
 

 

 

ОСНОВИ ЈАВНОГ ПРАВА, 1907. 
 
 

Садржај 
 

Увод 
 

ДЕО ПРВИ. ВЕЛИКА НАРОДНА СКУПШТИНА 
 

Глава I. Велика Народна Скупштина као уставотворна власт 
§ 1 Уставотворна инициатива. § 2 Избори за Велику Скупштину. § 3 Поступак Велике Скупштине 

 
Глава II. Друге функције Велике Скупштине 

§ 4 Сазивање Велике Скупштине ван случаја уставне промене. § 5 Избори за Велику Скупштину. § 6 Поступак Велике Скупштине 
 

ДЕО ДРУГИ. НАРОДНА СКУПШТИНА 
 

Глава I. Бирачи 
§ 7 Бирачко право. § 8. Општи бирачки услови. § 9 Бирачки порез. § 10 Губитак бирачког права. § 11 Неподударност бирачке 
службе с другим јавним службама 

 
Глава II. Пасивно изборно право 

§ 12 Две врсте посланика. § 13 Обични посланички услови. § 14 Нарочити посланички услови. § 15 Губитак посланичког права. § 16 
Неподударност посланичке службе с другим јавним службама 

 
Глава III. Изборна радња: А. Пре гласања 

§ 17 Разне врсте избора; деоба изборне радње. § 18 Изборни указ. § 19 Изборна тела. § 20 Бирачки списак. § 21 Кандидатска листа. § 
22 Гласачка места. § 23/4 Бирачки одбори. § 25 Изборни материјал 
 
 



 
Глава IV. Изборна радња: Б. За време гласања 

§ 26 О гласању у опште. § 27 Први састанак бирачког одбора. § 28 Радња бирачког одбора за време гласања. § 29 Гласање. § 30 
Радња бирачког одбора после гласања 

 
Глава V. Изборна радња: В. После гласања 

§ 31 Претходна радња главног бирачког одбора. § 32 Утврђивање изборног резултата 
 

Глава VI. Изборни казнени закон 
§ 33 Подела изборних кривица. § 34 (I) Кривице органа власти. § 35 (II) Кривице бирача. § 36 (III) Опште кривице. § 37 Општа 
наређења 
 

Глава VII. Сазивање, одгађање, закључење и распуштање Скупштине 
§ 38 Сазивање Скупштине. § 39 Закључење и одгађање Скупштине. § 40 Ванредни сазив. § 41 Скупштинска периода. § 42 
Распуштање Скупштине 
 

Глава VIII. Конституисање Народне Скупштине 
§ 43 О конституисању у опште. § 44 Кворум. § 45 Оверавање посланичких пуномоћства. § 46 Посланичка заклетва. § 47 Избор 
скупштинског Председништва. § 48 Отварање Скупштине 
 

Глава IX. Права и дужности народних посланика 
§ 49 Правни однос између народних посланика и њихових бирача. § 50 Посланичка неодговорност. § 51 Посланичка неповредивост 
(имунитет). § 52 Посланичка дневница и попутнина. § 53 Заштита посланика од увреде и клевете. § 54 Нарочита заштита посланика 
који су чиновници. § 55 Посланичке дужности. § 56 Пријем и престанак посланичког мандата 
 

Глава X. Скупштинска организација и скупштинска дисциплина 
§ 57 Скупштинско Председништво. § 58 Одсеци и одбори. § 59 Депутације. § 60 Административно особље Скупштине. § 61 
Скупштинска полиција. § 62 Скупштинска власт над посланицима. § 63 Власт Скупштине над публиком 
 

Глава XI. Скупштински поступак 
§ 64 О скупштинском поступку у опште. § 65 Јавност скупштинског поступка. § 66 Односи између Владе и Скупштине. § 67 
Заказивање, отварање и закључење скупштинског састанка. § 68 Дневни ред. § 69 Претрес. § 70 Констатовање кворума. § 71 
Гласање. § 72 Поступак законодавних предлога  
 

XII. Надлежност Народне Скупштине 
§ 73 Њена законодавна надлежност. § 74 Њено одобравање међународноправних уговора. § 75 Њена финансијска власт. § 76 Њено 
право питања и интерпелације. § 77 Њено право анкете и истраге. § 78 Њено право примања молби и жалби. § 79 Њено право 
оптужбе министара. § 80 Њено право да бира намеснике, саветнике и чланове Главне Контроле 
 



 
 

ДЕО ТРЕЋИ. КРАЉ 
 

Глава I. Наслеђивање престола. Ступање на престо и ступање на владу. Намесништво 
§ 81 Оснивач династије. § 82 Право на наследство престола. § 83 Ред наслеђивања. § 84 Ступање на престо и ступање на владу. § 85 
Краљева оставка. § 86 Намесништво. § 87 Упражњење престола 

 
Глава II. Краљеве привилегије 

§ 88 Привилегије Краљеве личности. § 89 Краљевски Дом. § 90 Намесничке привилегије  
 

Глава III. Краљева надлежност 
§ 91 Природа краљевске власти. § 92 Његова законодавна власт. § 93 Његова управна власт. § 94 Његова судска власт. § 95 Његове 
остале власти. § 96 Министри 

 
Регистар 
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