији пбнарпдпвати или изврщити без знаоа и пдпбреоа министра црквених ппслпва. 

Члан 192. 

Све јавне и приватне щкпле и други завпди за пбразпваое стпје ппд надзпрпм државне власти. 

Члан 193. 

Дпбрптвпрни завпди или задужбине за прпсвету и друге дпбре цељи, кпје за живпта или на слушај смрти 

пснују приватни људи свпјим имаоем или фпндпвима, мпћи ће ппстати самп пп пдпбреоу државне 

власти пснпванпм на закпну. Али имаое пвих завпда не мпже се сматрати кап државнп имаое и не 

мпже се ни на щтп другп упптребити псим на пнп на щтп је намеоенп и какп је намеоенп. 

Самп акп се с временпм, према прпмеоеним друщтвеним и другим приликама, ппкаже да тп није 

мпгућнп, мпже се пвп имаое, пп пдпбреоу закпнпдавне власти а на предлпг управљаша дптишнпг имаоа 

упптребити на друге слишне цели. 

Закпнпм ће се ближе пдредити нашин какп ће се тп шинити, кап и права и дужнпсти управљаша, и надзпр 

државни над дпбрптвпрним задужбинама и фпндпвима. 

Деп XIV. 

Впјска 

Члан 194. 

Сваки је Србин дужан да служи у впјсци. 

Рпк впјне службе, нашин пдслуживаоа, и изузећа пд лишне службе прпписује нарпшити закпн. 

Закпн такпђе пдређује: каквих шинпва има у впјсци какп се ти шинпви дпбијају и какп се губе. 

Члан 195. 

Устрпјствп впјске прпписује се нарпшитим закпнпм, а фпрмацију оезину пдређује Краљ уредбпм. 

Члан 196. 
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Кпликп ће се впјске сталнп ппд заставпм држати пдређиваће се сваке гпдине закпнпм п бучету. 

Члан 197. 

Впјницима ппд заставпм суде за оихпва кривишна дела впјни судпви, пп пдредбама впјнп-судских 

закпна. 

Пдредбе п впјнпј дисциплини и дисциплинским казнама прпписује Краљ уредбпм. 

Члан 198. 

Никп не мпже дпбити државну службу, акп није, пп пдредбама впјних закпна, свпј рпк у впјсци пдслужип 

или пд впјне службе пслпбпђен. 

Члан 199. 

Страна впјска не мпже се узети у службу државну. Угпвпр да страна впјска ппседне српскп земљищте или 

да пређе прекп оега не вреди без пдпбреоа Нарпдне Скупщтине, кап щтп ни српска впјска не мпже се 

ставити у службу кпје друге државе без пдпбреоа Нарпдне Скупщтине. 

Деп XV. 

Измене у Уставу 

Члан 200. 

Предлпг да се у Уставу щтп измени дппуни или прптумаши мпже ушинити Краљ или Нарпдна Скупщтина. 

У предлпгу таквпм мпрају се изрекпм именпвати све ташке Устава кпје би се имале изменити, дппунити 

или прптумашити. 

Акп је предлпг ушинип Краљ, пн ће се саппщтити Нарпднпј Скупщтини, па ће се затим Скупщтина 

распустити и сазвати Велика Нарпдна Скупщтина најдаље за шетири месеца. 

Акп је пак предлпг такав пптекап пд Нарпдне Скупщтине, Скупщтина ће два пута гласати п оему 

пстављајући пд гласаоа дп гласаоа најмаое пп 10 дана. 

Узима се да је предлпг примљен, акп је за о гласала апсплутна већина пд Уставпм пдређенпга брпја 

ппсланика. 

Кад предлпг на тај нашин буде усвпјен, Скупщтина ће се распустити, а Велика Нарпдна Скупщтина сазваће 

се најдаље за шетири месеца пд дана кад је предлпг усвпјен. 

И у једнпм и у другпм слушају Велика Нарпдна Скупщтина мпже рещавати самп п пним изменама и 

дппунама или тумашеоу Устава, кпје садржи предлпг на пснпву кпјег је пна сазвана. 

Оезина ће рещеоа, дпнесена апсплутнпм већинпм пд Уставпм пдређенпг брпја ппсланика, вредети кад 

их Краљ пптврди. 

Прелазна наређеоа[ 

Члан 201. 

I. Краљ Петар I пплаже заклетву пп шлану 60. пвпг Устава пред Нарпдним Представнищтвпм кпје га је 

изабралп. Пвп Нарпднп Представнищтвп задржава свпј мандат дп првих скупщтинских избпра. 
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II. С пбнарпдпваоем пвпг Устава, ступају на снагу, у кпликп не стпје у ппреци с пдредбама пвпг Устава, 

пви закпни: 

1. Закпн п избприма нарпдних ппсланика пд 25. марта 1890. гпдине с изменама и дппунама пд 28. 

јануара 1891. гпдине. Рпкпви у пвпм закпну пзнашени ппмерају се у напред према пдређенпм дану за 

избпре (шлан 100). 

2. Закпн п ппслпвнпм реду у Нарпднпј Скупщтини пд 1. нпвембра 1889. гпд. с изменама пд 28. јануара 

1891. гпдине. 

3. Закпн п министарскпј пдгпвпрнпсти пд 30. јануара 1891. гпдине. 

4. Закпн п Уређеоу Државнпг Савета пд 21. децембра 1901. гпд. и Закпн п ппслпвнпм реду у Државнпм 

Савету пд 31. јануара 1902. гпд. 

5. Закпн п уређеоу Главне Кпнтрпле пд 1. маја 1892. гпдине. 

6. Закпн п административнпј ппдели Краљевине Србије пд 15. марта 1890. гпд., с изменама и дппунама 

пд 31. марта 1891. гпд., 9. маја 1894. гпд., 17. фебруара 1896. гпд., 5. јануара 1899. гпд., 24. јануара 1900. 

гпд., 31. марта 1902. и 10. априла 1902. гпд. 

7. Закпн п ппщтинама пд 21. марта 1902. 

8. Закпн п јавним збпрпвима и удружеоима пд 31. марта 1891. гпдине. 

9. Закпн п щтампи пд 31. марта 1891. гпд. 

Пвим престају важити сви закпни и све закпнске пдредбе, кпје су у супрптнпсти билп с Уставпм, билп с 

набрпјаним закпнима. 

III. Председника, пптпредседника и шланпве Државнпг Савета наименпваће сад Краљ Указпм, и пни ће 

врщити дужнпсти предвиђене пвим Уставпм дптле дпк се на првпм редпвнпм сазиву Нарпдне 

Скупщтине не изврщи наименпваое оихпвп према пдредбама пвпг Устава (шл. 140). 

Садащои државни саветници разрещавају се пд дужнпсти. 

Председник и шланпви Главне Кпнтрпле пстају у дужнпсти дпк се оихпвп наименпваое не изврщи пп 

пдредбама пвпг Устава, на првпм редпвнпм сазиву Нарпдне Скупщтине. 

Истп такп пстају у дужнпсти дп првпг сазива Нарпдне Скупщтине председници и судије: Касаципнпг, 

Апелаципнпг и првпстепених судпва. 

Пдмах шим буде ппстављен према Уставу (шл. 140) Државни Савет, пн приступа избпру председника и 

шланпва Касаципнпг Суда, и листу изабраних ппднпси Краљу на пптврду. 

Председници и шланпви Касаципнпг Суда, ступају у дужнпст шим их Краљ ппстави. 

Председник и шланпви Апелаципнпг Суда бирају се и ппстављају пп шлану 154. пвпг Устава. 

Председници и судије првпстепених судпва бирају се и ппстављају на нашин предвиђен у шлану 154. 

Устава. 

IV. Пстаје у снази закпн п Државнпм Бучету пд 4. априла 1903. гпдине. 

Члан 202. 
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Пд дана кад се пвај Устав пбнарпдује губи важнпст Устав пд 6. априла 1901. гпдине, кап и сви закпни и 

наредбе у кпликп би биле прптивне пвпм Уставу. 

Министарски Савет ће пдмах пбнарпдпвати пвај Устав у Службеним Нпвинама. 

Влада Краљевине Србије наређује свима властима земаљским да пп пвпм Уставу ппступају, а свима и 

свакпме да му се ппкправају. 

5. јуна 1903. гпд. 

у Бепграду. 

(М. П.) 

Видеп и ставип државни пешат, 

шувар државнпг пешата, 

Министар Правде, 

Љубпмир Живкпвић с. р. 

Председник, 

Министарскпг Савета, 

Ј. Ђ. Авакумпвић с. р. 

Министар Сппљних Ппслпва, 

Љубпмир Каљевић с. р. 

Министар Впјни, 

Ђенерал, 

Јпв. Атанацкпвић с. р. 

Министар, 

Нарпдне Привреде. 

Ђпрђе А. Геншић с. р. 

Министар Грађевина, 

Пукпвник, 

Алекс. Мащин с. р. 

Министар, 

Унутращоих Дела, 

Стпј. М. Прптић с. р. 

Министар Правде, 

Љубпмир Живкпвић с р. 

Министар, 

Прпсвете и Црквених Ппслпва, 

Љуб. Стпјанпвић с. р. 

Министар Финансија, 

Д-р В. С. Вељкпвић с. р. 

 


