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ПРЕДГОВОР ДРУГОМ ИЗДАЊУ

Прошло је више од две деценије, и скоро ће да се маврши и трећа, 
OTKiaKo је прво издање овог приручника иашег парохиског свештенства 
угледало света (1930). Одонда су се у нашој Цркви и Држави збили 
крупни догађаји, који су изменили како унутрашњу орпанизацију наше 
црквене управе тако и сам положај шаше Цркве у Држави. Hiajnpe Закон 
о Српској православној цркви (донет 8 новембра 1929 г.) а пртом Устав 
Српске православне цркве (од 16 нове.мбра 1931) дали су нашој Цркви 

' и 31агарнтов!али право да „своје верско учење јавно исповеда, своје бого- 
служење јавио врши, и самостално управља и уређује црквеноверске по- 
слове” (чл. 1 Закона). За управљање црквеном имовином Устав је пред- 
видео нарочита тела и 1вихове орпане, којих пре тога или није било уол- 
uiTe или није било у паквом облику (Патријаршиски еавет и Патријарши- 
ски управни одбор, Епархиски савет и Епархиеки управни одбор, Цркцене 
општине и њихове органе: Црквеноопштински збор, Црквеноопштински 
савет и Црквеноопппински упр1авни одбор). Црквени устав прописао је 
и начин по1слов1ања ових црквених тела и органа у главним линијама, ia 
г:Отоње уредбе, на основу Устава донете (на пример: Уредба о црквеном 

. рачуноводству и друге), ово су послов.ањ<; до детаљв прецизирале. Како 
је евештеник у црквеној општини оно што је душа у телу: њен старалац 
и покретач, и како од њега највише зависи обим и каквоћа делатности 
црквено'0 'пштинских органа, јавља се и неопходна потреба да се таан- 
дидати за евештенички чин још у школи упознају са функцијом црквено- 
општинских органа и својим местом и улогом у њима. Звто сам ја уочи 
прошлог paria био спремио за штампу ново издање Свештеникове паро- 
хиске 1администрације, прерађено и саображено новом црквеном законо- 
давству, вли је рат омео његово штампање.

По завршетку Другог оветског рата, у нашој земљи настало је 
ново државно уређење, којим је однос Hiame Цркве ћрема Држ1ави 
друкчије поетав.љен. „Цркви је одвојена од државе” (чл. 25 државног 
Устава). Брак је изузет из н.адлежности Цркве и заведен грађански 

. облик*брака као обавезни за све грађане у држави. Сви брачни спорови 
изузети су од Цркве и пренесени у надлежност државних судова. Исто



пако изузега је од Цркве и евиденција рођевих, венчаиих и умрлих 
и пренесена у Н1адлежиост државе (чл. 26 државног Уетава).

Све ово имало је великог утицаја на облиК и обим свештеиикове 
парохиске администрације и учинило да је штампано издање моје 
Администрације скоро потпуно застарело и изгубило значај руководства 
у овој области. То је још више пооштрило потребу новог издања, при- 
лагођеног новом уређењу Цркве и њен-ом положају у Држави, новом 
законодавству Цркве и Државе.

Уз Божју помоћ, ја сам то ново издање приредио. Трудио сам се 
да оно буде што боље, потпуније и прегледније. Али и поред тога, 
у њему ће, као и у сваком људском делу, свамако1 бити недоспатака. 
Сваку добротамерну примедбу такве врсте примићу са захвалношћу.

На Видовдан 1958 године 
У Крагујевиу

Писац



У в о д
Срцски праваславни ститеми.к има, поред чисто изстирскизс, . 

« других дужности K’O'je су сд значаја за Цркву и њене чланове. То су 
административне дужности и састоје се у уредном и тачном вођењу 
парохиске канделарије и отправљању свих административних послова, 
скопчаних са животом парохије и њених чланова.

Да би парохиски свештеник могао уопешно да одговори и овим 
свбјим дужностима, потребно је да се још у школи упозна cia свима 
административним пословима, који га на иарохиј« очекују, и таке' 
оспособи и за ово ползе рада.

Зато је (1928. године) црквена администрациј|а и уведена у српске 
православне богословије као 31асебан предмет изучавања, и у том циљу 
лршисан и програм, којим су углавном обухваћени сви 1админ'истартив'ни 
послови свештеникови на парохији.

О ПАРОХИСКОЈ АДМИНИСТРАЈДИЈИ УОПШТЕ И ЊЕНОЈ
ВАЖНОСТИ

Под парохиском администрацијом треба дакле, разумети све оне 
разноврсне iaдми»истративне послове које парохиски свештеник обавља 
било по својој званичној дужности, било на*захтев црквених и држав- 
них власти, било иа захтев својих парохијана и других приватних лица 
и установа.

Добро познав1ање парохиске администрације јесте .услов за уредно 
и правилно делање црквенот административног апарата. Са овог гле- 
дишта 'п'осм1атр;ана, баррхиска 1адмћиистрација је вгажна како за 
црквене интересе тако и за иарохиске свештенике. За ове последње 
она је од двоструке користи: 1) упућује их да правилно отправљају 
овоје административне дужности и.2) предупређује их од кривичне одго- 
ворности због невршења или рђавог вршења ових.

ЦРКВЕНА ОПШТИНА, ПАРОХИЈА И ПАРОХИСКА КАНЦЕЛАРИЈА

Црквена општина је најмања административно-организациона једи- 
ница у епархији. Њу, према црквеном Уставу (чл. 20), „сачињавају 
припадници Српске привославне цркве са свештеником на једној одре- 
ђеној територији која може обухватити једно или више места, а у циљу



стараша о потребама дркве”. Она може обухватити једну или више 
парохија. Парохије у једном месту до 50.000 православних душа оачи- 
ндаају једну црдаену апштину. Ако је број лравославних душа у јед- 
ном месту већи, онда се, изузетно, „може образовати и више црквених 
општина” (чл. 21 Устава).

Парохија је најмања ћелија у духовном организму наше Цркве. 
По црквеном Уставу (чл. 22), „царохиј|а је ацједница православних 
лица која стоје под духовним руководством једног парохиског свеште- 
иика. У једном 'месту може бити више парохија, и више места могу 
сачињавати једну парохију « једну црквену општину”. То зависи од 
броја православних домова у месту. Јер „парохију чине најмање 300, 
а највише 500 православних домова. Изузеци могу бити у оним местима 
где теренске и друте прилике не допунгтају такво груписање парохије” 
(чл. 23 Уснава).

Парохиска канцеларија или надлештво јесте она службена просто- 
рија, у којој свештеник прима своје' нарохијане и друге- посетиоце, 
абавља администр1ативне послове, чува парохиске списе и архиву итд. 
По пропису црквеног Устава (чл. 28), „парохија има своје надлештво 
cia посебним својим матицама, црквеним протоколима и осталим про- 
пиоаним књигама и свој печат. Ако су при једној цркви више парохија, 
једно је парохиско надлештво са једним матицама и службеним књи- 
гама и једним печатом”. Hia печату пише: Српска православна гаарохија 
Н .................... у « ....................

Ако је при једном храму више парохија, оне се међу собом разли- 
кују по редним бројевима, на пример: прта, друга, трећа итд. У таквим 
случајевима, кад је при једном храму више парохија и свештеника, онда 
„епархиски Архијереј једнога од њих поставља за снарешину цркве, 
који је и старешина канцеларије дарохиског надлештва-. Старешинв- 
цркве је и одговоран за поредак у црдаи и канцел1арији парохиског 
надлештва” (чл. 171 цркв. Устава).

Парохисма канцеларија треба да је смештена у парохиском дому, 
а ако овога нема, у кући у којој сгапује свештеник1).

Зграда у којој се налази парохиска канцеларија треба како својом 
спољ1ашноћу тако и унутрашњим уређењем да рдговара својој намени 
и основним условима хигијене и уљудности (да није тескобна, мрачна, 
влажна, далеко забачена итд.). Канцеларија треба да је снабдевена 
потребним намештајем и прибором за писање, као што су: сто, неко- 
лико столица, орман за црквене матице или протоколе, орман за би- 
блиотеку итд. На најугледнијем месту на зиду треба да се налази икона 
Христа Спаситеља, до ње икона храмовне славе и друге (св. Саве, 
српских светитељ1а итд.); затим слике: епархиског егшскопа, црквених 
добротвора и других за цркву заслужних особа.

г) Свети архијерејски синод препоручио је епархиским Архијерејима ,,да 
настоје' да прквене опшгине, које немају своје црквене домове, исте што пре 
подигну. у којима ће бити првенствено смештене парохиске канцеларије и на тај 
начин избегну околности да је парохиска канцеларија v приватном стану свешге- 
никовом’. (Одл. бр. 5978/зап. 1507, од 5 августа- 1937. Гласник бр. 23. за 1932, 
стр. 359, кол. 1). '
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Парохиску канцеларију треба држати у највећем реду и чистоти. 
Свама ствар у њој треба да је Hia своме месту. За сваког посетиоца, 
и странца и мештана, парохиока канцеларија је огледало свештеникове 
уредности, културе, иаспитања. По стању које се у њр(ј затекне може се 
доста поуздано судити о личности дотичног свештеника. Зато je у инте- 
ресу угледа како самог свештеника тако и наше Цркве, чији je он прет- 
ставник и орган, да своју канцеларију држи у што бољем реду и чистоти.

ПОДЕЛА ПАРОХИСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ
Ради прегледнијег изучавања сви административни послови ларо- 

хиског свештеника могу се поделити и сврстати у ове четири групе:
I. Административни послови које свештеник обавља по службеној 

дужности (вођеше црквених матица или протоко1ла, регистара, лето- 
пиоа итд.).

II. Пос,чови које врши на захтев својих парохијана (изводи, уве- 
реша, разни благослови или диспензације итд.).

III. Службена преписка аа црквеним органима (парохиским овеште- 
н^цима, ирхијерејским намесником, епархиским епискогиом, Цркв1еним 
судом и управним одбором итд.).

IV. Имовинеко-р1ачунски послови (вођење инвентара, дневника 
касе, састављање буџета итд.).



-
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L O Д E Љ A K

АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ КОЈЕ СВЕШТЕНИХ ВРШИ ПО
СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ

А) ЦРКВЕНЕ МАТИЦЕ ИЛИ ПРОТОКОЛИ 

liojaM о црквеним матицама (протоколима), постанак, важност и врсте

Црквеним матицама или протоколима називају се нарочите цр!квене 
књиге, у које парохиеки свештеник убележава сваку спатистичку про- 
мену у животу своје парохије: рођење и крштење, венчање и смртнн 
случај.

Порекло црквених протакола треба тражити у древно1ј хришћан- 
ској прошлости. Још од свога почетиа Црква је, као људска заједница, 
морала, из више разлога, да води тачну евиденцију својих чланова. 
како то и данас чине све људске организације. Тако се, током времена, 
од првобитних спискова црквеник чланова дошло до данашњих матица 
кли протокола. Слични разлози налагали су и држави потребу евиден- 
ције својих грађана, тим пре што су они својим рођењем и ступањем 
у брак заснивали извесна породично-имовинска и друпа права или ова 
смрћу губили, а што је често Д1авало1 повода да се ова права и односн 
и на суду расправљ1ају. Како је Црква већ водила евиденцију о свима 
овим променама у живогу својих чланова, значајпши" за њихиве нмовин- 
ско-правне и грађанске односе, а пошто су чланави Цркве иставремено 
и грађани државе, овој последњој није требало да заводи посебоау 
евидендију и уводи посебне државне протоколе. Она је поклоиила пот- 
пуну веродостојност црквеним протоколима и изводима из њих признала 
карактер јавно-правних исправа. Тако је било све до одваЈања државе 
од Цркве (1946) и-доношења Закона о државним матичним књигама 
(9-IV-1946). Од стунања на снагу овог Закона (9-IV-1946), црквени про- 
токоли изгубили су марактер јавно-правних докумената пред државним 
властима; одонда су они приватна ствар Цркве.

Поводом доношења Закона о државним матичним књигама. Свети 
архијерејски синод наше Цркве издао је црквеним орпанима нарочито 
Упутство, у коме је, између осталопа, речено:

„Српска црква ће и даље за своје погребе водити парохиске ма- 
тице на начин како их је и досад водила, јер су оне и дооад служнле 
првенствено потребама Цркве, њене оргвниз1ације и њене управе и јер
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су оне по своме геореклу, по својој намени и по својој оршнизацији биле 
и досад и остају и убудуће жжључиво црквена институција” (Бр. 1006 
од 10-1V-1946, објављено у ,,Гласнику” Сри. прав. патријаршИје бр. 5 
за 0946 год.).

Игако су црквене матичне књиге, после доношења споменутог 
државног закона, изгубиле важност пред државним властима, оне су 
и даље од значаја за Цркву, и парохиски свештеници дужни су да их 
уредно и м1арљиво воде и чуваоу.

Црквене матичне књиге нису једновремено установљене у свима 
нашим црквеним noK piaj«H aM ia. Прво су установљене у бившој Београд- 
с.ко-карлов1ачко) митршолији, по наредби митрополита Вићентија Јова- 
новића (1731—1737); потом у Србији, по наредби митропилита Петра 
Јовановића (1833—1859); затим у Босни и Херцеговини и Црној Гори 
(крајем прошлог и почетком овог веш).

Опште напомене о вођењу црквених матица (протокола)

Званично упутство о вођешу црквених матица које би важило за 
читаву територију наше Патријаршнје још није изд1ато од стране наше 
иајвише црквене власти. Пре црквеног уједињења (1920' год.), овакво 
Упутсгво било је издато (1912) за Цркву у Босни и Херцеговини и исто 
је прештампано у званичном органу наше Цркве ,,Гласнику П|атријар- 
шије (бр. 15 за 1940), из чега се може извести закључак да је уевојено 
за чипаву нашу Цркву. Зато ћемо у излапању о црквеним матишама 
имати у виду ово Упутство као и одлуке највиших црквених власти 
и органа по предметима парохиске 1администрације уопште. '

Све црквене митичне књиге треба водити тачно, читко и уредно 
и држати их у „добром спању и реду” (чл. 176, т. 14 цркв. Усч ава). 
Пошто свештеник, наронито на раштрканим парохи)ама, не може свуда 
са собом да носи црквене матичне књиге и у њих убележааа податке 
о крштењима, венчањима и смртним (случајевима, он треба да има 
џегГну бележницу, и у њу да уписује све noj-ребне податке, па из ње да 
преноси у одговарајуће матице (протоколе). Ако свештеник не прибележи 
одмах погребне податке, већ се ослони на своје памћење и оспави да 
ове касније по сећању убележи у дрквени протокол, може лако забора- 
вити и тако пропусгити да изврши своју дужност, и тиме изложи себе 
•кривичној одговораости (и казии. Неки ; свештеници имају обичај да 
податке aa црквене протокоде бележе на обичном парчету папира, које 
се лако може изгубити и затурити, што се и дошђало>, па су због тога 
неки и кажњ1авани. Зато 'је сигурније имати нарочиту бележницу и у њу 
уписивати, па из ње у протокол преносити.

Грешке приликом уписивањ1а у црквени протокол, ненамерно учи- 
њене, не смеју се брисати, стругати или другим napHeroiM папира 
прекривати, Грешка се исправља на пај начин, што се погренЈиа реч или 
податак првцрта црвеним мастилом, али тако да се првобитни текрт 
види jiacHO', а изнад тога убележи реч или податак како треба да гласн. 
После топа у рубрици „Примедба” треба забележити (такр|ђе црвеним 
мастилом); Грешку иоправио свештеник Н. Н. Исто ће тако постушгти 
и у случају кад црквени суд нареди неку исцравку у цркв. протоколу.
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Hia пример: Исправка извршена по наређењу ЈДркв. суда епархије
Н ............ бр.................о д .................   . Парох Н Н.

Црквени протокоди спадају у цр1свене мрнополиаане 'обрасце.' Њих 
издаје и штампа Патријаршиски управни одбор и преко епархиских 
управних одббра доставља црквеним општииама.

Како црквеним протоколима рукује свештеник и он 3ia њих одго- 
вара, он треба да се постара да се за њих изради »арочити орман са 

; кључем, у коме ће их чувати како од прашине, влиге и мишева, тако 
и од руку непозваних лица.

Пре него што се отпочне уписивање у протокол, његове листове 
треба избројити и (стране нумерисати арапским бројевима, од 1 па даље- 

,до краја. Потом протокол треба прошити јемствеником (нарочити 
гробојни коиац) и крајеве овога запечатити црвеним воском на последњој 
страни протокола, да се листови не би могли истргнути и други на 

i њихово место ставити. Кад се то учини, онда се при врху прве стране, 
на средини, крупном цифром испише година и испод тога почне завођеше. 
Кад се година зав1рши, прескочи се један лист па се на следећем при 
врху крупном цифром испише нова година и продужи завођење qa те- 
кућим бројем 1 и далзе. Текући броЈеви Цонављају се сваке године 
изнова, док стране протокол1а иду редом непрекинуто до његова краја.  ̂

Неуредно вођење црквених протокола као и њихово оштећење 
претставља црквену кривицу против црквеног поретка и диециплине 
и подлеже казни.

ПРОТОКОЛ РОБЕНИХ И КРШТЕНИХ

У ова.ј протокол свештеник уписује свако рођено и нађено дете, 
живо и мртво, чим му пријаве рођење односно налаз детета, а ово се 
обично чини иад му се дође за водицу, „знамење”. Том приликом по- 
пуниће све рубрике, изузев 4, 5, 6, 13, 14 и 15,, које се попуња.Е1ају при- 
ликом крштења.

Неки свештеници убележ1авање података у овај протокол врше при- 
ликом крштења детета, али је из два разлога боље да се то чини при- 
ликом дЈавања „знамења”: 1) што је због слабе писмености нашег света 
на селу тасније тешко установити тачан датум рођења детета, кад се 
оно донесе на крштење после неколико недеља или месеци и 2) што се 
тиме у протоколу ремети хронолошки ред рођења: датуми неће ићи по 
реду један за другим, већ ће бити испремет1ани, јер се деша на крштење 
не доносе оним редом како се које родило, те ће се дееити да се неко 
касније рођено, а пре крштено, уписати у протокол пре бног раније ро- 
ђеног.

Рођење детета мора се пријавити државном матичару најдоцније 
15 дана од дана рођења. А ако је дете мртво рођено!, пријава се мора 
учинити у року од 24 часа од рођења (чл. 23 Закона 'о државним ма- 
тичним књипама). Рођење је дужан да пријви отац детета, или мајка, 
или бабиша, или лекар, или лице у чијем се стану дете родило (чл. 24 
пом. Закопа). Ако ое то у одређеном року не учини, следује новчана 
казна у износу 1.000 динара (чл. 45 пом. Закона).
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Страна ........... ПРОТОКОЛ РОЂЕНИХ И КРШТЕНИХ
Храма Св.........................    у _ _ __

оа.>о

н

Година, ме- 
сец, дан и 
време рођ.

Место, оп- 
штина и 

срез где је 
дете рођено

Годи- 
на, ме- 
сец и 
дан 

крш- 
тења

Место и 
храм у * 

коме је де- 
те крштено

Име детета 
и пол

Име, презнме, 
занимање, 

веро- 
исповест и на- 

родност 
родитеља

Јели 
дете 

рође- 
но жи- 

во

1 2 3 4 5 e 7 8

1.
1958 

јануар 
15 (2) у 20 ч.

Брзан,
Баточина,

крагујевачки
мушко

Милан Јанко- 
вић и Ружица, 
рођ. Павловић, 
земљорадници, 
Брзан, право- 
славни, Срби

живо

2.
1958 

јануар 
31 (18) у 18 ч.

Крагујевац,
крагујевачки женско

Радован Лазић 
и Јелица, рођ. 
Антић, рад- 
ник, Крагује- 
вац, Војводе 
Путника, 16. 
Правосл. Срби

мртво

3.
1958 

фебруар 
1 (јануар 19) 

у 17 час.

Лапово,
крагујевачки

1958, 
фебру 
ар 20

(7)

Лапово, 
храм свет. 
Матере Па- 

раскеве

Мирослав,
мушко

Др. Јован Па- 
вловић, лекар, 
и Милица, рођ, 
Станић, про- 
фесор, Лапово. 
правосл. Срби

живо

4.
1958 

април 
26 (13) у 1 ч.

Петровац,
Крагујевац,

крагујевачки

1-958 
мај 3 
(ап- 

рил20)

Крагујевац 
храм успен>а 
пресв. Бого- 

родице

Милован,
мушко

Илија Недић и 
Радојка, рођ. 
Милић, земљо- 
радници, Пе- 
тровац. пра- 
вославни Срби

живо

5. 1958 
март 

20 (7) у 23 ч.

Призрен,
шарпла-
нински

1958
мај

18(5)

Призрен, 
храм св. 
вел. муч. 
Георгија

Душан,
мушко

Инж. Бранко 
Славковић, 
службеник, и 
Даница, рођ. 
Живковић.учи- 
тељица, При- 
зрен. право- 
славни, Срби.

живо

6. 1958 
јуни 

14 (1) у 12
Краљево,
љубићки

1958
јуни

30(17)
Краљево, 
Св. Саве

Љубомир,
мушко

Јелица кћи -f  
Саве Прокића, 
радница, Кра- 
љево, Цара 
Душана 2 пра- 
вославна, Срп- 
киња

живо

12

1) Пример како се упнсује при давању ,звамења*.
2) Пример како се уписује новорођено.
3) Пример како се уиисује иосле крштења.



СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ Страна
за 1 9 ........  годину

Које 
је де- 
те по 
рође- 

њу ма- 
тери

Je ли де- 
те брачно 
или ван- 
брачно

Је ли де- 
те бли- 
знак итд.

Је ли де- 
те ро- 
ђено с 
каквим 

телесним 
недоста- 

тком

Име и пре- 
зиме све- 
штеника 

који је дете 
крстио

Име и презиме,
занимање и 

место станова- 
ња кума,

1ОЕ( *3м«3 s 
* 33 2 о £*о

и  2

Примедба

9 10 11 12 13 14 15 16

прво брачно није није

треће брачно није није

друго брачно није није

протојереј 
Бранко Илић 
парох I ла- 
повске па- 

рохије

Обрад С*- 
мић, судија 
окруж. суда, 
Крагујевац 
Карађорђе- 

ва 14

26

чет-
врто брачно није није

јереј 
Марко Ру- 
жић, прох 
петровачки

Лраган Јовдћ, 
учитељ у Чу- 

мићу, срез 
крагујевачки

37

умро 20 (2) 
IX 1958 

протокол IV 
страна 16 
број 30

прво

За гра-
ђанско
правно
подручје
брачно

није није

јереј 
Станко Са- 
вић, парох II 
призренске 

парохије

Јован Ристић, 
директор банке 

Прнзрен
40

Решењем прк. 
суда у Прн- 
зрену од 2.VIII 

1958, бп. 740 
Душан је про- 
глашен бра- 
чним на осно- 
«у брака ње- 
говнх роднте- 
л.а, склопљен 
14(1)јунауПр.

прво ван-
брачно није није

јереј 
Никола Ан- 

тић, парох III 
краљевачке 
парохије

Милан Блажић, 
обућар, Кра- 
љево, Нема- 

њина 2

4) Пример како се нотира у „Примедби” кад дете касније уире.
5) Пеимер како се уписује касније позакоњење детата.
6) Пример како се уписује ианбрачно дете.
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Овај протокол има следеће рубрике:,
1) Текући број. Kiao што је напред речено, овај број тече (зато се 

зове „текући”) од 1 јануара па до 31 децембра. Ови бројеви казују 
колико је свега рођења било у једној години. Под једним бројем може 
се завести само једно лице. Ако се роде близанци или тројници, свако 
од њих уписаће се под засебан редни број.

2) Година, месец, дан и време рођења. До изједначења календара, 
према наређењу Светсг архијерејеког синода, у протокол се уписују оба 
датума: прво нови, потом, у загради, епари, а време рођења од 1 — 24 
чаеа.

3) Место, општина и срез где је дете рођено. Ако меето у коме се 
дете родило HMia више општина, као на пример Београд, онда после на- 
зива места треба уписати општину којој дотични реон пригсада. У слу- 
чају да се дете родило у иностранству, тада,, поред места рођења и 
среза (кантона), треба забележиги и држ1аву, покрајинску и федералну, 
на пример: (Денвер, Колорадо, САД).

4) Година, месец и дан крштења. Према државним законима, вкт 
крштења не сме се извршити пре него што се рођење детепа не пријави 
државном матичару и од њега не добије потврда (извод из протокола) 
да је дете њему пријзављено и у државну матичну књигу уписано. „Ко 
изврши крштење или одговарајући обред пре него што је поднета при- 
јава рођеног имена за упис у матичну књигу, казниће се новчано до
2.000 динара или поправним радом до два месеца . . .  Према лицу које 
у изузетним и хитним случајевима изврши крштење . . .  пре него што 
је извршена пријава матичару. . .  неће се примењивати казне одређене 
у претходним сгавовима. ако иаведене случајеве пријави матич1ару у 
року од четрдесет осам часока од извршења крштења”. .. (Закон о из- 
менама и допунама Закона о државним матичним књигам1а од 12 ја- 
нуара 1949 године, чл. 2). Из другог дела овог законског члана види се 
да је у случију смртне опасности детепа свештенику дозвољено да кр- 
штење изврши пре пријаве рођења матичару, али је он у том случају 
дужан да оам сутрадан пријави матичару крштење са свим:а потребним 
подацима. Према Закону о правном положају верских заједниша (од 
27 маја 1953, члан 14), „акт крштења малолетних лица може се вршити 
само на захтев једног од родитеља односно стараоца. Ако је малолет- 
ник старији од 10 година. потребан је и његов пристанак”.

5) Место и храм у коме је дете крштено. Јнсна је. Ако је крштење 
извршено у дому родитеља, онда ће се то овде констатовати, на при- 
мер: у дому родитедаа.

6) Име детета и пол. Чим свештенику јаве за рођење детета, што
обично бива мад дођу за „знамење”, он, поред других подапака (види 
у приложеном обрасцу протокол рођених под бројем 1), треба да убе- 
лежи и пол детета у ову рубрику. Приликом крштења он треба да про- 
вери да ли је тачан подапа« односно пола детињег, јер се догађало да 
се особа која дође за знамење, особито ако је то снара и заборавна 
жена, збуни кад је свештеник запита, па каже погрешно: уместо мушко 
— женско и обратно. i

Дав1ање имена детету — то је према члану 7 Закона о личним име- 
нима (из 1947 г.), право и дужност његових родитеља, односно матере
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— аи?а је отац непозшат. Међутим, ово су право данас, у већини слу- 
чајева, присвајили кумови. Они негде у томе иду исувише далеко и зло- 
употребљавају npiaeo које су им родитељи детињи из поштовања усту- 
пили. Из пусте жел>е да буду оригинални, или из којих других мотива, 
кумови често дају својим кумчићима нагаарадна или негаарадна имена, 
не договоривши се претходно са детињим родитељима, и не водећи pia- 
чуна како ће дато име да звучи и како ће родитељи да га приме. Отуда 
се догађало да родитељи, незадовољни именом које је кум дао, код 
кућ<Г даду детету друго име, и оно cia тим именом одрасте, и тек кад 
пође у школу, оно аазна за своје право име. Али њега и после тога никс 
у кући и у суседству не зове по имену дабивеном на крштењу него по 
имену које су му дали родктељи. И тако уместо једног — носи два 
имегаа до краја живота.

Свештеник треба да угиче на родител>е и кумове да деци дају лепа 
српска имена. Н|зрочито не треба доввољавати туђинска имена у по- 
граничним крајевим13 наше земље, јер се тиме, најчешће несвесно, ради 
против животних интереса гаашег народа и државе и помажу туђинске 
аспирације гаа територију наше државе. Ако кумови и родитељи овога 
нгасу свесни, свештеници морају бити.

7) Име, презиме, занимање, место становања, вероисповест и на- 
родност родитеља. Ову рубрику свештеник ће попунити према подацима 
v потврди или изводу коју државни ,матичар издаје. У случају да је 
крштење извршено пре пријаве државном матичару, свештеник ће сам 
узети потребне податке и попунити ову рубрику. Ако је дете рођено у 
грађанском бр1аку, који је општеобавезан за све грађдне наше државе, 
v ову рубрику уписују се и отац и мати, без обзира што се нису вен- 
чали у цркви. Агао пак дете није рођено у брагау, овде ће се убележити 
аамо име матере, а име ода изоставити. Јер није дужност свештеника 
да трапа за оцем детета које није рођено. у браку, па макар мати и ука- 
зивала гаа оца детета и макар се он признавао за оца. Јер се може до- 
годити да девојка, одноено удовица или р1аспуштеница, зачне дете са 
неким човеком, а другога после, из ко зна каквих мотива, укаже као 
оца рођеног детета. Утврђивање ко је отац детета рођеног изван брака 
дужност је државних судова и заиигересованих лица. Свештеник у то 
не треба и не сме да улази, па макшр ко покушао да ra у то увуче. Ако 
се дете уписује само на име мшјке, тј. шко је оно ванбрачно, онда горњу 
псловину ове рубрике треба оставити празну, за евентуални накнадни 
упис оца. У случају кад жена роди дете у року од 300 дана по престанку 
брагаа, свештеник ће у осву рубрику као оца детињег упиаати име ранијег 
мужа (умрлог, раз-веденог) (чл. 22 Оснавног зако-Hia о односима родитеља 
и деце), а заинтересовани сродници могу пред судом Доказгавати 
противно. И у случају да ое дете роди сутрад1ан по венчању родитеља, 
свештеник ће овде као оца упиаати венчагаог мужа материног, а овоме 
оставити да доказује противно, ако се он одриче очинства.

Кад }е у питању находче, онда ова рубрика, док се не утврди ко 
су родитељи, остаје празгаа. У том случају у последњој рубрици „При- 
медба” упише се да је находче и ко га је и где нашшо и узео, а датум 
рођења ставити отприлике, према старости детета. Приликом крштења 
попуниће шесту и четврту рубрику: Име дете-пћ и пол, и име кум^.
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8) Је ли дете рођено живо. Јасно је. Ако дете није живо, онда ће 
написати: Мртво.

9) Које је дете по рођењу матери. Прво, друго итд.
10) Је ли дете брачно или ванбрачно. Приликом попуњавања ове 

рубрике треба имати у виду одлуку Светог архијерејског синода бр. 
1006, од 10. IX. 1946, Kojia гласи: „Само децу рођену од родитеља у 
цркви венчаних Црква сматра брачном. Деца чији су родитељи само 
грађански брак склопили заводиће се у књигу крштених: „за грађанско 
иравно подручје брачно”. У Примедби књиге крштених има се у овом 
случају ставити забелешка да су родитељи ове деце склопили грађан- 
ски брак, а у рубрици „име родитеља завешће се име оба родитеља. 
Позакоњење деце накнадно склопљеним црквеним браком родитеља вр- 
шиће црквени судови на начин како је то прописано постојећим наред- 
бама црквених власти” (II одељак, тичка 3 и 4 Гласкик Патр. бр. 5 за 
1946 год.).

Квд се родитељи детета рођеног у грађавском браку венчају у цр- 
кви, они могу да траже, ако им је до топа стало, да њихово дете и Цр- 
ква призна за брачно, односно да се то и у црквеном протоколу кон- 
статује. У том случају родитељи треба да напишу молбу иадлежном 
црквеном суду да одобри допуну у црквеном Нротоколу, да је дете 
брично и за црквено правно подручје. Молби треба да приложе извод 
из протокола венчаних и за дете извод из протокола рођених.

Tia молба отприлике треба да гласи:

П ароху-----------------------------парохије
Н ---------------------------------

Пре толико и толико времена склопили смо грађански брак. Онда 
ннсмо могли и да се венчамо у цркви (може се навести’ због чега). У 
томе нам се родио син (ћерка), кога (коју) Црква сматри џа ванбрачно 
дете. Пошто смо се ми сада венчали и тиме наш брак легализовали и 
нред Црквом, наше дете није више ванбрачно.

Зато Вас учтиво молимо да од Црквеног суда издејствујете дозволу
да се позакоњење нашег детета Н ----------- --------констатује и у цркве-
иом протоколу рођених парохије н . ------------------- у Н — ;---------------------.

За доказ нашег венчања прилажемо извод из протокола венчаних, 
а за дете извод из протокола рођених.

Прописну таксу лепимо.

Датум
Место

Н ..---------------------Н . ----------------- ---------
Н . ---------------------Н . ---------------------------

(занимање — — — — —)
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На молбу треба прилепити таксу из ТБр 1 и 4 Правилника о напла- 
ти црквених такса (2X30 +  50 днн. Сзега 110. Два пута по 30 зато urro 
су даа молиоца). Молба се предаје надлежном пароху.

*

Примљену молбу треба аавести у Деловодник, таксу поништити и 
молбу упутити архијерејском намеснику ради спровођења црквеном 
суду. '

Спроводни акт пише се на полеђини молбе, испод четвртастог 
штамбиља cia бројем и датум отприлике OBia»o:

Штамбиљ

Правослтвном архијерејском намеснику--------------------
’ н -----------------

Част ми је учтиво доставити Вам молбу Н. Н. и Н. Н., мојих па-
рохијана из Н --------------------, којом моле да се одобри допуна у цркве-
ном протоколу рођених о позакоњењу њиховог детева Н -------------—.

Такса no Т. бр. 1 и 4 Правилника о нашиати црквених такса је. на 
молби прилепљена и поништена.

Прилог: извод из протокола венчаних и извод из протокола рођених.

Парох н 
Н -------

(округли печат)

■------------------— нарохије
-  Н -------------   v

свештеник

ПОСТУПАК ЦРКВЕНОГ СУДА КОД ПОЗАКОЊЕЊА ВАНБРАЧНОГ
ДЕТЕТА

(Према Упутству Св. арх. синода бр. 4290/3ian. 1681, од 24/11 јуна 
1940. Гласник бр. 14 за 1940 г.).

Образац решења и наредбе суда о позакоњењу ванбрачно рођеног 
детета

Црасвени суд православне егаархије------------------------у -------------- :-----
б р .-----------------1 9 --------.

Православно архијерејско намесништво------------------- у -----------------
актом о д -----------б р .------------- доставља молбу Н. Н. и Н. Н ..из-----------,
којом моле позакоњење њиховог ванбрачно рођеног сина Јована.

По прочитању молбе и односних докумеиата Црквени суд утвр- 
ђује:

1) »з извода матице крштених парохије-------------------- од — — —
19------ год., да је дете Јован рођен д а н а ---------------- .— уписан као' ^ан-
брачни син---------------- .

2) из венчаног листа парохије-------'----------- о д ---------------- 1 9 --------
год., да су молиоци Н. и Н. венчани д а н а ------------------- 19---------год. у
православном х р ам у-------------------------у -------------------- .
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На основу изложеног. а саобршно одлуци Светог јархшјерејског 
синода од 24/11 јуна 1940, бр. 4290/зап. 1681.

Р Е Ш А В А

да је. ванбрачно дете Јован постало бр(ачним дететом доцније скло- 
пљеним браком његових родитеља Н. и Н. и да се као такво у матице 
крштених парохије------------------- < има убележити.

У ту >сврху наређује се управи----------------- парохије т  у М1атицу
крштених к њ .------- , с т р .------- , тек. б р . ------- , у рубрици „Примедба”
од речи до речи упише ову белешку: Решењем Црквеног суда у -----------
о д ----------- б р .-------- Јован је проглашен брачним на основу брака ње-
гових родитеља, склопљеног д а н а ------------------- 1 9 --------год. у ------------ .

Иста овд белешма има се уписати и у приложеном изводу из ма- 
тице крштених и v року од 8 дана поднети овом Црквеном суду уз 
свој извештај.

■ Решење у препису доставити молиоцими и управи парохије — -------
У — -----------------

(Печат)

Претседник Црквеног суда

УПИС КЛАУЗУЛЕ У МАТИЦУ

„Кјад овештеник прими наређење Црквеног суда, он ће по овоме 
поступити. Унеће прво у матицу крштених код односног матичног слу- 
Miaja о коме се ради, а у. рубрици ..Примедба”, од речи до речи односну 
клаузулу' Црквеног суда о позакоњењу”.

„Исто тако ову клаузулу унеће и у извод из матице крштених, при- 
ложен у сгаисима уз наредбу Суда, а потом, уз повратак свију списа, 
о извршеном поднеће преко надлежног архијерејског намеснима' изве- 
штај Црквено1М суду, да је односну клаузулу унео и у матицу крште- 
вих. Архвјерејски намесник провериће у матичном -извоиу, да ли је 
клаузула правилно уписана и тек потом спис вратити Црквеном суду, 
који ће све то поново преиспит1ати и, ако нађе да је свештеник у свему 
■правилно постугаио, спвс ће ставитиу архиву, у противном вратиће га 
ва допуну”.

„Ако у матици крштених ia у рубрици за примедбе нема места за 
клаузулу, и ако се она због топа не може у непромењеном саставу у од- 
носну рубрику увести, онда ће се поступити овако: односна клаузула 
о Позакоњењу забележиће се у матицу крштених која је те године у 
употреби, а после последњег заведеног матичног случаја, и то без те- 
кућег броја, и исписаги преко свију рубрика, са упутом на ону матичну 
књигу и на рно место у њој, где би се одвосна клаузула по правилу 
морала увести (на пример: види матичну књигу крштених П, стр. 26, 
бр. .14 из 1956 год.)”.
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,,Исто тако ће се код односног матичног случа|а, где је клаузула 
требало да буде уведена, спавити оанака макар и иа самом рубу листа 
на пример: види етримедбу у матичној књнзи крштених Ш, стр. 12, бр. 8 
за 1958 год.”

„Ако у примедби ;М1атичног извода, који је приложен списима, нема 
MecTia за упис клаузуле, тада ће се односиа клаузула ставити на поле- 
ћини матичног извода са назнаком: Види примедбу на, полеђинн матич- 
ног извода. Иопод текста клаузуле на полеђини М1атичнот извода има 
свештеник ставити потврду: „Да је горња клаузула забележена и у 
матици крштених, потврђује Управа српске православне тпарохије 
у ; ...................  — печат и потпис свешгеника.”

„Одно1сно ако је због иедостатка простора клаузулу морао упи- 
оати у матицу текуће године, тада ће ставити овакву потврду: Да je 
клаузула о позакоњењу уведеиа у матицу крштених 1 9 ... године, иза 
текућег броја . . . .  и да је уз исгу стављена примедба, види матичну
књигу крштених ......... , стр........ .. тек. бр........  — из 19.. године, као
и упшорење код овог матичног случаја за ову примедбу — тврди Упра- 
Bia сретске пр1авославме парохије ....................  печат и иотпис.”

„Уопште када се ради о иоправци и допуни матица, не сме се 
у авима ништа брисати нити прецртав1ати, већ се има дотадашњи ма- 
тични однос оставити непроуењеиим, ia одређене промене, исправке или 
доетуне имају се уносити само у рубрику за примедбе.”

„Ако се отац ванбрачног детета већ приликом самог крштења 
детета признао оцем и ако је ово његово признање забележено у при- 
медби матице крштених, тада приликом тражења забелешке о поза- 
коњешу таквог деТета није потребна пановна изјава његова о при- 
знању очи.нстЕ1а и састављ1а.ње заииснима о томе, већ ће свештеник, 
по молби оца који је н1а1снадно ступио у брак, кратким актом поднети 
црквеном суду венчани лист родитеља и крштене листове деце, ради 
издавања решења о позакоњењу и иаредбе за забележбу позакоњења.”

„ГГрепоручује се свештенику да приликом крштења ванбрачне деце слободних 
за брак родитеља настоји прнволети оца да овакву из.јаву увек приликом крштења 
детета пред свештеником и кумом детета да на заиисник, о.ва.ј he записннк све- 
штеник оверити заједно са двојицом сведока, од којих један мооке бити свештеник 
а други кум. Овај записник завешће свештевик у деловодни протокол и чувати 
у арх-иви. У оваквом случају свештеник ће одмах у матицу ставити следећу бе- 
лешку: У смислу постојећих законских проииса пред свештеником и кумом дегета 
признао се оцем овога детета Н. Н. Види бр . . . .  деловодног протокола".. . .

„За псетупак за позакоњење ванбрачне деце доцнијим бракам ро- 
дитеља плаћа се такаа nq Т. Бр. 1 и 4; а ако је више деце, онда за свако 
дете још такса за Т. Бр. 1. Такаа се лепи на 31аписник о признању очин- 
ства односно на саму молбу” (Споменуто упутство Св. арх. синода).

Још о уписивању у матицу крштених ванбрачно рођене деце

Како је и после споменутог Упутства Св. арх. синода било непра- 
вилних поступака, Св. iapx. синод изд1ао је и друго Упутство (10. П. 1941 
г. бр. 7602/зап. 130. Објављено у Гласнику патр. бр. 6 за 1941 годину). 
У том Упутству стоји:



„1) Ако постоји законити брак између мужа и жене, па било да 
жена одмах други дан по склопљеном бри.ку, било так да живећи дуго 
одвојено од мужа роди дете са другим човеком, има се ово дете уно- 
сити у матицу крштених као брачно и законито на име законитог оца, 
тј. оног лица »ога брак озк1ачав1а мао законитог оца.

Према овом основном правном правилу макар какве друге окол- 
ности постојале и свештенику оне биле познате, нема свештеник права 
уносом таквог случа)а у матицу крштеиих ускраћивати детету закони- 
тоет његовог рођења и на тај начин произвољно му порицати ова права 
која иначе законитој деци пришадају, нити му бележити име природног 
oma, већ искључиво име законитог оц а .. . .

2) Ако слободна женсгаа роди дете са ожененим човеком, тада се 
ово дете има уносити у матицу крштених као нез1аконито и само на 
име мајке тога детета, па ма се тај природни отац и признавао оцем 
топа детета, јер питање распр1ављања и установл>ења кс је отац овог 
детета принадлежи искључиво грађанским судовима.. . .

3) А у једноставним случајевим1а конкубин!атског односа, где су 
оба лица слободног стања, има се приликом уноса в1анбрачног детета у 

' матицу крштених у рубрици ,,Име родитељ!а” уносити само лично и по- 
родично име мајке, а нме природног оца који се признао оцем детињим 
има се забележмти само у рубрици „Примедба”, а на начин гаако је то 
прописано распиоом Св. архијерејског синод1а бр. 4290/зап. 1681, од 
24/11 VI. 1940 године”.

*
Ако родитељи детета нису ни у грађ&нском браку у ову рубрику 

забележиће се да је деге ванбр1ачно, а у осталом поступити по нанред 
наведеним упутствима Св. арх. синода,

11) Је ли дете близнак итд. У случгају да се роде двојке, тројке 
итд., овде ће се то згабележити, а свако дете под посебним бројем 
уписати.

12) Је ли дете рођено с каквим телесним недостатком. Ако јесте, 
треба рећи с каквим. Чим сазна за рођење детета, свештеник треба да 
запипа да ли је дете потпуно здраво, однссно да ли немга неки телесни 
недостатак, па да према одговору попуни ову рубрику, а на крштењу 
про-вери да ли су добивени подаци били тачни. Јер се дошђга да онај 
који јављга свештенику не зна тачно, или телесни недостатак детета- 
хоће да прикрије, па> зато на крштењу треба проверити. Ргазне телесне 
белеге (о-знгаке) не треба овде нотирати, јер оне не претстављају теле- 
сне недостатке.

ЦЗ) Име и презиме свештеника који је дете крстио. Агао је детс 
крштено у другом месту, свештеник који је дете крстио дужан је да 
мадлежн!ом иароху одмгах п>ошал>е извештај са свима потребним по- 
дацима, ради уписа у матицу крштених. Надлежни ће парох по при- 
јему извештаја дете- уписати у протокол, га у ову рубрику записаће 
име оног свештеника који је дете крстио. Иопод топа потписаће своје 
имС. Hia пример>: Крштење извршио Н. Н., парох н. Згаписао Н. H.r 
парСх н. . . .
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Кад дете у случају преке нужде крсти световно лице, што наша 
Црква у оваквој прилици изузетно дозвољава, тада овде треба запи- 
аати: Крштење по нужди извршио Н. Н., о чему сведочи парох Н. Н.

У отсуству надлежног пароха његов заступник записаће: Застуиа 
пароха н..........свешт. Н. Н.

14) Име и презиме, занимање и место становања кума. Наш народ 
у великој -Већики нема јасног појма о пореклу, правом смислу и зна- 
чају кумства на крштењу, те мисли да је дава!ње имена новорођенчету 
једина кумова дужност ириликом крштења, па зато и није неопходно да 
кум присуствује акту крштења. Главно је, како народ мисли, да он 
„пошље” име, ia то се може учинити и са другог континента. Међутим, 
онакво схватање је погрешно. Према томе греше они свештеници који 
као кума у ову рубрику запишу таква отсутна лица. Једна одлука Ар- 
хијерејског сабора Српске цркве у Краљевини Србији, из 1855 године, 
аабрањивал!а је овакву праксу и наређивала да се Kiao кум сматра и 
упише оно лице, које је дете приликом крштења држало на рукама 
и прихватило из крстионице (купјели крштења), микар оио то чинило 
у име отсутног породичног кума (Зборник уредаба и наредаба Арх. 
сабора Пр1ав. Српске цркве у Краљ. Србији, Београд, 1900, стр. 
77—78). Јер ifffije кум детету онај који му из бела света пошл>е име, 
него онај који га за време крштења држи на рукама и у име детета 
и!спов1еда веру пр'ед свештеником и пред Црквом прима обавезу за 
њеног новог члана. Такво лице постаје кум детету и оа овим заснива 
духовно сродствО’, којим орођава евоје потомство са потомством свога 
кумчета. А ово сродство, као што се зна, претставља сметњу за скла- 
гаање брака између потомства орођених страна као и крвно сродство. 
То треба објаснити и народу и кумовима и ове последње позвати да 
своју кумовску дужност, 13ко им је стало до ње, врше ciaBecHO и долазе 
на крштење. У противмом, кад год „пошљу” име, они се одричу кумства 
у корист онога који ће их заменити на крштењу.

Пошто се кум оматра за духовног родитеља, он мора бити старији 
од свога кумчета бар 10— 15 годивз. Он треба, заједно са детињим 
родитељим1а, да своје кумче поучава верским истинама и руководи ње- 
гово духовно узрастање у хришћанској вери и моралу. А да би могао 
успешно да одговори овој својој дужности, кум треба да је и аам 
добро верзиран у верским истинама, да је непорочног живота, етарији 
од овога кумчета толико да >му приличи назив духовног родитеља и да 
је из истог места, да би могао непосредно утицати на духовно изграђи- 
вање свога кумчета. То значи да кум на крштењу не може бити: иио- 
веран, јеретик, мало дете и уопште лице чији живот служи на јавну 
саблазан. Не може бити ни лице које је склопило само грађански а не 
и црквени брак (Одлугаа Св. арх. синода Глаеник Патр. бр. 5 за 1947 г., 
стр. 158, кол. 1). У образложењу ове одлуке вели се: „Поводом по- 
стављеног питањ1а да ли при крштењу деце могу кумовати лица која су 
склопила само грађански а не и црквени бра,к, издато је упутство овему 
свештенству да таква лица у смислу чл. 180* т. 4 (раније 174, т. 4) 
Устава Српске пр1авославне цркве као и расписа Светог iapx. синода 
бр. 1006/1946 (Види Гласник бр. 5 за 1946, стр. 71) нису достојна ни- 
какве црквене части, а поготову не могу кумовати при крштењу деце



обзиром иа религиозна и морална својства, Kojia се од кума по цркве- 
ним прописима траже.”

Против примања мале деце за кумове на крштењу, поред наведених 
разлога, говори и то, што М1ала деца 'не умеју добро да изговоре казано 
им име, па може тако накарадно или погрешно изречено име да буде 
забележено у црквени протокол. То се може десити код оних свеште- 
ника који слепо поштују кумово право у давању имена, па примају 
и бележе у протокол CEiaKo име које дају кумови.

15) Страна домовника. Где постоје домавни протоколи треба свако 
рођено дете, после уписа у матицу крштених, уписати и у домовни про- 
токол на страну на којој су уписани његови родитељи. У том случају 
овде убележити страну домсвног протокола. О убележавању у домов- 
ник говориће се доцније, кад буде реч о овом протоколу.

16) Примедба. Oeia рубрика служи за напомене у вези са исправкама 
и допунама у протоколу, на пример: приликом ненамерно учињених 
грешака, приликом уписивања одлуке о каснијем поз1акоњењу ванбрачно 
рођене деце, податак о упису детета у књигу рођених општивског на- 
родног одбора итд.

НАПОМЕНА:
IС обзирем на веома тешку фннансиску оитуацију наше Цркве, Патријар- 

шиски уп-равни одбор (одлуком својом бр 5740, од 31. ХП. 1954) наредио је да па- 
рохиски свештеници после сваког крштења детета и венчања брачних парова из- 
даду овима извод из матице крштених односно венчаних. таксиран са 20 динара 
у црквеним таксеним маркамз, према ТБр. 19 Правилника о наплати црквене таксе.

ПРОТОКОЛ ЗА УПИСИВАЊЕ ЛИЦА ОБРАЋЕНИХ У ПРАВО- 
СЛАВНУ ВЕРУ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

У овај протокол уписују се лица која из других вероиоповести пре- 
лазе у православну и постају чланови Српске православне цркве. (О на- 
чину присаједињења видета у великом требнику).

Овај протокол тек недавно је устаншљен (пред Други еветски рат). 
Дотле се са обраћеницима различито поступало. Негде су оваква лица 
уписивана у протоколе рођених, што нимило није било згодно, ia негде 
у протоколе приеаједињених, које су сами свештеници аачишавали према 
своме нахођењу, па је међу њима, због тога, било извесне разлике у 
облику (рубрикама). Пошто је сада установљена званична форма овог 
протокола, све ларохије морвју да набаве овај званични обрааац.

О поцуњаЕ1ању авог протокола нису издата никаква опширнија 
упутства.. Поводом неких конкретних с/гучајева дато је ово кратко упут- 
ство о упиаивању у протокол лица која из нешришћ|анске вере прелизе 
у православну:

1) Таква лица имају се уводити у црквене протоколе онако како 
је то и досад чињено а лрема месној пракси, било аамо у редовне, било, 
поред ових, још и у специ]1алне књиге верозаконских прелаза, • где ове 
постоје. (Сад у овај протокол, пошто је он накнадно заведен).

2) Децу из нехришћанског брака чији су родитељи прешли у npia- 
вославл« и чији је брак у смислу § 125 Брачних правила пунов1ажан.
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претходно крстити па у протоколе уписивати Kiao брачна, однссно за- 
конита, ако су таквим1а сматрана и у својој бившој вери (Одлука Св. арх. 
синода бр. 1976. Гласник Патр. бр. 8—9 за 1940 г.).

До детаљнијег ззаничног упутств!а о поступању са обраћеним1а при- 
ликом њихова преласка у крило наше Цркве, ја сматрам да оним;а који 
прелазе их хришћанских конфесија (римокатоличке, протестантске, ena- 
рокатоличке, англик1анске), чије се крштење од стране наше Цркве при- 
знаје, треба остааити њихова дотадашнна имена са ових разлопа:

1) Име је везано за св. тајну крштењ1а. Ако наша ЦркЕа признаје 
правоваљаност крштењ1а у конфесији којој је обраћеник дотле npraia- 
дао, онда је, са догматског гледишиа, неоправдано мењ1ати име које је 
на таквом крштењу добивено. Православна црквена npiaKca зна аамо 
за један случиј када се име добивено на крштењу може да промени ia то 
је — приликом монашења. У овом слунају одбацивање свога дотада- 
шњег нмена ими свој дубок етички смисао и оправдано је.

2) Против мењањ1а имена онима који из хришћанских конфесија 
прелазе у православну говоре и влжии национални разлози. Погрешно 
је веровање да ће неки Фр1анц или Алберт одједном постати Србин, ако 
своје дотадање име замени српским. Ово иаивно веровање демантовано 
је горким »скуством у Другсм светском рату, када се међу злотворима 
и џелатима нашег народа иашло и таквих који су носили чиста српска 
имеиа. Многи Србин тешко је настрадао, што је таквима прилазио са 
поверењем, или им је са поверењем допуштао да му прилазе, верујући 
да пред собом има национално »справне Србе, само зато што су носили 
чиста српска имена'. Ово је дало псвода да се по оваквима почне ружно 
закључивати и судити о читавом нашем народу. Само малом броју 
Cp6ia било је познато да то нису рођени Срби, већ недавни обр1аћеници 
из других конфесија, најчешће римокатодичке.

Због овога би обраћеницима из хришћанских конфесија требало оста- 
вити њихова дотадашња имена. Она би св1аком Србину јасно говорила 
ко су такви и откуда су, те би мсгао према њима д:а заузме одгова- 
рајући став. Тек деци таквих обраћеника, ако остану у крилу наше 
Цркве, могу се приликом крштења давати срнска имена.

3) Још један разлог говори против мешања имена онима који из 
хришћанских конфесија прелазе у пр1авославну. Међу обраћеницима у 
правослах,чу веру било је и таквих који су у својој конфесији починили 
KaKBia кривична дела, na да би заварали власти и избегли кривичну 
одговорност, они се одлуче .да промене веру и дотадашње име као и 
место боравка. И док власти трагају за њима под старим именом, они 
у новом меету и под новим именом пркосе властима.

Промена личног имена условљена је претходним одобрењем држав- 
не власти (секретаријат унутрашњих послова народне републике, на чи- 
јој територији такво лице живи), а према 3|акону о личним именим!а 
објављеном у Службеном листу ФНРЈ, бр. 106, од 10. XII. 1947 године).

*
Што се тиче оних који прелазе из нехришћ1анских вероисповести, оа 

њима ствар стоји друкчије. Њима се, по претходном одобрењу државне 
власти да могу променити своје дотадашње име, на крштењу
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могу дата српска имена, али би на свакл начин требало да им остаиу 
њихава дотадашш презимена, као њихово раније н1ационалИ0  и верско 
обележје.

*
Иноверно лице које жели да пређе у крило наше Цркве треба да се 

писменом молбом обрати православном пароху у чијој парохији станује 
и у њој изнесе мотиве који га руководе да напусти дотадашњу своју 
верску заједницу и пређе у крило Православне српске цркве. Свештеник 
ће молбу примити, проверити наводе у њој и, ако нађе да заслужује 
поверење, упутити је, преко архијерејског намесника, надлежном епи- 
окопу на одлуку (О поступку у оваквим слунајевима биће говора и ка- 
сније, у II одељку).

Обред присаједињеша може се извршити тек пошто се од надлеж- 
ног епископа добије одобрење и пошто се дотична особа довољно при- 
преми за овај св. чин.

Епископу треба препоручивати само оне који прелазе из чистах 
побуда (на пр.: да је наппа Црква једина права Христова Црква и да се 
само у њеном крилу може наћи вечно спасење). Шпекулацију нипошто 
не треба дозволити.

' ,*

ПОСТУПАК У СЈ1УЧАЈУ ОТПАДНИШТВА ОД ПРАВОСЛАВНЕ ВЕРЕ

О томе је Св. архијерејски сабор Српске пр1авославне цркве издао 
следеће упутство:

1) Чим црквене вла-сти аазнају, било саме или путем доставе, да је 
неко лице православне вере исгупило из црквене заједнице и прешло 
у нехришћанску веру или у другу коју хришћанску вероитаовест, имају 
одмах повести истрагу, прибављајући све могуће доказе односно до- 
кумента, уколико су ови законом предвиђени да се утврди фактичко 
истуиање дотичног лица из православне вере;

2) По довољном ислеђењу исте ствари предмет се доставља архије- 
рејској власти, да оша донесе своју одлуку о искључењу из црквене 
заједнице у смислу канона ;

3) Ова одлука доставља се оној управи парохије којој је искључено 
лице припадало, да у протокол рођених и крштених или у дотичну књигу 
о верским прелазима убележи да је дотично лице иступило из право- 
славне вере и да је због топа искључено из заједнице Православне цр- 
кве (АСБр. 16/39. Гласник Патр. бр. 1 и 2 за 1940 г.).

0  ПРЕДБРАЧНОМ ИСПИТУ

После доношења Основног закона о браку, којим је грађански брак 
проглашен обавезном формом брака за све грађане наше државе, Св. 
архијер. синод донео је напред споменуто Упутство (бр. 1006, од 10. 
IV. 1946), у коме је, поред осталога, речено и ово:
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„1) Пр|авославна Српска црква сматра за своје црквенооравно под- 
ручје потпуним аамо такав брак, који је у цркви свештеним лицем 
благословен.

2) Од да«а ступан>а новог Закона о браку, тј. од 9 маја 1946, право- 
славна лица која желе да ступе у брак треба пре црквеног венчаша 
да испуне захтеве државног Основног закона о браку.

3) Венчање у цркви може се обазити тек онда када жених и неве- 
ева уредном иоправом докажу, да су већ претходио закључили 
грађански брак, и кад надлежни свештеник установи да њиховом цр- 
квеном венчању не сгоје на путу нинакве канонеке сметње. Канонске 
сметње 3ia ступање у брак прописане еу у Брачним правилима.

4) Ради установл>ења канонских еметња вршиће се и дал>е пред- 
брачни испит и трикритна оглашења, а аам предбрачни испит има се 
ограничити ма установљење ових сметња, као и на хришћанску поуку 
о значаЈу црквеног брака, прописану у последњој алинеји § 61 Брачних 
правили.

5) Диспензација од канонских сметња § 13 Брачних правили и трн- 
кратког оглашења даваће и надаЈве нвдлежни архијереј односно Св. 
арх. синод према прописима Брачних правила (§ 51). (I део Упутства, 
тачке 1—5 закљ. Гласник Патр. бр. 5 за 1946; одлугаа Св. арх. синода из 
времена од 29 октобра до 30 новембра 1946. Гласник Патр. бр. 1 за 
1947 г., стр. 7).

Предбрачни испит може се вршиги гаако у храму тако и у дому 
верника, гаако у време месојеђа тако и у време поста. Али иетак, из ра- 
зумљивих разлога, не би га требало вршити прве и последње седмице 
ускршњег nocTia, на Крстовдан (14 септембра) и Усековање ов. Претече 
Јовагаа (29 августа). Ако се врши у току псста, тре&а саветовати верни- 
ке да избегавају јавно весел>е и пиров1ање (Одлука Арх. сабора Српске 
цркве у Краљев. Орбији бр. 61, од 1. XI. 1893 г. — Зборник пр1авила,
уредаба и наредаби ........  стр. 226).

*

После опоменутог синодског Упутства, питањем предбрачног ис- 
пита позибавио се и Св. арх. сабор и прописао је не само администра- 
тивни постушк него и сам обредни чин, јединствен за читаву Цркву, 
копа као таквог дотле није било.

То упутство заједно са чином гласи:
„Свети архијерејски сабор Српске парвославне цркве р1асматрајући 

питање како се HMia. вршити црквени обред прилгаком предбрачног гаспита 
одлуком својом од 15/2 Miaja 1948 — АСБр. 17/зап. 27 из 1948, а на 
Основу чл. 69, т. 6 Устагаа Српске прав. цркве, а сходно чл. 61 Брачних 
правила прописао је следеће:

У П У Т С Т В О  :

„Пошто је свештеник извршио све потребне административне пред- 
радње, прописане општим црквеним прописима а посебно и § 61 Брач- 
них правили, чуо изјаве младенаца, њихових родитеља или стараоца, 
и уверио се да младенци знају основе хришћанске вере, приступиће 
и извршењу самог црквеног обреда уз овај испит”.
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ЧИН ИСПИТА

„Предбрачни испит врши свештеник стојећи под епитрахиљом и са 
крстом у руци, псставивши младенце једно поред другопа, заручника 
с десне ia заручницу с леве стране, обрнуте лицем ка истоку, иковостасу, 
односно домаћој икони, ако се испит врши у дому.

Свештеник отпочиње обред са возгласом:
Благослове{1 Бог н а ш ........
А м и н ........Отче н а ш ..........
Јако твоје јест царство ........
Амин.
Tponiap храма (ако се иопит врши у храму, односно тропар дома- 

ће славе, ако се врши у дому).
Kpiaraa поука о предстојећој намери брачника, о важности и су- 

штини брака, о међусобним дужностима брачника. Поука треба да је 
кратка, језгровита и разумљива.1)

После овота свештеник стављ1а питање 31аручнику и заручници по 
прописима § 61. Брачних правила и после добијених потврдних одго- 
Bopia чита еугубу јектенију, у којој се моли и за младенце:

Помилуј нас, Боже, по велицјеј милости, Твојеј, молим Ти сја, 
услиши и помилуј.

Јешче молимсја о благовјерном и христољубивом родје нашем . . .
Јешче молимсја о свјатјејшем патријарсје нашем ..............................

(или: митрсполитје нашем, епископје нашем).........................  .
Јешче молимсја за всју братију и за всја христијани.
Јешче молимсја о милости, жизни, мирје, здравији и спасенији 

раба Божја Н. и рабињи Н., ниње испитаних и ко сочетанију согласа- 
јушчихсја.

Возглас: Јако милостив и человјекољубеца.......
Отлуст.
По отпусту благссиља младенце крстом.
Истовремено уз ово Упутство и сходно § 61 Брачних правили 

издаје се ради једнообразног састава записника о предбр&чном hchhtv 
Из седнице Св. iapx. Синода бр. 2134 зал. 523 од 28-V-1948.

s) Та поука могла би да гласи отприлике овако: Драги заручншвг, ви сте до 
данас живелн безбрижним животом; с вама су се други бринули. Али од данас 
та брига гзочиље да се препушта вама'. И пошто се ради о вашој будућности. а она 
једним делом од вас самих зависи, то се од вас данас први пут тражи да сами 
о н>ој одлучите, да јавно и слободно', по своме срцу. извршите избоо свога брачног 
друга, са којим ћете свити породично гнездо на земљи и заслужити вечни живот 
и блаженство у царству Боокјем на небу, где је кра.ј наше животне стазе. У овом 
часу, кад о својој будућности одлучујете, ви cre слободни од сваке доеадашње 
власти над вама: власти родитеља, сродника. Нико од њих нема права да вам на 
силу намеће своју вољу. Ако вас истивски воле, а то је њихово досадашње ста- 
рање о вама несумњиво докадашо, нека се у ваш избор б|рачног друга много не 
мешају. 0»и су од вас искуснији, боље познају живот и могу вам користити сво- 
јим саветима. али крајњу одлуку треба вама да препусте.

Ви данас полажете темељ свогд будућег породичног дома и засочињете зидање 
његово. Али да се тај ваш дом успешно изградн, да он буде чврст и солидан и си- 
гурно склониште и заштита од животних олуја и непогода. то више зависи од 
Божје помоћи него од вашег труда и напора. „Ако Господ не сазида дом, узалуд се
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труде зидари” — вели премудри Соломон (Пс. 127, 1). Без благослова Божјег и по- 
моћи Његове узалудан је сваки наш труд, Сам ie Господ рекао да без Њега не 
можемо никакво добро учинити а још мање се у борби са злом у свету одржати 
(Јн. 15, 5). Ако игде, његова нам је помоћ потребна при полагању темеља и зидању 
породичног дома. Зато св. Црква, као добра и брижна мати, захтева од св̂ оје деце, 
ради њихова добра и среће, да овај први корак у своме животу не чине без ири- 
зив-ања Божјег благослова и помоћи. одно1сно да своју брачну везу учвршћују бла- 
гословом Божјим и Цркће.

Живот на земљи није лак. није шаша. Бреме његово је веома тешко и сам 
човек не би га могао успешно носиги. Зашо је Бог удружио човека и жену, благр- 
словио и осветио њихову брачну заједвицу, и тако. силом благослова Бонсјег, 
ко речима Господњим, двоје постају једно (I Мојс. 1, 27—29; 2, 18, 22, 24). Кад се 
бреме живота подели између мужа и жене, оно је лаасше. Имаће тренутака кад 
муж малашне и клоне, тада је дужност жене да ra подржи и охрабри, и обратао. 
Зато у своме брачном животу „носите бремена један другога” (Гал. 6, 2). гајите 
међусобну слогу, љубав и разумевање, јер је то од Бога, док су неслога, раздор, 
инат и свађа од злог духа-ђавола.

Живите свето и богоутодно, јер смо ми хришћани у светост позвани (I Сол. 
4, 7). Чувајте се сважог греха, као живе ватре, јер је грех узрок свега зла у свету, 
свиД мука и страдања човекових.

Молите се Богу што чешће. особито изјутра и увече, да вам Господ подари 
живот и здравље; и остала блага за живот потребна, iep је све то у Његовој руцИ'.

Чешће похађајте цркву и 'богослужења у њој, јер је то.неопходаа храна 
души човековој. без које душа умире и пропада.

, У току сваког поста приступите исповести и прнчешћу, јер без ових нема 
очгапћења од грехо&а, иема вечног живота нити спасења.

Ако вас Господ обдари породом,, васпитајте га у хришћанском духу и страху 
Божјем. Јер дете које се Бога боји, оно и старије слуша и поштује.

Ако тако будете радили, милост Божја и благослов Божји и Цркве пратиће 
вас у току целог вашег живота, олакшаваће вам тежину животног бремена, помоћи 
ће вам да испуните своје животно назначење на земљи «  задобијете царство 
Божје. Амин..

ОБРАЗАЦ ЗАПИСНИКА О ПРЕДБРАЧНОМ ИСПИТУ

3 А П И С Н И К

О предбрачном испиту и о испиту из основа вере и знања молитава, 
обављеног дана 19 код управе правослане српске
парохије у   међу вереницима

Вереника
Име презиме и занимање и место 
сталног боравишта, општина, срез Веренице

Дан, месец, година и место рођења, 
општина и срез

Вероисповест

Родитељ:
Име, презиме, занимање и место 
сталног боравка, општина и срез 

(код удовица име и презиме ранијег 
брачног друга)

У који брак стпају
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Образац записника о предбрачном испиту 

I

,„Када је свештешик прегледао све исправе и податке о личном 
стању вереника и њиховој опособности за ступање у брак (§ 60 Брачних 
правила) nia установио да међу њим1а не постоје никакве брачне сметње
ни забране, односно да је постојећа сметња — заб р ан а .................. ‘ .
решењем Архијерејске власти — Среског суда — о д ............ ... бр..............
из 19 . . . разрешена, то вереници, пошто их је свештеник сваког 
понаособ иопипао n'o питањим1а из § 61 Брачних правила и чуо њихове 
јасне и одлучне одговоре, поновише ове одговоре и изјавише сагласно: 

Ми смо једно друго добро упознали и, елободни од сваке силе. 
сграха, или обмане, по нашој слободној вољи одлучили, да ступимо 
у црквени брак. Обоје смо слободног брачног стањ(а и нисмо се ником 
друтом обећали, нити међу нама постоје какве сметње или забране, које 
би нам пречиле ступање у брак.

Потгкие ђереиика ...................
Пјотпис веренице ..................
Пошто је вереник приаиадник.................. вероисповести, и пошто је

упознат cia прописима § 115 Бр|ачних правила о услоеима на које га 
овај законски пропис обавезује, изјави:

Прочитани су ми условн из § 115 Брачних правила и обавезујем се 
пред присутним свештеником и сведоцима да ћу све ове услове тачно 
испуњав1ати.

Потпис вереника ....................  •
Вериниц1а изјави: Чула сам изјаву мога вереника и обећавам да ћу 

се и ја са своје стране о свему старати и сматрати својом најсветијом 
дужношћу, да се ова изјава мога вереника о свима условима из § 115 
Бр1ачних правила а Н1арочито-у одредбама т. 3 и 4 испуњава.

Потпис веренице..................
(Што је непотребно у тексту прецртати).

II

Вереници су поучени о значају и светињи брака као и њиховим 
међусобним пр1авима и дужностима. Испитани су о ооновним истинама 
св. Православља и показ1али дсвољно верског знања.

(Како ови вереници ннсу показ1али довољно знања у ооновним 
нстинама вере и нису знади наЈпотребиије молитве, упућени су да у року
с«д ............ дана науче најпотребније молитве, па су поново испитани
д а н а .................. 19 . . и показали задовољавајући успех).

— Ако текст у загради није потребан, прецртати га —
Са овим је испит закључен и подаци о обављеном испиту заведени

су у књигу о предбрачним испитима и оглашени под редним бр...............
19 . . у којој и забележени и одређени даии оглашења, дан склапаша 
брака код држ1авног матичара као и дан самог веннања у цркви.
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НАПОМЕНА

Предбрачни иепит свештеник сме и може иавршити без претходне 
пријаве државном ма!тичару, јер државни Закон о браку о предбрачном 
исггату ништа не говори, нити се он од стране државног митичара врши.

ПРОТОКОЛ БРАЧНО ИСПИТАНИХ

У овај протокол свештеник уписује ова брачно' испитана лиди из 
своје парохије. Ако обадвоје нису из исте парохије, онда је за брачни 
испит гаадлежан вереничин парок (§ 61 Брачних пр1авила). У овбм слу- 
чају он од верениковог пароха добија писмену дозволу да може испи- 
тати његовог аарохијана Н. Н. са особом коју је себи за супругу 
изибраа, ако овој aia ступање у брак не стоје на путу никакве сметње.

Пре самог чина предбрачног испита сасвавља се и потписује за- 
писник, чији је текст дат раиије.

По обављеном испиту врши се уписив1ање у овај протокол. ТО' чиие 
оба гпароха (и женихов и невестин), у случају да вереници нису из исте 
парохије. Ово због тога, што се оглашења брачно испитаних лица, према 
§ 63 Брачних пр1авила, имају извршити у обе гпарохиске цркве. По • 
обављеним оглашењи1М1а, а ш јдуже у раку од осам дана, вереничин 
парох дужан је да верениковом пароху достави извештај о извршеном 
аглашењу (§ 63 Б. П.). Текст оваквих извештаја даће се касније,. 
у II одељку. ч

Протокол брачно испитаних има ове рубрике:
1) Редни број. Он као и код протокола рођених започиње од 

1 jianyapia (по новом календару) и тече редом до 31 децембра.
2) Име, презиме, брачно стање, место рођења и становања, вера 

и народност брачно испитаних лица. Ако заручник има какву титулу, 
например лекара, инжењера, магистра фармације итд., оеа се у скра- 
ћеном облику пише испред имена, на пример: др. инж. мр. ф. итд. Иза 
имена треба ставити заним4ње брачно испитаних лица, што је свакако 
случајно изостављено из наслова ове рубрике.

3) Име, презиме, занимање и место становања родиггеља брачно 
испитаних. Попуњава се на сличан начин као и претходна.

4) Година, месец и дан рођења и у који брак ступају брачно испи- 
тани. Датуми рођења доказују се изводима из протокола рођених. Бра- 
кови се бележе по реду: први, други, трећи, четврти. У случају да је 
први брак поништен, зато што није било услова за његово склапање, 
онда се сшедећи брак рачуна као први. У том случају у „Примедби” 
аваг протокола треба ставити напомену да је равдији брак Н. поништен
пресудом тог и тог еуда, бр. . . . О д ............ (Одлука Св. арх. синода
бр. 7708/32, Гласник Патр. бр. 1 за 1938 рОд.). Како државни Закон 
о браку ништа не говори o томе колико пупа грађанин наше државе 
може да стуоти у брак, може се закључити да он у томе уопште не 
поставља никакву границу. Међутим, наша Црква допушта својим чла- 
новима три брака, и четврти у крајњој нужди, no благослову надлежног 
архијереја. Пети брак није допуштен (в. § 12, тач. 8 Брач. прав.).
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СтРана ........ - ПРОТОКОЛ БРАЧНО ИСПИТАНИХ
Храма С в...................................  у

оа.о
е*V0*

Име, презиме, брачно стање, 
место рођења и становања, 

вера и народност брачно 
испитаних лица

Име, презиме, занимање 
и место становања роди- 
теља брачно испитаних

Година, месец 
и дан рођења 

и у који бра* 
ступају брачно 

испитани

Година 
месец и дан 
извршеног 

брачног 
испита

1 2 3 4 5

1

Првобрачни
Милан Станић, неожењен, 
рођен у СталаНу, живи у 
Нишу, шеф жељ. станице, 
православни, Србин

Петар Станић и .Јелена 
земљорадници, Сталаћ

1930 
10-Х- (27-Х1-) 

у први 1955 
Јануара 
20. (7)Првобрачна

Божана Николић, неудата, 
рођена у Лесковцу, живи у 
Нишу, наставница, право- 
славна, Српкиња

t Богдан Николић и 
Савка, бив. кројач, 
Лесковац

1935 
16(3). XII. 

у први

2

Првобрачни
Јован Лазић, неожењен, 
рођена у Лапову, живи у 
Крагујевцу, часовничар, 
православни, Србин

Љубомир и Савка Лазић, 
поткивач, Лапово

1931 
27 il4). III. 

у први 1956
Маја
14.(1)Првобрачна

Анка Божић.неудата, рођена 
и живи у Крагујевцу, пра- 
вославна Српкиња

Стеван Божић и Љуби- 
ца, кројач Крагујевац

1933 
5. IX (73-VIII) 

у први

3

Првобрачни
Живота Тасић, неожењен, 
рођен у Чачку, живи у Ћу- 
прији, машиновођа, право- 
славни Србин

Никола Тасић и f  Ми- 
лена, опанчар, Чачак

1933 
7. III (22-II-) 

у први , 1957
Септембра

21.(8)Другобрачна
Лепосава удова Ранка Пе- 
тровића, бившег столара у 
Ћуприји, православна 
Српкиња

Адам Ракић и Даница 
жељезничкк службеник, 
Ћуприја

1933 
24. (11). VII. 

у други

4

Другобрачии 
Младен Ристић, удов, 
рођен и живи у Крагујевцу, 
учитељ, православни Србин

t Милутин Ристић и 
Милица, бив. учитељ, 
Крагујевац

1932 
19. (6).IV. 
у други

1958 
Маја 
18. (5)Другобрачна 

Десанка, разведена жена 
Милана Ђурића, поштанско! 
службеника у Крагујевцу, 
православна Српкиња

Јанко Пантелић и Зорка, 
служб. Народне банке, 
Крагујевац

1933 
28 (15). VI. 
у други
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СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ Страна
за 19...........годину

Дани оглашавања

Ако је ра- 
зрешено 

оглашавање, 
година, ме- 
сец, дан и 

број решења

1
Година 

месец и дан 
венчања

Име и презиме 
свештеника који 

је извршио брачни 
испит

П р и н е д б а

6 7 8 9 10

Јануар
2<

1955 
а Феб 
5 30

руара
2

1955 
Фебруар 10 
(Јануар 28) 
Грађ брак 
склопљен 

1955

Андреја Лазаревић, 
свештеник, парох 

VI парохије
/

Разрешени 
од оглашења 
Е. ш. бр. 720, 
од 16 (3) Маја 

1956

1956- 
Маја 18 (5) 
Грађ. брак 
склопљен 
16 Маја 

1959

Протојереј 
Бранко Савић, 

парох IV парохије

Септе!
2

1957 
ибра Oi 
7 30

аобра
5

1957 
Октобра 

15 (2) 
Грађ. брак 
склопљен 

10 Октобра 
1957

Јереј 
Радован Протић, 

парох I парохије

1S

1959
Маја
26 31 1958 

Јуна 8 
(Ma'ja 26) 
Грађ. брак 
склопљен 

5 Јуна 1958

Протојереј 
Милан Живковић, 
парох III парохије

Разрешени од смет- 
ње V степена дворо- 
дног сродства одлу- 
ком Епископа шума- 
диског бр. 840, о7 31 

(18) Маја 1958 
Види дбр. 412/1958
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5) Година, месец и дан извршеног брачног испита. Јасна је и не 
треба објашњење.

6 ) Дани оглашавања. Према § 63 Брач. правила, „после брачног 
исатита, ia пре венч1ања, има се ступање испитаних лица у брак огласити 
три пута у храму, да би овако могао пријавити надлежном пароху смет1ве 
које би стојале на путу томе браку. Оглашење врши надлежни парох 
у храму своје парохије, у.три недељна празничгаа дана који узастопце 
долазе, при свршетку литургије, пред сакупљеним верним1а. Ако су 
вереници из разних парохија, имају се оглашења извршити у обе паро- 
хије. Парох веренице досиавиће извештај о извршеном оглашењу пароху 
нидлежном за венчање, најдуже од осам дана по извршеном последњем 
оглашењу. Оглашење врши парох тако, што гааводи име, презиме, место 
рођења, занимагБе и боравиште лица која желе ступити у брак, пози- 
вајући верне да му пријаве, 1ако згаају, брачну сметњу или забрану, 
која би томе браку стојала на путу”.

За дане оглаш!аЕ1ања могу се узеги, поред неделе и празника, 
и мањи празници, као: Покр. Пресв. Богородице 1 октобра, св Врачи 
1 новембра, св. великомученик Георгије 3 новембра итд.

,,Ако се венчање не обави «и аа три месеца поеле последњег огла- 
шења, има се оглашење поновити. Ако се поводом извршецог оглашења 
или иначе пријаве пароху брачне сметње и забране, које би сметале 
нимер1ава1Ном брнку, поступиће парох по § 57” (§ 63 Брач. правила), 
тј. ако су сметње уклоњиве, упутиће странке како да се оне отклоне; 
ако су неуклоњиве, посаветоваће их да одустану од намерав1аног брака.

7) Ако је разрешено оглашавање, година, месец, дан и број решења. 
Ако ое вереницима жури са венч1ањем и немају времена да сачекају 
оглашење, могу се од оглашавања разрешити адлуком Н1адлежног епи- 
скопа, коме ће се молбом обратити преко свога пароха. У том случ1ају 
ће претходна рубрика (Дани оглашавања) остати празгаа, -а у Ову ће се 
унети подаци које она захтева.

8) Година, месец и дан венчања. Ова се рубрика попуњава после 
венч1ања. По њој се у свако доба има преглед кој« су брачно испитани 
парови венчали а који нису. Овде се нотира и дан склалања грађанског 
брака и дан венчања у цркви.

9) Име и презиме свештеника који је извршио брачни испит. Не 
захтева обашњења.

10) Примедба. У њу ое уноси белешка о поништењу брачног испита, 
о разрешењу од какве брачне сметње итд.

ПРОТОКОЛ ВЕНЧАНИХ

У овај протокол свештеник уписује све венчане парове из своје 
парокије. Ако су супружници из разних гаарохија, надлежан је парох 
вереников (§ 55 Б. П.).

По државном Закону о браку, лица која желе ступити у брак 
морају прво да склопе грађански брак па тек после црквени.

,»После закључења брака могу се брачни другови, aido ,то желе, 
венчати по верским прописима. Лица која врше венчање по верским
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прописима не могу обавиги венчање док им супрузи не докажу изводом 
из матичне књиге венчаних да су закључили брак” (чл. 37).

„Претставник верске заједнице или друго лице које противно чл. 37 
овог Закона изврши обред венчања по прописима вероисповести пре 
него што је склопљен брак пред надлежним државним органом, казниће 
се принудним радом без лишења слободе или новчано до 20.000 
динара” (чл. 8 8 ).

И по Закону о правном положају верских заједница. (од 27 маја 
1953). „Венчање по верским обредима може се извршити само после 
закључења брака пред надлежним државним органом” (чл. 15) .

Овај протокол има.следеће рубрике:
1) Текући број. Он је један за оба брачма друга.
2) Име, презиме и занимање венчаних, место становања, вера и 

народност. Попушава се иа иети начин као она у протоколу брачно 
испитаних.

3) Презиме, име, занимање и место становања родитеља венчаних.
И она је обј|ашњен1а код протокола брачно И'Спит1аних.

4) Година, месец, дан и место рођења венчаних. Кад се у ову 
рубрику унесу тражени подаци, из њих се види да ли су супружнипи 
дорзсли или су престарели за брак. Државни Закон о браку не до- 
звољава брак, сем у изузетним случајевима, испод 18 година староети 
(чл. 23), док о горњој граници старости за брак 'нишиа не говори, што 
значи да у то'ме не види никакву сметњу. И Брачка правила наше Цркве 
говоре о доњој граниди, ненавршена 18 година за мушко и 16 за женско, 
али је одлуком Св. арх. сабора забрањен брак мушк1арцима преко 70 
годЈина старости, а женама преко 60 година, као и особама између 
којих je ризлика у годинама већл од 15 (Св. синод бр. 2410/зап. 586, 
из 1937 годТ)>^^

5) У који бр̂ гк ступају. Објашњена.
6) Кога су дана пспитвди и оглашени. Ова се рубрика попуњава 

према подацима из протокола бр1ачно испитаних, или преми докумен- 
тима, ако су испитани и оглашени у другам месту.

7) Година, месец и дан венчања. Овде треба напоменути, иако се 
то зна, да се венчап>е врши у храму, пре подне и пред сведоцима, а у 
дане квда то Црква дозвољава (§ 64 Брач. правила).

Венчање се, по прописима Брачних правила (§ 65), не може извр- 
шити: средом и петком преко целе године, од почетна божићњег поста 
па до св. Гсвана (7/20 јииуара), од почетка сиропусне па до Томине 
неделе, за време апостолског и великогоспођинског поста, на дан Усе- 
ковања главе св. Јована Крститељ1а (29 авгуспа) и на Креговдан 
(14 'септембра).

Више пари једновремено не могу се: венчавати, ма то чинило два 
или више свештеника.

Обручење друго и треће бр1ачних врши се на средини храма.
Венци се полажу на главе супружника без обзира у који бра-к они 

ступали (други или трећи).
За време рата, поплаве, заризе, у случају опште или смртне опасно- 

ста, може се венчање извршити и ван храмл, у друге дане и друго- 
време дана; може се и пропиаани обред у требнику скратити и свесги

33



Страна .........  ПРОТОКОЛ ВЕНЧАНИХ СРПСКЕ
Храма св.....................................у

оcu
чО

м
н

Име, презиме, занима- 
ње венчаних, место 

становања, вера и на- 
родност

Име, презиме, зани- 
мање, и место стано- 

вања родитеља 
венч^них

Година, 
месец, дан 
и место 
рођења 

венчаних

У који 
брак 

ступају

Кога су 
дана испи- 

тани и огла- 
шени

1 2 3 4 5 6

1

Милан Јовановић, слу- 
жбеник поште, Београд, 
Балканска 6, правосла- 
вни, Србин

Петар и Јованка Јова- 
новић, земљорадници, 
Ресник, код Београда

1930 
Октобар 10 

(Септ. 27) 
Ресник

у први
1953 

Јануара 
20 (7), 26 (13) 

и 17 (14)Божана Николић, кро- 
јачица, Бирчанинова 18 
Београд, православна 
Српкиња

Богдан и Гвозденија 
Николић, Ћуприја, 
Југовића, 32

1930 
Децембар 

16 (3)
. Београд

у први

2

Богдан Вељковић, маги- 
стар фармације, Нема- 
њина, 10, Београд, 
православни, Србин

Живота и Станојка 
Вељковић, обућар, 
Пирот

1931 
Марта 27 (14) 

Пирот
у први

1954 
Фебруара 

18 (5)Ангелина Славковић, 
студент фармације 
Синђелићева, 30, Бео- 
град, православна Срп.

Бранко Славковић и 
Јела, земљорадници, 
Велика Плана

1932 
Новембра 5 

(Октобра 23) 
Вел. Плана

у први

■ 3

Живота Тодоровић, 
обућар, Теслина 7, Кра- 
гујевац, православни 
Србин

Милосав Тодоровић и 
t  Марија, земљорад- 
ници у Рековцу•

1930 
Новембра 8 

(Октобра 26), 
Рековац

у други 1956 
Јула 14 (1) 

15 (2)
22 (9)

29 (16)
Јелена Живковић.удова 
Николе, бившег, воска- 
ра у Ариљу, православ- 
на, Српкиња

Данило Лукић и 
Анка, службеник бол- 
нице, Т. Рајића 3, 
Крагујевац

1930 
Априла 23 

(10), 
Крагујевац

у Други

4

Младен Панић, аутоме- 
ханичар, Ниш, Страх. 
Бака, 26, православни 
Србин

Велимир Панић.и 
Радмила, ужар у 
Ражњу '

1932 
Марта 14(1), 

Ражањ
у други

1956 
Јула 20 (7) 
Јула 22,29 
и Августа 4Десанка, разведена же- 

на Љубомира Протића, 
посластичара, Ниш, 
Косовке Девојке 18 
православна, Српкиња

t Драган Глишић и 
Мирослава, бивши 
жељ. службеник, 
Врање

1932 
Јануара18 

(5) 
Врање

у други
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ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ Страиа
за 19.........  годину

Година, 
месец и 

rдан вен- 
чања

Место 
и храм 
где је 

венчање 
извршено

Име и пре- 
зиме свеште- 
ника који је 

венчање 
извршио

Име, презиме, 
занимање, веро- 
исповест и место 
становања све- 
дока (кума и 

старог свата)

Дал« c j  
сви брачници 
имали потребу 
разрешења од 

оглашења или којс 
друге смет&е и 

јесу ли разрешени

/
Примедба

7 8 9 10 l i 12

1953 
Фебруара 
10 (Јану- 
ара 28)

Београд, 
храм св. 
Вазве- 

сења

Јереј 
Радован 
Протић 
парох I 

парохије

Илија Стојано- 
вић земљ. из 

Рипња, право- 
славни Србин 
Стеван Петро- 

внћ, судија 
окруж. суда у 

Београду, право- 
славни Србин

Нису

Грађ. брак склоп- 
6 Фебруара 1953 r. 
Извод из књ. вен- 

чаних бр. 65 од 
6. II. 53 

Супружници су се 
споразумели да се 
суже презименом 

мужа

1954 
Фебруара 

24 (11)

Београд, 
храм св. 
Вазне- 

сења

Јереј 
Бранко Јев- 
тић, парох 

III парохије

Др. Јован Раду- 
ловић, лекар, 

Ломина 7, Бео- 
град, правосл- 

вни, Србин 
Никола Симић, 
учитељ у Ваље- 
ву, правосла- 

вни Србин

Разрпшени од 
оглаш. одлуком 
А Е М П бр. 760, 

од20 (7ЈФе- 
бруара 1954 

Види Дбр. 
350/56

Грађ. брак склоп- 
љен 22 Фебруара 
1954 Извод из 

прот. венч. бр. 80 
ол/22 II. 54 

Супружници су 
се счоразумели да 
и»$/остану досада- 

шња презимена

‘1956 
Августа 
10 (Јула 

28)

Крагује- 
вац храм 
Успења 
пресвете 
Богоро- 

дице

Протојереј 
Станко По- 
повић, парох 
IV парохије

Инж. Марко 
Илић, Цара Ду- 
шана 25, Сара- 

јево, право- 
славни Србин 
Огњан Зарић, 
професор, Ни- 
шка 2, Београд 

православни 
Србин

Разрешени од 
сметње V степ. 
двор.сродства 
одлука Е Ш бр. 

490, од 26 (13) 
VIII. 1056 Види 
Дбр. 235/56

Грађ. брак склоп- 
љен1. VIII. 1956 

Извоз из прот. вен- 
чаних бр. 250 

од 1 VIII. 1956 
Супружниш су се 
споразумели да се 
служе презименом 

мужа

1956 
Августа 
12 (Јула 

30)

Ниш 
храм св. 
Нииоле .

Протојереј 
Ратко Павло- 

вић, парох 
VI парохије

Сретен Ракић, 
пензионер, 

Ражањ, право- 
славни, Србин 
Павле Антић, 
столар, Југо- 

вића, 24, Ниш 
православни 

Србин

Нису

Грађ. брак склоп- 
љен 10 VIII. 1956 

Извод из протокола 
венч. бр. 250, од 

10. VIII. 56 
Супружници ће но- 
сити презиме мужа 
Овај брак разведен 
одл. Окруж. суда у 
Нишу бр. 960, од5 
IV. 58. и од цркв. 
суда у Нишу бр. 
540, 20. VII. 58
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на оно -најбитније, иако се за то није добило разрешење од надлежног 
архијереј;а. Само је потребно сваки овакав случ!ај накнадно пријавити 
вддлежнрм 1архијереју и оправд1ати отступања од утврђеног правила 
(§ 6 6  Bpiaa. правила), затим то нотирати у последњој рубрици овог 
протокол!а „Примедба” (§ 6 8  Брач. правила). *'

8 ) Место и храм где је венчање извршено. Ако је из каквог оправ- 
даног разлога венчање извршено ван храма, у приватној или другој 
каквој кући, овде треба навести где је чин венчања извршен. Венчање 
внн храма ‘врши се по прегходном одобрењу н1адлежног епископа.

9) Име и презиме свештеника који је венчање извршио. Ако у чииу 
венчања учествују више овештеника, овде се уписује име надлежног, 
или његовог заменит, ако је надлежни отсутан.

10) Име, презиме, занимање, вероисповест и место становања све- 
дока (кума и старог свата). Цо прописима Брачних правила (§ 67), „на 
венчању морају, осим овештеника, бити присутни најмање два сведогаа. 
С-ведоци морају бити пунолетш и морају имати споообност за сведо- 
чење по црквегагм црописима (§§ 137 и 144 Поступка за судове yf Срп.. 
прав. цркви)”. Сведоци на венчању не могу бити: ia) нехришћани и по- 
знати безверници; б) хришћ1ани неправославног испО'ведања; в) лица 
искључена из црквене заједнице док траје казн1а; г) могааси и свештено-

, Монаси; д) лица лишена права да предлажу покретање судског поступка 
по службеној дужности, односгао лиц1а лишегаа бирачког права, по члану 
180 цркв.. Устав1а: 1) лице које није побожног и моралгаог живота; 2) 
које савесно не врши своје црквеноверске дужности и не испуњава своје 
обавезе према Цркви, породици, ближњима; 3) које је, било због зло- 
чигаства уопште, било због каквог другог кривичног дела ia«o је ово дело 
учинило из користољубља или против гаере или против jia'BHor морала,. 
под ислеђвњем или је због тога осуђено, док трају последице те осуде;

,-4ркоје живи вагабрачгао', или је у браку који Црква није благо1словила;
5 ) које је под осудом или последицама осуде изречене од црквене вла- 
сти; 6 ) које је под -старатељством или стечајем; 7) које је из Црквено- 
општинског савета или Црквеноопштинског управног одбор1а исклучен«- 
по одредбама црквеног Устава, за време које Епархиски управни одбор 
одреди; 8 ) које је члага каквог друштва или орпаниз1ације чији је рад. 
уперен противу православне вере и интереса православне цркве”.

.„Изузетво', ако ое гаикако гаису могли наћи други способни оведоци,. 
могу се као сведоци венч:ања припустити и лиша озгаачена у овом па- 
раграфу, осим наведених под словом ia). Изузетгао могу се као сведоцк 
при венчању узети, по претходном одобрењу гаадлежгаог Архијереја„ 
и хришћагаи 'Неправославгаог исповедања (тачка б) овог naparpia^ia)”..

11) Да ли су ови брачници имали потребу разрешења од оглашења 
или друге сметње и јесу ли разрешени. Под „другим сметњам1а” под- 
р1а1зумевају се: сродство, малолетство, три раније склопљегаа брака итд.

12) Примедба — је резервисана аа нотирање разних случајева, гаа 
пример: датум склапањ1а грађанског браиа и број исправе о томе; спо- 
разум супр.ужника о презимену којим ће се служити; развод брика пред 
грађанским и црквеним судом са озгааком датума и броја oi6ejy пресуда, 
акр је црквени брак разведен само грађагаоким судом, гаотица о томе
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убележиће ое у „Примедби” домовног протокола, где су односна брачна 
лида ааведена (види Упутство Св. арх. синода бр. 1006, од 10 априда 
1946, одељак И, тачка 2  Гласник Ш тр. бр. 5 за 1946 год.); нотица о из- 
вршежм •венчању ван храма или у забрањено вреМе и такр даље. /

* I
Убележавање податаша у овај протокол треба вршити одМ1а(Х Пр 

венч1ању, у дрквеној канцеларији, Дошто се претходио на з^асебиом 
табаку папира прибележе у- храму пзтребнн под1аци. Није згодно убе- 
.лежавање у протокол вршити у -храму и тако храм претварати у црквену 
канцеларију.

Свештеник који би, из било којих р1азлога, пропустио да извршено 
венч(ање упише у матицу венчаних, подлежи казни за црквену кривицу 
{§ 59 Бр1ач. правила). ... ,

V.Ako венчање није обавио-надлежни парох, него. сцештеник озла- 
шћеи од надлежнопа пароха за тај чин, дуж(ан је овај парох известити 
о извршеном венчању најдуже за осам дана, ради уписа венчања у ма- 
тице и анаграф дотичне, парохије, с тачним означењем свих писмених 
исправа, које се одиосе на ово венчање” (§ 6 8  Брач, правила).

По обављеном венчању, свештеник венчаним супрузима издаје из- 
вод, таксиран са 2 0  динара црквеном таксом, како је речено у напо- 
мени иа стр. 2 2 .

ПРОТОКОЛ УМРЛИХ

После доношења Закоиа о државним матичним књига.м1а (9. IV. 
1946), сваки смртни случај мора се лријавити држ1авном матичару „нај- 
доцније 3 дана од дана смрти, односно налажења леша” (чл. 37) и тек 
носле пријаве сме се извршити верски обред сахране (опело).

„Пре пријаве смрти матичару погреб се може извршити само с до- 
зволом месног народног одбора”. .. (чл. 39 пом. Зак.).

„Ко изврши погреб или обред погреба пре пријаве смрти матичару 
односно без дозволе надлежног народног одбора казниће се новчано 
до 2 .0 0 0  динара или поправним радом до два месеца.

Према лицу које у изузетним и хитним случајевима изврши крште- 
ње односно погреб или обред погреба пре него што је извршена пријава 
матичару или без одобрењ1а надлежног народног одбора, неће се при- 
мењивати казне одређене у претходним ставовима ако наведене случа- 
јеве пријави М1атичару у року од четрдесет осам чаоова од извршеша 
крштења, погреба односно обреда” (чл. 2 Закона о изменама и допу- 
нама закона о државним матичним књигама, од 12 јануара 1949 г.).

Таказ хитни случај може наступити над неко лице умре, на при- 
мер, у суботу у подне или одмах после додне, пошто су државне кан- 
целарије престале са радом. Сутрадан је недеља, чиновници не раде, 
ta мртвац се после подне мора сахранити, јер леш почиње да се распада. 
Или други случај: неко умре уочи државног пр1азника који траје 2  а 
некад и 3 дана (кад уочи прјазника или после њега падне недеља). Др- 
Ж1авне канцеларије не раде дна одноено три дана, а мртвац се мора
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Страна ПРОТОКОЛ УМРЛИХ СРПСКЕ
Храма ....................................у

о
CUо
м0)

Име, презиме, занимање пол 
и брачно стање умрлог

а) код супруге и удове: 
име, презиме, занима&е

■ место станова&а супруга;
б) код деце: име, презиме, 

занимање и место стано-
вања родитеља

Место где 
је умро 
(ла ло)

Година, 
месец, дан 

и час смрти

Година, 
месец и дан 

сахране

Место и 
гробље 

сахране

i 2 3 4 5 6

i
Светислав син Петра и 

Данице Лазића, електро- 
инсталатера, Цара 

Душана, 10, Крагујевац, 
мушко, нежењен

Крагујевац
1955 

Новембра 20 
(7) у 15 час.

1955 
Новембра 

21 (8)

Крагујевац, 
Ново гробље

2 Милутин Петровић, 
пензионер. удов, Лапово

Крагујевац

1956 
Јануара 10 
(28.XII.1955) 

у 8 час.

1956 
Јануара 12 

(Децем- 
бра 30)

Лапово,
„Горње“

3

Живка, удова, 
пок. Станка Николића, 
бив. свештеника у Деси- 
мировцу, срез Крагујева- 

чки

Крагујевац,
болница

1956 
Марта 25 (12)

1956 
Марта 26 (13)

Крагујевац, 
Старо гробље

4
Радован Павловић, еле- 
ктро-инсталатер мушко, 
ожењен, Косовке Девојке 

62 Крагујевац
Краљево 1957 

Априла 17 (4)
1957 

Априла 18 (5)
Крагујевац 

Старо гробље
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ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ Страна

за 19_„ годину

Место
рођења

Година, 
месец и 

дан 
рођења

Име ч презиме 
Узрок смрти свештеника који 

је опело извршио

Да ли је 
умрли испо- 

веђен и 
причешћен

Примедба

7 8 9 10 11 12

Крагујевац
1946 

Марта 
25 (12)

Погинуо од 
нађене бомбе

Јереј 
Душан Андрић, 

парох II парохије
Није

Скопље
1880

Фебруара
18

Старачкв
изнемоглост

Јереј 
Гаврило Милетић, 
парох I парохије

Јесте

Краљево 1892
Априла 5

Рак на 
плућима

Протојереј 
Никола Гвоздић, 
парох IV парохијр

Јесте

Крагујевац 1907 
Јула 1

Погинуо . 
приликом уво- 
ђења електри- 
чног инстала- 
ција у новој 

грађевини

Јереј 
Павле Милић, 

парох III парохије
Није
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сахранити, јер се ткхпико не може држати, особито кад је време топло 
(1 и 2 мај). У оваквим случајевима мртвац се можехсахраниги и све- 
штеник рме извршити обред сахране ii'pe пријаве матич^ару односно без 
дозволе месног народног одбора, шга случај мора он сам пријавити 
матичару у року од 48 чаоова.

~У BiapouraMa односно градовима где функционише општински (град- 
ска) здравствена служба опело и сахрана не може се извршити пре Него 
Што лекар не констатује омрт и установи узрок ове односно пре него 
што изда посмртну листу.

У oBiaj протокол свештеник уноси сва умрла лица пр1авославне вере 
из своје парохије, сахрињена по обреду Српске прав. цркве.

Иноверна лица неће уносити у овај протокол, ма и узео учешћа у 
њиховој сахргани. ДогаЈђало се да неко иноверно лице живи и умре на 
територији парохије Српског православног овештеника. У недостатку 
СВештенииа чијој је конфесији јмрли припадао, позову православног 
сеештеник1а да изврши опело умрлога и спровод до гроба. Овај се може 
одазвати и умрлога спровести 'до rpođia, певајући успут Свјатиј Боже. 
Опело по ир1авоелавном обреду над иноверним не може вршити нити га 
у православни храм уносити нити у протокол умрлих своје парохије 
убележити, јер ће то учинити држгавни матичар.

.Овај протокол има следеће рубрике:
1) Текући број. У случају да неко лице умре 31 децембра а сахргани 

се 1 или 2  јгануара, треба га уписати у старој години и под нгаредним 
бројем, без обзира што се сахрањује у новој години.

2) Име, презиме, занимање, пол и брачно стање умрлога. Ако je у 
пнпању удата жена, удова или разведена, згаписати име и презиме њеног 
мужа, без обзира да ли је он жив или не, и без обзира да ли она живи 
у браку са њим или се ргазвела од њега. Ако је у питању дете, записати 
име и презиме његових родитеља.

3) Место где је умро (ла, ло). Под местом се подргазумева не само 
населе (село и град) него и здравствене установе (клиника, болница, са- 
наториум, опоргавилиште) и саобраћајна средства (воз, лађга, авион, 
ауто). Кад војник за време рата погине на положају, ондга назив тога по- 
ложаја треба уписати шао место смрти.

4) Година, месец, дан и час смрти. Јгасно је.
5) Година, месец и дан сахране. Код оних који су за време рата или 

у мирно време несвали, na решењем суда оглашени за мртве, овга ру- 
брика остаје непопуњена, као и рубрике 6 , 10 и 1 1 .

6 ) Место и гробље сахране. Има места са два и више гробљга, (старо, 
ново, велико, мале, горње, доње итд.). У том случају навести у којем је 
умрли сгахрањен.

7) Место рођења. У случаЈу дга се не зна место рођења (код досе- 
љеника и оних који у тску живота промене више боравишта, на пример 
иечалбари, цигани чергари итд.), записгаће се: непознгато.

8 ) Година, месец и дан рођења. Ако се не зна тачан датум, записати 
Sap годину. Акс се не знга ни то, поступити као у претходној рубрици.

9) Узрок смрти. У местима где постоји обавезан лекарски преглед 
иртваца узрок смрти наводи се у посмртној листи коју лекар издаје и на
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осннмву тога податка свештеник ће да попуни ову рубрику. У селим1а 
треба се од укућана умрлога раепитати од чега је он боловао и на 
основу тога доћи до узрока смрти. Tpe6ia напоменути да се у селима че- 
сто скрива узрок смрти, кадкод је у питању болест која може да ком- 
промитује породицу и отежа женидбу или удадбу укућана (на пр. ту- 
беркулоза, сифилис и др.). У таквим случајевима треба се распитати за 
симптоме болести и на основу ових и знања из хигијене закључити о ка-: 
квој се болести ради. Неодређене изразе, као што су, на пример, „ватра”,, 
„повраћ|ање”, ..болови у глави”, „болови по грудима” итд., треба избе- 
гав1ати, јер они ништа не казују. Они не бткриваЈу узрок него последицу 
оболења.

Ако је смрт поеледица каквог изненадног несрећног случаЈа или на-, 
силног догађаја (на пример: погибије, дављења, угушеша, убиства, са~; 
моубиства итд.), треба овде записати узрок одиосно начин смрти.

Напомиње се, иако је то позиато, да се самоубица не може по цр- 
квеном обреду сахранити, без одобрења (благослова) надлежног архи-' 
jepeja, а лица која су жртве иак-вог злочина, без одобрења месне власти. 
Ако би самоубица остао жив и покаЈао се за свој поступак, исповедио и 
причестио паквоме у случају смрти црквено опело не треба ускраћив1ати.;

Код лица која нестану nia судским путем буду оглашена за мртве, 
овде треба забележити да су нестала, када и одакле.

10) Име и презиме свештеника који је опело извршио. Ако Hia опелу 
чинодејствује више свештеника, овде се не убелажавају имена свих него 
само надлежног, односно његовог заменика, :ако је о« отсутан.

11) Да ли је умрли исповеђен и причешћен. Ма да попуњ1авање ове 
рубрике не захтева 01бЈашњење, ипак треба истаћи велики зндчај иодатка 
који ова рубрика пруж1а за процењивање свештениковог пастирског ста- 
рања о болесницим1а, њиховом измирењу с Бопом и спасењу. Идеално би 
било кад би се сваки одраслији болесник пред смрт исповедио и при- 
честио. Да се ово постигне, свештеник не треба да пожали труда.

12) Примедба. Она је, као и код асталих протокола, резервиоана за 
разне непредвиђене случ1ајеве, на пример: белешке о евентуалним иоправ- 
кама, о упису неког лица на основу извештаЈа другог свештеника, угтису; 
на основу судског решења, белешка о упису у протокол умрлих општин-' 
ског н1ародног одбора итд.

ДОМОВНИ ПРОТОКОЛ (АНАГРАФ)

У овај протокол уписују се на Јед1ан лист, по почетном слову прези- 
мена, сви чланови једне породице (једног домп) на челу са својим ста- 
решином. Према томе, домовни протокол претставља пописну књигу па- 
рохије по домовима са шчним подацима не само о броју чланова сваке 
породице у п1арохији него и податке, о датуму рођења, венчања, отоеље- 
ња, смрти итд. До доношења црквеног Устава (16. XI. 1931), овај је про- 
токол постојао Hia територији бивше Кирловачке митрополије, у Босни и 
Херцеговини. Од доношеша Успава, прописан је обавезно за целу нашу 
Цркву (— чл. 6 6 8 , тачка 14; у II издању чл. 176, т. 14), и издато зва- 
нично Упутство о састављињу и вођењу његову,- Кико, може бити, има
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још парохија које су без овог протокола, било зато што он није састав- 
љен или је за време прошлог рата-уништен, то се поменуто Упутство 
•Св, арх. синод!а наводи овде у целини.

Упутство за вођење домовног протокола (анаграфа) 
и састављање првог домовоног протокола

I Општи прописи

„Чл. 1. Домовни протокол служи 3ia уписиввње свих домова једне': 
парохије и мора га имати свака парохија”.

„Чл. 2. Домовни протокол води надлежни парох упоредо и у складу 1 
eia осталим матицама и одговоран је духовној власти како за исправност, 
домовног протокола тако и за слагање његових података са Подацима 
у М1атиц1ама као и за статистичке податке које на основу домовног про- 
токола издаје надлежним властима”.

„Чл. 3. У домовном протоколу морају бити уписани парохијани и то : 
тако, да се аа једној (левој) страни листа протокола упиеују оамо чла- 
нови Једне породице (која сачињава засебан дом) са свима подацима 
који су предвиђени aia домовни протокол, а на другој (десној) стр1ани 
потребни за етатистику под1аци.

За веће породице (или задруге) могу се употребити два лиета про- 
Токола.

За породице без деце може се употребити половина листа, но у том 
елучају ими се у половини лиета подвући дебела водор1авна линија, да 
ее обележи да су на лиету уписане две породице.

Инокосна лица у парохији могу бити упиеана на Kpiajy протокола 
једно за другим по водоравним рубрик1ама. Ако такво лице доцније за- 

лснује своју породицу, пренеће се на засеб1ан лист истог домовног поото- 
кола. У том елучају у напоменама и старог и новог листа учиниће се \  
сходна напомена ia у иети мах исправити и статистички подаци (рубрика 
16 — 2 2 ) на дотичном листу”.

„Чл. 4. Ако се једна породица р1аздели, парох ће за онај део поро- 
дице који изађе из дома употребити у домовном протоколу нов лиет. У 
том случ1ају Ha старом листу aanncahe се у напомени код изашлих чла-
нова да су пренесени на лист бр......  и иоправиће се статистички подаци
у рубрикама 16—22. На овом листу ставиће у напомену број листа са 
кога су пренесени и убележиће се стастистички под1аци за исте”.

„Чл. 5. У домовном протоколу код сваког дома морају бити уписанн 
сви чланови породице који стално живе у дотичном месту.

Деца која се шалазе на школовању или учењу заиата, или члан пб- 
рсдице који се привремено н.алази на каквом рвду или лечењу, и, шајзад, 
в-ојници који te  налазе на отслужењу војничкаг рока, имају бити упи- 
сани у домовни протокол оне парохије у којој стално живи њихова по- 
родица.

Чланбви породице који су изашли из куће дабивши стално наме- 
штење у другом ком месту, брисаће се из домовног протоКола на тај
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начин што ће се статистички подаци на другој странћ тога листа ис- 
правити, исељени записати у рубрику, исељених, ia у ^апомени запвсати 
куда су се иселили и због чега”.

,,Чл. 6 . У домовни протокол уписаће се подаци овим редом:
1. Уписаће се све породице из главног места (вароши или села) 

по коме је парохија име добила.
2 . Потом упиоаће се све породице из другог, по важности, маста 

парохије, па трећег итд., према томе колико места парохија HMia.
3. Између последње породице претходног и прве наредног места 

(села) треба оставити довољно празних листова за уписив1ање досеље- 
них или издељених домов1а.

4. Породице из једног места уписују се у протокол оним редом којим 
теку кућни бројеви домова у којима живе.'

У варошима упис иородице врши се: а) по улицама и б) по кућним 
бројевим1а. Парох ће одлучити којим ће редом уносити у протокол.

5) На крају домовиог протокола вспиааће се „Регистар” свих ста- 
решина породице по означеном реду за свако м е с т  посебно и означиће 
се на коме је месту протокола уписана породица дотичног старешине”.

„Чл. 7. У једној парохији постоји аамо један домовни протокол.
Ако, с обзиром на велечину парохије, треба у некој парохији употре- 

бити две или више књига, све су те књиге ааставни делови једног истог 
домовног протоксла и носе подн1аслов: „I део”, „II део” итд.

У једну књигу домовног протокола могу се завести и два па и више 
села.

„Чл. 8 . Домовни протокол мора бити увезин у тврде корице.
На корицама има се ставити овај наслов: Домовни протокол Српске

пршвославне парохије----------------------- у -------------------- . Ако се протокол
састоји из више књига, ислод главног насл.ов!а ставиће се као поднаслов 
који је део („I део”). Испод поднаслова ставиће се забелешгаа: Састав- 
љен по снању парохије на да« 31/18 децембра 1932”.1)

>,Чл. 9. Домовни протокол саспављеи је од листова са утврђеним 
рубрикама.

У домовном протоколу под лисгом треба' разумети обе стране (и 
леву и десну).

За дом'овни протокол могу се употребити само они штампани фор- 
мулари које je прописао Св. ирхијерејски синод”.

„Чл. 10. У домовном протоколу мора бити на обе етр>ане означено 
који је лист. То нумерисање листа врнш се озго, поврх рубрика”.

„Чл. 11. Кад се домовни прого1кол увеже и листови обележе броје- 
вима, доставиће се 1архијерејеком намеснику да протокол преглед1а и за- 
нечати званичним својим леч1атом врпцу којом су листови повезани и 
свери их својим потпиеом, означивши колико листа има књига”.

Ч Овај датум узет је у обзир зато што је Упутство издато у току 1931 годиие 
тако да су свештеници имали на расположењу целу 1932 годину да caiCTaee oaaj 
протокол,1 где га донде није било. Где он још није састављен, узеће се стање на крају 
оне године у којој се он састави.
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„Чл. 12. Домовни протокол има ове рубрике:
а) на левој страни листа:

1. Текући број.
2 . Име места (улица и кућни број).
3. Презиме и име чланова породице.
4. Рођеша, година.
5. Рођења. месец.
6 . Рођења, дан.
7. Рођења, број матице (или место).
8 . Венчања, година.
9. Венчања, меоец.

10. Венчања, дан.
11. Венчања, број матице (или место).
12. Смрти, година.
13. Смрти, месец.
14. Смрти, дан.
15. Смрти, број матице (или место).

б) на десној страни листа:
16. Број мушких.
17. Број женских.
18. Број брачних парова. пр1авославних.
19. Број брачних парогаа, мешовнтих.
20. Број брачних гпарова, у наложпиштву.
21. Број удоваца.
22. Број удовица.
23. Број досеље-них, године.
24. Број досељених, месеца.
25. Број досељених, даиа.
26. Број иеељених, године.
27. Број исељених, месеца.
28: Број иселзених, дана.
29. Крсва .слава.
30. Напомена’’.
„Чл. 13. Парох је дужа« редовно и савесно попуња!вати све рубрике 

у домовном протоколу по стању у матицама те 'парохиЈе, а за лица кој* 
су рођена (венчана или умрла) у другоЈ парохији на темељу јавних до- 
кумеиата надлежних за то власти”.

П посебни прописи за вођење домовног протокола

„Чл. 14. Прва рубрика означава само текући број домова који сле- 
дују по реду”.

„Чл. 15. Друпа рубрика попуњава се тачним називом места у коме 
живи дотична породица и куђним бројем топа дома, а где постоје и на- 
зиви за улице, још и улицом у којој' се дом налази. У случају промене 
стана, ова ће се рубрика исрравити, прецртати улицу и кућни број и ис- 
писавши ноозу улицу и кућни број”.
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Р Е Г И С Т А Р  Р О Ђ Е Н И Х  Ц Р К В Е

Храма .................................  у

Име детета Презиме а име 
родитеља

Њихово
занимање Одакле

су

Протокол

знак стр. број

Богомир Јовић Павле и Никола Земљ. Рипањ IV 15 6
Босиљка Андрић Јован и Смиљка Учитељи Рипањ IV 20 50

1956

Благоје Радић Јован и Ружица Опанчар Ркпањ V 10 17
Божидар Илић Станко и Љубица Колар ■ V 26 65

„Чл. 16. Трећа рубрика је најважнија за домовни протокол. Од ча- 
чина »ако се га рубрима попуњава зависи не аамо прегледност стања 
породице, већ и колико ће година моћи трајати једном саставл>ени до- 
мовни протокол. Стога се при попуњавању ове рубрике треба држати 
ових начела:

1. У прву водоравну рубрику упиоаће се старешииа дома (поро- 
дице). Прво презиме, затим име и најзад занимање. Hia пример: Петро- 
вић Никола, земљорадник.

2. У другу ислод ове водоравну рубрику уписаће се жена старе- 
шине дома. Hia пример: Mapia, рођ. Јовић, жена Николииа.

3. У трећу водоравну рубрику упИсаће се најстарије дете старешиче 
дома. На пример: Стојан, син Николин, или: Љубица, кћи Николина.

4. Ако је прво дете старешине доми мушко, онда треба изоставити . 
неколико рубрима (то ће оценити сваки парох према околностима) и 
друго дете старешине дома уписати, на пример, тек у осму рубрику. То 
треба зато учинити, што ће се мушко дете оженити, па испод њега ваља 
упиоати жену и њихов пород, о чему ће бити речи у тач. 17 овог члана.

Иза женског детета не треба изостављати водоравних рубрика, јер 
оно удајом прел!ази са очевог листа на мужевљев лист. *
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Треће, четврто итд. дете уписаће се даље редом под даљ-им редним 
бројевима, ири чему ваља пазити да се иза мушке деце астови увек по 
неколико празних рубрика.

5. Ако је старешита дома удов, тада у другу водоравну, рубрику 
ипак треба упиоати његову покојну жену, само ће се у рубрици о смрги 
завести њезина смрт. То је потребно зато, да се на први поглед види ко 

•су отац и мајка деце.
Исто тако требЈа у прву водоравну рубрику уписати покојног мужа 

жениног из разлопа напред наведених.
6 . Ако један дом аачињавају браћа и сестре, без обзира да ли су 

ожењени (удате) или нису, треба у прву односно у другу водоравну руг 
брику уписати и покојног оца и покојну мајку шихову из разлога у тач. 
5 наведених.

7. Ако умре жена а муж се гтоново ожени, друга жена уписаће се 
испод последњег детета кОје је њезин муж имао са првом женом. На 
нример: Миилева, рођ. Петровић, II жена Николина. Децв коју човек буде 
родио с другом женом, писаће се под даљим редним бројевим1а водо- 
равне рубрике испод њихове мајке, пазећи на то да ли је мушко или 
женско, према начелу из 4 тачке.

8 . Ако умре муж, па жена пусти у његову кућу другог мужа, упи- 
ааће се други муж испод последњег детета које је она имнла са првим 
мужем. На пример: Николић Петар, II муж Марин.

•Децу коју она буде родила са другим мужем, писаће се испод дру- 
гог мужа, само ће се почети обележавати изнова редним бројем, јер носе 
друго презиме.

9. Што је речено о удовима од 5 — 8  тачке овог члана, важи и за 
разведене. Разлика је само 'у томе што се смрт уписује у за то одређене 
рубрике, а развод констатује клаузулом у „Напомени”.

10. Ако би наступио случај да друга жена доведе собом децу из 
првог свог брака, њезин упис ће се извршити као што је нормирано v 7 
тачки. И њезина деца коју роди с другим мужем, пНсаће се по пропису 
7 тачке. А њезина деца из I брака (коју доведе собом) уписаће се гаа 
дну листа овако: Кнежевић Петар, син Марин из I брагаа.

1 1 . Као што је нормирано за жену у тачки 1 0 , поступиће се и аа 
другим мужем који доводи другој жени децу из I брака.

1 2 . Ако се кћи, која се удала, по смрти мужи јој, или по разводу, 
врати оцу сама или са својом децом, уписаће се при дну једног листа 
и то прво њезин муж, иза њега она, а потом њихова деца. Ако се Bpia- 
тила као удовица, смрт мужа 31аписаће се у односну рубрику, ако се 
вратила као р1астављена или разведена, та аколност уписаће се у „На- 
помени”. Разуме се, испуниће се и рубригаа о рођењу, венчању и досе-

. Јвењу, ако је дошла из друте парохије.
13. При дну листа уписаће се и друга споредна лица која у дому 

живе, као: ташта, братанац, сестричина итд. Код њиховог уписа поред 
презимегаа и имена треба уписати и шта су та лица старешини дома.

Слуга ке спада у породицу. За њега треба оеновати нов лист, ако 
није инокосан. Ако јесте инокосан, уписаће се по чл. 4 као када се 
једгаа породица р1аздели.
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14. Ако неки члан породице пригаада непр1авославној вери, та окол- 
ност уписаће се овако:Терезија, рођ. Доразил, жена Маркова, .

15. Ако у дому. постоји конкубинат, па се из конкубината рађају 
незаконита деца, завешће се: „Незаконит еин”,. или: „Незаконита кћи’ .

16. Ако у дому прстоји конкубинат, а конкубина има живог зако-
нитог мужа;. тј. неразведен1а је и рађа у том конкубинату децу — деца 
су законита. У потоколу уписаће се она под презиценом законитог јој 
мужа и рођеним својим презименом и именом као „конкубина Маркова”, 
У „Напомени” завешће се да је она „закочшта жена Стојана Митровића, 
земљ. из Н.”. Њезина деца коју роди у конкубинату уписаће се noia 
презименом и именом законитог мужа, јер онда та деца не носе презиме 
природвог већ законског оца. . .. , •. ..

„Чл. 17'. Кад се ожени син старешине дома, уписаће се његова.жеиа 
у прву водоравну рубрику која долази иза уписа мужа (в. тачку 2).

гоихова де’ц.1а ,уписаће се једна за другом, ади-неће се означавата 
редни бројеви, .него словима по азбуци, да се разликују од 'стрицева .и 
тетдва. Ако. за .улис .те -деце. нцје било предвиђено доста мерта (рубри- 
ka),. парох ће уз сходан днак на листу прећи да Други који лист у.истој 
књизи, само ће та оба листа сходним знаком један са другим повез1ати 
(чл. 6 , тач. 3).

Рубрита од 4 —■ 6  попуњааа 6 е према матици рођених или преМЗ 
звани-чном документу. •• ■ • ‘

У 7 рубрнку уписаће се редни број Матице под ’ којим је рођен&е 
уписано у матицу, и то је знак да је то лице рођено у тОј парохији. Акб 
је лице рођено у гој парохпји, али није упис у матицу извршен, или су 
матице нестале, — или ако је Т6  лице рођено у' другом коМ мебту’ изиан 
парохије — у 7 рубрику упиааће се место у коме је то лице рођено, ча 
пример: 1896, III. 12, или: 4896, 11. 5. 4ia4aK. : .

ПодацИ о рођењу, венчању и смрти не смеју се писати по причању 
већ на основу матице или проиисаних докумената”. , .;

„Чл. 18. Што је прописано за попуњавање рубрита .4 — 7 -ваЖ и Н. зц  
попуњивање рубрика 8  — 11. Ако венчање изврши невестин Парох, ду- 
жан је не само известити пароха женихова о венчању него у извештају 
пироху жениховом доставити и све податке о невости које т р е б а  упи- 
сати у домовни протокол”.' ■ ’ - ’ т . •; • : г у '

„Чл. 19. Рубрика 12 — 15 попуњавају се по пропису који је изло; 
жен у чл. 17. Ако неко лице које борави у једној пирохији умре у дру- 
гој парохији (гДе се налази на лечењу), Парох који такво лице оахраЦ Ц  
известИће о томе пароха стиЛног покојниковог боравишта”: - ' “

„Чл. 20. Рубрике 16 —• 22 попуњавају се оловком. Ди ли је несо. 
лице муШко или женско, ставиће се у односне рубрике (16 и 17) в е р т в г  
калаа (управна) цр.та. ; v'
' ’ За брачни пар ставиће се усправни црта-.у рубрици 18 или jd ’ и т о  
код мужа и не код жене. Ако умре муж, избрисаћс се црта у рубриади: 
16 и рубрици 18 (или 19) а уписаће се вертикална (успривна) црта код 
његшве жене у рубрици 22. Код цсељењи пребрисаће бе црте у свииа 
рубрикама за она лица који ее иселе итд. ••• -

Код тачцог вођења рачуна о рубрикама статистике, парох ђе;-кад 
затребају статистички подаци за парохију, моћи брзо и лако подаиое 
наћи”. ...........  • ' ' ;



„Чл. 21. Рубрике 23 — 28 попуњавају се при досељењу православног 
лица или лородице у парохију, односно при исељењу из парохије. Осим 
попуњавања тих рубрика треба назиачити у вапомени из кога се места 
породица доселила или у које се место иселила.

Парох је  дужан ,на молбу свопа парохијанива, који се сели из nia- 
рохије, саставити извод из домовног протокола и тај извод доставити 
службено оном пароху у чију се парохију-дотични сели. Тај извод је 
прост (ослобођен) од таксе и парохова 'хоно|рара. Парох који прими из- 
вод из домовног протокола засвешће дотични у свој протокол по пропису 
чл. 25 Устава и 6  Спроведбене наредбе и ia томе одмах известити пароха 
првога боравишта.

Лица која прелазе из једног дома у друти дом исте гаарохије (же- 
нидбом или удајом) неће се заводити у рубрике досељених односно исе- 
л>ених, већ ће ое у напомени завести на који су лист та лица пренесена, 
односно са кога су листа пренесена, заједно с тим испр1авиће се на до- 
тнчним листовима односво местима и статистички подаци”.

„Чл. 22.. Рубрика 29 иотуњава се по сказанију старешина породице”.
„Чл. 23. Рубрика 30 попушава се важним подацима за које није 

предвиђена варочита рубрика (в. ,чл. 16 тач. 12 и чл. 21). Нарочито ће се 
у тој рубрици заводити подаци о проглашењу мртвих, о прелазу у пра- 
вославље. и о свему што је предвиђено у пропису чл. 186 Устава. Парох 
ће у ову рубрику зеводиги и све оно што гаађе за сходно, а није пред- 
виђено у овом Упутству”.

III. Посебни прописи за састављање првог домовног протокола

„Чл. 24. Сви су паросн дужни отпочети са радом на прикупљању и 
сређивању података за домовни протокол, чим приме ово Упутство. До- 
мовни протокол мора бити доготовЈБен са свагма водацима гаајиасније до 
краја 1D33 год.”.

„Чл. 25. Пре него што отпочне cia радом, парох ће набавити дово- 
љан број тиеканица за аастав домовног протокола. То су полутабацн 
изрубрицирани за најважније податке. У сваки тагаав полутабак упи- 
саће по једну породицу. Уписиваће се аамо жгави чланови породице ре- 
дом један за другим, али по поретку како је то изложено овим Упут- 
ctbOim; Умрли чланови упиоаће се само у случају 5 и 14 чл. 16 овог 
Упутства. У сврху састављања домовног протокола може се гаарох по- 
служмти листовима за домаћинства из пОследњег државног пописа, но 
мора тачно проверити које су се породице или чланови породице од по- 
следњег пописа иселили одиосгао доселили у гпарохију. Сем топа, може 
парох, у сврху пописа позивати у кагацеларију и домаћине и постисати че- 
љад и податке по њиховом исказу. Доцкије ће оваки гаавод проверити у 
матицама и у попису свом исправку извршити. Најзад, може парох заћи 
од дома до дома те чељад пописата. ГГри 'овоме гаазиће да податке по 
еказаиију рише оловгаам., а кад провери те иодатке по матиц1ам1а или до- 
■кументима, да их мастилом гаопуни. На тај ће начин парох знати који су 
подаци проверени ia који још гаису. В|аља обратити пажњу и на имена 
чланова породице, јер народ у много случајев1а назива децу имегаом које 
није у матици рођених и крштених, па исправљати имена по матици.
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О лицима која иису у парохији рођена, венчаана « умрла нека па- 
рох аатражи документа аа те податке онде где треба. Ако о тим лицима 
iHeMia докумената ни података, HOKia их парох затражи од иадлежног па- 
роха с повивом на чл. 21 овог Упутства.

Кшд парох забелешке провери npeMia подацима ие матице или ггред- 
ложеним му документима, нека означи да је дотичва забелешка про- 
верена, да би знао шта је свршено. Кад парох сврши са пррверавањем 
свих забележака, има отпочети са препиеивањем начисто у домови« 
протсжол.

Податке које не би могао ни дотле да провери, неће заводити у 
домовни протокол, већ само имегаа чланова породице и схно што јс 
проверио. Остатак ће проверити и по закључењу протокола.

Кад се протРкол закључи, парох ће накнадно уписати и она лица 
која су рођена у трку времена од потгуњавања до' закључења про- 
токола. Тако ће учинити и аз вен-чаиим и умрлим. Дал>е ће редовно 
уписивати у протокол и рођене и венчане, чим те случајеве упише у 
односне матице”. •

„Чл. 26. Кад парох закључи домовни протокол, послаће архије- 
рејском намеснику а ови црквеном суду 3ia свако место своје паро- 
хије н. укупно за целу парохију статистичке податке са стањем паро- 
хије на дан 31/18 децембра 1933 године за с-ве рубрике од 16—28.

То ће чинити и убудуће оваке године са стањем гаа дан 31/18 
децембра.

„Чл. 27. Архијерејски намесници кад дођу подручним паросима. 
прегледаће рад пароха на изради домовног протокола и давати им 
сходна упутства, а кад протокол буде готов, контролиааће да ли паросн 
упоредо са М1атицам1а воде и домовни протокол и о томе ће редовно 
подносити извештај црквеном суду” (Gb. ■ арх. сннод бр. 4507/1931, 
Гласник Патр. бр. 16 за 1932 годину).

О ЗАЈЕДНИЧКОЈ УПОТРЕБИ ЦРКВЕНИХ ПРОТОКОЛА (МАТИЦА)

„У случају кад се регулацијом постојећих гаарохија образују нове, 
самосталие парохије, у смислу чл. 24 Устава Српске православне 
цркве, са посебним својим М1атицам1а (црквеним протоколима) и оста- 
лим пропиааним књигама и печатом, онда матгаце (црквени протоколи) 
н оспале службене књиге остају код гаароха старе паррхије, односно 
старих парохија (ако је нова парохија образована од више старих), 
пошто су ове књиге недељиве, но с тим да оба napoxia, и парох старе и 
гаа-рох такве »ове парохије, имају право заједничке употребе свих ових 
књипа. Тако, парох нове парохије има право « дужност да сам вади 
све податке из ових књига, било по зааничној дуж'Ности или на захтев 
појединаца — својих гаарохиј1ана. Исто тако парох такве нове парохије 
дужан је да у року од годину дана, рачунајући од дана образовања 
нове парохије, аам препише све податке из домовног протокала (агаа- 
графа) старе парохије, који се односе на његове парохијаие у домовник
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(днаграф) норе парохије”- (Qb. арх-., синод бр. 1065/40, Г.шасник Патр. 
бр(14 з1а. Ш40' г ). . ; -;

' '  ' Б) ЦРКВЕНИ РЕГИеТРИ

. Некада је свештеник губио по сат-два времена, док неко лице про- 
н[ађе ,у Дрквсном ‘прохоколу. Tb. с,е дргађало и дооађа, кад зн извод из

f KBenor пppTOKOJiа дође непиомени се,љак'или сељаниа, који не само 
знају тачан датум него ни приближно гоДину рођења. У том слу- 

чију пдрох мора да прелисгава некодико гддина у протоколу ,идући 
вд‘имен.а до имегаа, док такво лице пронађе.

Да би се свештенику олакшало проналажење жел>еног лица у про- 
токрлу, етворени су азбучни. регистри, помоћу којих се. проналажење 
лица у , протоколу врши брзо и лако.'

Регистарц има три.: gia прртокол рођрних, ,за протокол венчаних и
прбтокол умрдих. ' .  • ' , ..................
• 3ia регистре се узму три повеће тврдо укоричеце-књиге, у којими 
се на свакој страш  иштампа-ју при врху потребне рубрике и то:

а ) 'за  регистар рођених: 1) име детета, 2 ) презиме и име родитеља,
3) заним!ање, 4) одакле qy,‘ 5) протокол, стрииа. и реднц број.

• б ) _ . Ц  венчанИх: I) презиме и име венчаних, 2) заниматве,
.3), рдакле" су,/ 4)' hpoTOKCMl, Страни и број;
;, ?:В):за регистар умрлнх: 1) презиме и име умрлог. 2) занимањсг 

j 3) !одакле је, 4) протОкол, еграна и број. -
!; 'него ®то се почне уписивање у  ретистар, треба листове ње-гове 

поделити бројем сло&а азбуке. Тада ће се видетц колико 
rra једно слово. Али пошто у нашем народу данас нема

Ш ИЈ1и. их HMik вРло маЛо, која се почињу слоћима: Г, Е, Ј, И, Њ , . $>, х, ц, ч, ц; ш — то 'се за ова слова може оставити по један 
до два листа, а остали листови који су приликом деоба припали овим 

словима да се додаду оним словима која се чешће и више срећу. То 
су: Б, Д, М, Н, Р, С. Кад се тако изврши подела листова на сло.в1а, онда 
ее «а ишци.првог лиета у врху, с десне стране, прилепи или напише 

a jt» « f f i» H O  словб А. Потом се прескочи онолико' листова колико 
је остављено за ово сЛово, па се на први лист следећег слова, одмах 
Ц£!ТОД: А, залепи цли напише (ново Б, али тако да претходно слово не 

оно којђ.досле ifcena доиази. Тако се oioeia ређају на листовима 
t i fi . врха до диа, једио иопод другог у хоризонталном положају. Кад 
•qa Tfl уради, регистар је готов за употребу. •
,/;.л Рто вв »регистри преи пут уводе* тада из проПокола треба повадити

Ш-и.цр азбучццм слознма унети. у регистар. За оцу сврху треба 
^адолцко подуцабака ааццра| Колико има слова у азбуци и на сваки 

,ф%"в|М(у 'ф' дем-стране исписати по једно слово редом. Кад 
0 i 7 0  здарши, узети лротовдл и из овога вадити имена. и уносити под 
^доадарајуђд сдева у цолутафшима. Нв тај начин ће пмена из прото- 
^рдцбвти гр-уцисдна по азбуци, а из полутабама, кад се вађење из про- 
-ТШШДд/ з у •одговарајући регистар.
..гс.-ХрдНцд рд грдане у регистрима треба да буде одвојена крупном 

' и хфцдннм простором, као и *код протокола.



CttSaifa "
РЕГИСТАР ВЕНЧАНИХ ЦРКВЕ ......................,...................."

Храма  ;............  у  ;........... '. , .

Презиме и име венчаних Њихово Одакле су
ЈП-р о т о к о л

занимање знак стр. број

1 9  5 6
Павловић Чедомир и Зорка земљорад. Баточина ш 50 8
Поповић Бранислав и Јелица ковач iii 60 100
Паничић Марко и Славка фризер

-

ш : 65 • Г20

Р Е Г И С Т А Р  У М Р Л И Х  Ц Р К В Е Страна . '

Храма ......... У —.

Презиме и име умрлога Његово Одакле је
П р о т о в в л

занимање знак стр. број

1 9  5 6
Ристић Милутин земљорад. Багрдан IV 6 12
Радојковић Павле опанчар „ IV 10 36
Радовановић Живка, сулруга Петра служ. пош. и IV 18 65
РакиН Милха. удова Живојина бив. обућ. И IV 30 90
Раденковић Љубица, кћи Чедомира бравара IV 38 112

Страна

СПИСАК БИРАЧА

оо-
\о

м42н

Име и презиме 
бирача и н>е- 
гово занимање

С т а н у ј е  у Н <0 S X
о §  W оX t-
§ <и

’ s  
4 §
jj о- о *
s 10

X«=: хX <« 
^  X
sgs-
ј з *

На основу 
које тач 
чл. 180- 

цркв. уста- 
ва брисан

При-
медбаместо или 

заселак
кућни
број

- ;■
•

■ -
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' Где су регистри уведени и постоје, уписивање у н>их треба вршити 
одмах после уношењи података у протоколе. Овај посао не треба 
остављати аа крај године, јер онда свештеник има и других послова 
(подношење извештај'а, ст)атиотПчких Података т(тд.). Много је боље 
еваки случај уписив1ати одмах и у одговарајући регистар, паралелно са 
убележавањем у протокол, јер се то онда чини неосетно, док би на 
крају године за то било потребно неколико дагаа.

С обзиром на велики практични значај регистара, без њих не бч 
требало да буде ниједна парохија.

Ако су при једној цркви више парохија, са заједничким прОто- 
колима, тада су и регистри заједнички.

Кад неко дође за извод или какав податак из црквеног протокола, 
треба запипати за име лица и презиме и прнближну годину. Потои 
иотражиги у регистру под одговарајућим словом и годином. Ако га 
■ема у указаној години, потражити га у неколико ранијих и касннјих. 
Кад се нађе, видиће се у коме је протоколу, иа којој страни и под 
којим редним бројем тражено лице уписано.

Према томе, регистар је кључ за лако и брзо проналажење траже- 
нсхг лица у црквеном протоколу.

Њихову форму види раније.

СПИСАК БИРАЧА

У службене административне послове парохиског свештеника спада 
и састављање Списка бирача из своје парохије за избор црквеноопштин- 
ског савепа. По црквеном Уставу (чл. 181), „свака парохија има списак 
бирача у смислу одредаба овог Устава. Овај еписак саставља парох 
са Црквеноопштинским управним одбором Hia основу парохиских књига 
оваке године у првој половини месеца Miaja”.

У списак се уносе сви мушки и женски чланови црквене општине, 
који су навршили 21 годину живота (чл. 179 Устава).

„У описак се уписује име и презиме, година рођења, З1анимање и 
стаи сваког бирича.

Списак се излаже јавно на углед у парохиској канцеларији 14 дан« 
у другој половини маја, о чему се на време извештавају парохијани 
обј|авом на црквеним вратима и огласом од стране свештеника у цркви. 
Сваки парохијан може, за време док је спиоак изложен, учинити своје 
примедбе написмено Црквеношштигаском управном одбору, који о томе 
за осам дана доноси одлуку. Против ове одлуке у року од 15 дана 
од дагаа решења може се жалити преко Црквеноопштинског управиог 
одбора Епархиском управном одбору, који о томе коначно решава.

Списак се саставља у два примерка, од којих један остаје у гааро- 
хиској гаанцеларији, ia други се подноси Епархиском управном одбору” 
(чл. 181). '
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Образац списка бирача види на стр. 53.

КЊИГА НАРЕДАБА И РАСПИСА ВИШИХ ЦРКВЕНИХ ВЛАСТИ

Више црквене власти често подручном свештенству упућују разне 
наредбе и расписе поводом овог или оног случија. К'.ако парохиски ове- 
штеник већину ових добије од свога намесника „да садржину прими 
к зиању па акт врати”, а међу досгављеним му наредбама и р1асписима 
-има их од трајне важности, које стално треба да има пред очима, то се 
јавља потреба за једном књигом, у коју би уносио, у целини или у скра- 
ћеном изводу, све такве наредбе и расписе. Јер ако се свештеник огра- 
ничи да акт прочита, заведе у деловодни протокол, потпише и врати 
намеснику, садржина акта брзо ће ое заборавити. А ако га се кадгод 
и сети, биће поггребно да претура по деловодном протоколу и потсети 
се оадржине односног расгогаа. Деси ли се да у деловоднику није јасно, 
изложена садржина наредбе, што уосталом и није могуће у једној 
просторно органиченој рубрици, тек ће онда настати мучење и нагађање 
шта ли оно беше, Боже мој? У случају да се никако не сети жељечог 
расгшса и ову не буде мопао да реконструише из деловодника, морао 
би да од свопа намесника тражи да му се потребни расшгс или каредба 
поново достави, или да се на њу уопште и не обазире, као да ју никад 
није имао у рукама. У првом случају показао би се пред својим старе- 
шином као неуредвн; у другом, изложио би себе кривичној одговорности 
због евентуалног прекршаја наредбе своје више црквене власти.

Стога се парохиским свештеницима препоручује да при својим 
канцелариј|ама установе Књигу наредаба и расписа виших црквених 
власти.3)

Једна таква добро увезана књига од стотину листа може да траје 
више година. У књигу би требало уносити све наредбе и расписе од 
веће и тр1ајније важности и начелног карактера било у целини или 
у сажетом обиму. У ов-ом последњем случају мора се пазити да скр;а-‘ 
ћиввње не иде на уштрб јасности и разумевања. На тај би начин све- 
штеник имао пред счимга све В1ажније наредбе и у случају потребе лако 
би ју нашао у једној оваквој књизи. А кад се књига испуни, може се 
при крају, на неколико последњих листова, израдити взбучни регистар' 
по предметима ‘ради лакшег проналажењ!а жељене наредбе у књизи.

РЕГИСТАР НАЧЕЛНИХ ОДЛУКА И ОБЈАШЊЕЊА

У животној гпракси често искрсавају случајеви који у црквеном 
зашнодавству нису предвиђени, и који се сви никад не могу предви- 
дети. То законодавне црквене органе нагони да издају аутентична 
тумачења, објашњења и упутства. Такви органи у Hiainoj Цркви јесу 
Свети архијерејски оабор и Свети 1архијерејски синод — за питања из

г) Установу оваквс књиге препоручно је свештенству Архијерејскн сабор Српске 
цркве у Краљевини Србији одлуко-м СБр. 7, алрила 1855 (в. Збо-рник правила, 
уредаба и наредаба Арх. сабора- Срп. прав. цркве у Краљевини Србији, од 1839—1900 
год., Београд, 1900, стр. 105—106).
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ДЕЛОВОДНИ

Per.
број

Ред.
број

Годи- 
на ме- 
сец 

и дан 
при- 
јема

Надлештво 
или лице 

од кога пре- 
дмет долази

Годи- 
на ме- 
сец, 
дан и 
број 

под к. 
пр. 03.

S
соо
е;
s
о .

а

Садржај предмета
sr
* 3
П
S

д г
<0
о .о
о

Такса

дин. П .

1 2 3 . 4 5 6 7 8 9

1

1955
мај

15(2)
V«

ОавиН Јо- 
ван, земљ. 

Ниш

Моли да му се изда 
извод из књиге венча- 
них и два извода за 
децу Марка и Славку 
из књиге рођених.

30 +  

20 +  
20 +  
20

2 мај 
30 (17)

Арх.
намесник

Kpar.

1955 
мај 

25(12) 
бр. 650

i

Доставља расцис Цркв. 
суда епарх. Шумадиске 
б р .  1380, од 10 маја 
(27. IV) о

3
јуни

6
(24. V)

Петдр Илић 
службеник

овд.

V

Моли разрешење од 
оглашења

30 +  
50

4 јуни
14(1)

Епарх. 
управни 

одбор Kpar.,

1955 
јуни 

10 
(мај 

28) бр. 
1150

Тражи податке о утро- 
шку црквене таксе у 
1953 годнии.



ПРОТОКОЛ

Дан, ме- 
сец и ro- 
дина до- 
нетог ре- 

шења

Број
зспи-
сника

Садржај решења

tо*s<0)со  са * £

* О

Доц: 
нија 
или 

рани- 
ја веза

Остављено 
7 архиву

а д  l gssa  

Примедба
фас-

цикла ред

10 п 12 13 14 - 15 ; .1.6

17(4)
маја
1955

Издати тражени изводи 
и послати' поштом на 
означену адресу у молби

18 (5) 
маја 
1955 2 1

31 (18) 
маја 
1955

Арх. намеснику — Кра- 
гујевац. Потврђује се 
пријем расписа цркв. 
суда епар. шумадиске 
бр. 1380, од 10 маја о. r.

1
јуна 

(19. V) 
1955

2 I

7 јула 
1955

Арх. намеснику — Кра- 
гујевац с молбол да 
предмет достави Њ. 
Преосвештенству Епи- 
скопу Валеријану на 
одлуку

7
јуна
1955

25

16
јуна
1955

Управном одбору Еиарх. 
шумадиске Kpar. У 
вези захтева бр. 1150, 
од 10. VI. о. г. доставља- 
ју се тражени подаци

17
јуна
1955 3 I
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јерархиске области, и’ Патријаршиски савет и Патријаршиски управни 
одбор — за питања имовинско-материјална. После доношеша црквеног 
Устава и осталих уредаба и правил1а (на пример: Уредбе о парохиском 
свештенству, Уредбе о цркв(енојерархиским служгбеницим1а, Уредбе 
о црквеном рачуноводству, Брачних пр&вила, Поступка за црквене 
судове — итд.), којима се регулишу функције црквених орпана, споменута 
висогаа тела издала су читав низ начелних одлука, тумачења, упутстава 
и обј|ашњења. Већина ових об|ављена је у службеном органу наше 
Цркве — Гласнику Патријаршије. Како је већина њих од трајне важно- 
сти и значај|а за делатност парохиског свештенстви, административну 
и чисто шастирску, то би сваки свештеник све њих требало постојано 
да има пред очима. Ово неће бити могуће, ако се свештеник ограничи 
на то да Гласник прочита и остави na у библиотеку. Једно време он ће 
памтити прочитану оадржину, шш ће она постепено ишчезавати из 
сећања и, најзад, ишчезнути. Ако му касније затреба нека одлугаа или 
објашњење, биће му потребно много времена док то пронађе, поготову 
ако се не сећа у ком је броју и годишту то објављено. Како је свеште- 
нику време веома скупоцено и он га нема за бвцање, мора се постар1ати 
да себи у овоме помогне и уштеди труд и време. То се може постићи 
установом једног Регистра начелних оздлука и објашњења. То може 
бити једна књижица у виду мало већег нотеса, подељета на слова 
азбуке. У њу би свештеник завео, под одговарајуће слово, сваку важнију 
начелну одлуку, упутство, тумачење и објашњење, штампане у Гласнику 
са назначењем године, броја и стране. Са таквим регистром брзо би 
и лако пронашао сааку одлуку која га буде интересовала. Једна таква 
књижица могла би да служи неколико година. То није тежак посао, 
а од великог је практичн101г значаја.

КЊИГА ПРИМЕДАБА АРХИЈЕРЕСКОГ НАМЕСНИКА

Да би се имала стална евиденција о стању у цркви, црквеној 
канцеларији, црквеном дому и осталим црквеним зградама као и дво- 
ришту приликом инспекције архијерејских намеоника, било би пожељно 
да се при свакој парохисгаој цркви устаиови нарочита књига, у коју би 
намесник приликом овоје посете уписивао своје примедбе и запажења. 
Из ње би он идуће године могао да констатује да ли се стање побољ- 
шало или погоршало, односно да ли је свештеник поступио по примед- 
бама, или се о њих оглушио. Свештенику би оваква књига користила да 
поправи своје недостатке, што је у интересу како њега лично тако 
и службе1).

ЛЕТОПИС ЦРКВЕ

Црквени Устав ставља у дужност парохиском свештенику (чл. 176, 
т. 15) да „води летопис овоје парохије” (цркве).

Под летописом треба разумети скуп многоврсних података о исто- 
риском постанку (насељавању) места и његову називу од почетка, кли-

Установу овакве књиге препоручио је Арх. сабор Срп. срав. цркве у Краљев. 
Србији одлуком СБр. 40 од 26-X-1987 године (в. Зборнкк ггравкла, уредаба и на- 
редаба . . .. стр. Ш ).
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матским особигаама, етничким и религиозноморалним одликама мештааа 
н њиховом занимању, о постанку храма и најважнијим догађајима из 
његове прошлости, културним тековинама места (ако их има), биогра- 
фијама ранијих свештеника итд.

Овакав летопис могао би корисно да пјослужи и као грађа за 
црквенонародну историју, у којој има толико празнина баш због 
недостатиа оваквих и овоме сличних података.

По себи се разуме да су за овакве летописе потребни извори. У не- 
достатку писаних извора може се у знатној мери користити усмено 
нредање, сачувано у свести и сећању старијих људи. Свештеник Не треба 
да дозволи да му тај драгоцени материјал са старим особама одлазн 
у земљу неискоришћен. А до њега није му тешко доћи: при сваком 
додиру са вародом.

У недостатку извора за биографије свештеника; пошто многи о себн 
још увек ништа даписмено не остављају, магу се донекле користити 
црквени протоколи, из којих се види кад је који дошао и докле остао 
иа парохији, као и успомене које су о себи оставили у народу. Ове 
успомене и анегдоте, које. се обично више памте и препричавају, у при- 
личној мери осветљавају духовни лик и карактер свештеников.

Из ових неколико редаиа види се велика важност и здачај оваквих 
летописа.-Зато свештеници не треба да чекају да их више црквене 
власти потстичу на писање летописа, већ да то и сами чине, свесви 
потребе и змачаја ов^аквог посла не само за место него и читаву Цркву. 
Уколико негде летопис још не постоји, треба га установити што пре.. 
Почетак ће, као и свуда, бити тежи, али ће каеније вођење бити једно- 
ставно, ограничено на по неколико аутобиографских и хроногрифских 
записа годишње.

ЦРКВЕНА БИБЛИОТЕКА

Важност и значај црквене библиотеке за духовно израђивање 
парохиског свешгенства одавно је запажена, па је зато Архијерејски 
аабор Српске цркве у Краљевини Србији још пре више од пола века 
инсистирао на завођењу црквених књижница при св1акој цркви овим 
речима:

„Пошто су за свештенике веома потребне корионе и ваљане књиге 
и пошто није сваки свештеник у стању да их набави; а при том, ако 
неко и набави, то и остане његова својида, а следбеници његови опет 
немају, Cađop архијерејски . . . . i . решио је:

Да се при свакој цркви заведу књижнице црквене за које ће се 
Н1абављати из црквене касе све нужне књиге а нарочито богословско- 
педагошке садржине” (Сбр. 21, октобра 1886 године. Зборник правила, 
уредаба и наредаба Арх. саб о р а ........, стр. 24).

Ова препоруиа поновл>ена је једанаест година касније, 1897 године 
(Сбр. 71, од 1 октобра. Зборник........, стр. 26).

Одонда потреба и значај црквених библиотека још су повећани, 
па је зато и црквени Устав (чл. 176 т. 9) ставио у дужност пароху да се 
„старга о библиотеци своје цркве”. Зато сваки свештеник треба свим 
силама да настоји да се оне створе, где их нема, и унапређују, где већ
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•fioetoje.' Добро снабдевена и уређена библиотека може да буде од вег 
ликв користи свештенику и пастви: ЗГаједно са хрђмом, она треба да буде 
стожер духовног живота парохије, особито на селима, расадник свега 
доброг и племенитог, огњиште око кога ће ć e 'паства бкупљати и извор 
са кога ће се нагпајати вером и моралом.

ИстиНа; добра библиотека не ствара се за годину и две. То је више- 
годишњи труд и посао. Зато треба настојати да ре свике године 
у гд{јквени буџет унесе извесна сума, .лрема материјалним могућностима 
црквене општине, за набавку књипа и листава за црквену библиотеку. 
Првбнсгвено набављати књиге и листове религиозно-морзлне садржице, 
ноје мбгу. дрцринети духовном израђивању и свеште»ника и пастве, 
а потбм, на селима, могу се иабављати и књиге из области. пољопри- 
ареде: ратарства, воћарства, виноградарства,. повртарства, пчеларства, 
итд;', које би користиле гвастви у циљу што бољег култивисања земље 
и коршићења њених богатстава, како се то чини у другим, напреднијим 
земљама.
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II О Д Е Jb А к

АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ КОЈЕ ОБАВЉА СВЕШТЕНИК 
НА ЗАХТЕВ СВОЈИХ ПАРОХИЈАНА

Има доста случајева када се. парохијани o6piafiajy своме свеште- 
нику, усмено или писмено, за ову или ону услугу. Ми ћемо овде расмо- 
трити случајеве кад се они обраћају писменом молбом, ia ово бива кад 
траже: извод из црквеног протокола, позакоњења нанбрачњог детета, 
прелаз иноверног у православну веру, дозвслу аа предбрачни испит, 
уништај предбрачног испита, разрешење од оглашењн, дозволу за' вен- 
чање у другом месту, разрешење од сродства, венчање м!алолетних 
ti престарелих особа, венчање особа између којих је већа разлика у го- 
динама старости, венч1ање лица које је пресудом црквеног суда изгубило 
право на нови брак, за стушање у IV брак, за ступање у брак са ино- 
верном особом, за венчање у време Црквом забрањено, за развод, или 
уништај склопљеног брака, за опело оамоубице итд.

О МОЛБИ

Молба је написмено изражена жеља. упућена било неком лицу које 
врши извесне јавне функције, било неком надлештву, за макву услугу 
у границама његове законом одређене делатности.

За молбу се употребљава цео табак, аастављен од два нолутабака, 
канцелариског белог папира, са линијама или без њих. При пиаању 
молбе мора се имати у виду: прво, адресат или прималац молбе, 
и друго, треба да се обрати пажња мако на аам аадржај или унутрашњу 
страну молбе, тако и на њену спољашњу страну или облик.

Што се адресата или примаоца тиче, ако је то установа, надлештво, 
или орпан, мора се знати тачан његов наслбв; ако је личност, оида 
његово звање или титула.
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Тева и органи у Српској цркви

У нашој Цркви постоје ова надлештва или органи:
1) Свети архијерејски аабор;
2) Свети архијерејски сииод;
3) Велики црквени суд;
4) Патријаршиски аавет;
5) Патријаршиски упра-вни одбор;
6) Епархиски црквени суд;
7) Епархиски савет;
8) Епархиски управни одбор;
9) Архијерејски намесник;

10) Црквеноопштински савет;
11) Црквеношштински управни одбор и
12) Братство манастира (чл. 10 и 11 цркв. Устава).

Личности које овим црквеним телима стоје на челу јесу:
а) Патријарх;
б) Епархиски епископ;
в) Парох и
г) Настојатељ М1анастира.

Титуле

Титула Патријарха гласи:
Његова Светост Архжпископ пећски, Митрополит београдско-

карловачки и Патри]арх српски Господин Н..........
Титула митрополипа:
Његово Високопреосвештенство Митроп|олит Н............  Господин

Н ..........
Титула епискогпа:
Његово Преосвештенство Епископ Н............  Господин Н............
Титула архијерејсиог вамесника:
Пречасни — ако је у јерејском чину;
Високо'преч1асни — ако је у чину протојереја.
Титула старешине манастира:
Преподобни — ако је у чину јеромонаха и синђела. 
Високопреподобни — ако је у чину игумана и архимандрита.

Ословљавање

Патриј|арх се ословљав!а:
Biama Светости.

Митроподит ое ословљава:
Ваше Високшреоствештенство.

Епископ се ословљава:
Ваше Преосвештенство.
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Адресирање молбе

Ако се молба пише надлештву односиа установи, онда се назив 
тога надлештва илн установе испише при врху табака, у почетку молбе, 
испод тога за једну линију место у коме је седиште надлештва. После 
топа долази текст молбе и, на њеном крају, с десне стране, потпис 
молиоца, а с леве датум и место писаша молбе.

На пример:

Оветом архијерејском синоду 

Српске православне цркве

Београд

Учтиво молим Свети архијерејски синод

16/3 1априла 1957, 
Крагујевац

Светом синоду синовски одан 
Н. Н.

Или:

Црквеном суду Егаархије шумадиске
Крагујевац

Учтиво молим тај суд

20/17 маја 1958,
Бадњевац

Учтив 
Н. Н.

Ако се молба упућује Патријарху, Митрополиту или Епископу, онда 
се његова титула не пише гаа почетку молбе, него при дну прве страче 
табака, а молба започиње ословљавањем и даље излаже што се жели.
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На пример:

а) Патријарху:

Виша Свегости,

У синовској оданости молим Вашу Светост

Целива св. десницу џ проси св. архипастирски благослов Ваше Све- 
тости одано духовно чадо

12 фебруара (30. I.) 1957,
Београд

Н. Н.

Његовој Светости

Архиепископу пећском, Митрополиту београдско-марловачком и Па- 
тријарху српском Господину Н ..........

Београд

б) Митрополиту:

Ваше Високопреосвештенство,

У синовској оданости и послушности молим Ваше Високопреостве- 
штенство .......................................................

Целива св. 'десницу Вашег Високопреосвештенства и проси св. ар- 
хипасгирски благослов одано духовно чндо

Датум и место
Н. Н.
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Његовом Висо-копреосвешгенству

Митрополиту----------------- Гоеподину Н . -------------

Н . -----------

в) Епископу:

Ваше Преосвештенство, 

У синовској оданости..............................  . .

Целива св. десницу и проси св. архиепиокспски благослов Вашег 
Преосвештенства---------------

Датум и место
Н. Н.

Његовом Преосвештенству

Епископу------------------- Господину Н .----------------

Н.

У оваквим случајевима, кад се милба упућује Цатријарху, Мигро- 
пслиту или Епиекопу, прво се при дну прве стрцне табака испише титула, 
па пссле започиње молба с врха. Молба се не започиње у првој ли н и ји  
озго, већ у трећој или четвртој.

Акс се текет молбе не ааврши ка првој страни, онда се испред тн- 
туле при дну оставе две .линије празне и текст пренесе на другу страну.

При писању молбе с леве стране треба оставити празнину у ширини 
од око 3 см., а с десне стране писати до краја линије.

Молбу треба писати читко, јасно и р1азговетно', пазећи на јез *к, 
логично изражавање, ток н континуитет мисли, гр1аматичка и синтак- 
тичка правила.

Не звучи лепо, кад се име установе или надлештва у тексту молбе, 
да би се избегло понављање, замењује са „горњн наслов” (молим rop- 
њи Н1аслов), па зато ово треба избегавати.

ТАКСИРАЊЕ И ЗАВОЂЕЊЕ МОЛБЕ

Једна од етрвих административетих дужности парохиског свешге- 
ника јесте да се упсзна са Правилником о етаплаги црквених такса (об- 
јављен у Гласнику Патриј|аршије бр. 7 — 8 за 1952 г.) и његовим та- 
рифским бројевима као и са свима потоњим изменам1а и допунама. Ради
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авога он мора да прати службени лист наше Цркве и све измене и до- 
пуне да уноси у Пр1авилник код односних тарифских бројева. Јер ако то 
не чини, он се може огрешити о Правилник па наплатити на име ваксс 
мање или више него што је прописано. У првом случају он ће оштетиРи 
своју Цркву, која је иначе у врло тешком материјалном пололсају; у 
другом случају, оштетиће свога парохијана и огрешити се npeMia њему. 
Лјз до овога не би дошло, треба Правилник добро познавати и гаапла- 
тити на име таксе онолико колико он за односни случај пропгасује.

Прописани износ таксе по ТБр. 1 Правилнига лепи се на молбу у 
црквеним таксеним маркама, које издаје Патријаршиеки упр1авни одбор 
за читаву нашу Цркву и преко епархиских, управних о д б о т  сгаабдева 
црквеке управе. Да би се парохијанима помогло при гаабављању цр- 
квених таксених мараиа, свапа црквена управа односно свештеник треба 
увек при себи да има извеену количину ових марака и услужи гзарохи- 
јанина кад му оне затребају. Да се не догоди да парохијани на селу 
ради једне црквеие мирке издангубе читав дан и препениачи десетине 
километара до суседне вароши, ца би ову набавио.

М.олба се по пријему за,води у Деловодни протокол, пошто се прет- 
ходно зумбом или округлим црквеним печатом поништи таксена марка 
на њој.

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ

То је нарочити протокол у који се заводи свакн акт који стигне у 
црквену канцеларију или оде нз ње. Овај протокол има свако надле- 
штво и успанова. Само његова форма није иста код државних и црк.је- 
них надлешвава. (Раније је био исти, али је државна администр1ација 
после прошлог рата увела нову форму). Деловодни протокол спада у- 
монополисане црквене обресце и о његову штампању брине се Патри- 
јаршиски управни одбор. Он је једнообразан за чипаву нашу Цркву 
(Одлуиа Ц|атр. управ. одбсра бр. 7455/239, од 12. XII. 1945. Гласник 
Патр. бр. 3 3ia 1946 год.).

Овај протокол има следеће рубрике:
1) Регистарски број. Као што је изгаалажење неког лица у црквеним 

протоколима без регистра скопчано са великим трудом и дангубом, још 
је теже без регистра пронаћи жељени предмет у архиви неког гаадле- 
штва, у које током године стиггае више хил1ада акапа. Да би се изна*. 
лажење потребних аката у архиви убргало и олакшало, сва већа над- 
лештЕ-ia, и државна и црквена, гаапоредо са деловодним протоколом воде 
и азбучни регистар примљених и одаслагих агаата. Чим један акт стигне, 
он се прво региструје, тј. заведе у регисгар под одговар1ајуће слово. На 
пример: Радован Лукић, земљор1адник тражи уверење. . .  Или: Петар 
Здравковић, воскар, подноси тужбу против своје жене Радмиле и тражи 
развод брака. Или: Црквени суд Егаархије браничевске тражи податке . . .  
У првом случају молба ће се у реггастру завести под слово „Л” и гаапи-
сати: Лукић Радован, земљ. из Н., тражи уверење............Деловодник
•свесгаа------ , б р .-------. У другом случају записаће под слово „3”: Здргав-
ковић Петар, воскар из Н., подноси тужбу за развод 6piaKa. Деловодгаик 
свеск а-------б р .-------- . У трећем случају под слово „С” записаће: Суд
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XКњига

Страна књиге 150

Издаје се без таксе по чл. 55 уредбе црквено јерар- 
хиским службеницима у циљу регулисања службе 
пред цгквеним властима и за другу сврху не може 
се употребити.

Т екућн б р о ј .......... 40...........  (м - п.)
Богдан Савић, свештенк

И 3  в  о  д
из књиге за уписивање РОЂЕНИХ и КРШТЕНИХ Српске православне цркве

Парох

КрагЈгЈевачке Храма  Успења пресв. Богородкце
У ...................... крагујеппу   за 1958 год.

1. Година, месец, дан и време 
рођења 1958, Април 26 (13)

2. Место, општина и срез где је 
дете рођено

село Петровац. општ. Крагујевац,' 
Срез крагујевачки

3. Година, месец и дан крштења 1958, Мај 3 (Април 20)

4. Место и храм у коме је дете 
крштено

Крагујевац, храм Усиења пресв. 
Богородице

5. Им'е детета и пол Милован, мушко

6. Име, презиме, занимање, место 
становања, вероисповест и на- 
родност родитеља

Илија Недић, и Радојка, рођена Милић, 
земљорадници, Петровац, православни, Срби

■ 7. Је ли дсте рођено живо живо

8. Које је дете по рођењу матери 
(прво. друго)

четврто

9. Је ли дете брачно или ванбрачно брачно

10. Је ли дете близнак и т. д. није

11. Је ли дете рођено с каквим 
телесним недостатком

није

12, Име и презиме свештеника који 
је дете крстио

јереј Марко Ружић, парох петровачки

13. Име, презиме, занимање и место 
становања кума

Драган Јовић, учитељ, Чумић

14. Страна домовника — анаграфа

15. П р и м е д б а

Да је овај извод из књиге за уписивање рођених и крштених цркве
Крагујевачке храма Успеља пресв. Богородице

у свему веран своме оригиналу оверавам својим потписом и црквеним печатом. 
Бр. ........ 1 2 0 ........ Парох

Јува 14 (1).........  19 . 8? (М. П.) парохије .............
у КрагЈгјевцу

Цеиа 1 коЛаду 2 . —— дин.

јереј Богдан Савић
Израда и растурање овог формулара од стране неовлашћених лица 
сматра се у емаелу чл. 13 гГравилника о цркв. такса.ча, као фалсификат 
н казниће се по кривичном закону.

Издаље Српске Патријаршије
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црквени браничевски тражи податке. . .  Деловодника свеска — — — 
б р .-------.

Пошто се акт заведе у регисиар, у сву се рубриху деловоднигаа за- 
бележи слово под којим је акт заведен у регистар. Ако од једног лица 
или надлештва у току годиие стигне више аката, онда се они у регистру 
нумеришу од 1 па даљ-е. У том случају у' ову се рубрику деловодника 
после слова ставља и тај број из регистра. На прнмер: С 6. Или: „3/2”. 
Или: Л/5. Иста се сзнака и број регистр-а ставлш и на ахт при врху. 
испред кли изнад штамбиља са бројем деловодника.

Кад неко лице или надлешгво ?!атражи обавсштеље шта је урађено 
са љегово:м молбом или актом, у том случају треба прво погледати у 
регистар, који ће упутити на свсску деловодника н број у њему, а из 
делсводника видеће се шта је по молбп или акту урлђено и где се налази.

Без регистра морао би се предмет тражити у деловоднику и ићи од 
броаа до броја, а то је веома дапгубан посао. Са регистром предмет се 
пронађе за минут-дв!а.

2) Редни. број. Овај, као и код цркзених протокола започиње са 
бројем 1 од 1 јануара по новом календару, и течс аритметичким редом 
до краја године (31 децембр1а). Спаки акт који стигне у падлештво или 
одлази из њега заводи се у деловодни протокол под први наредни сло- 
бодни број. Ако се јздан премет више пута враћа у надлештво, сваки 
пут ће се завости у деловодник под •нсвим бројем, аамо ће се у том 
случају ти бројеви озшачити у 14 рубрици: Доцнија или ранија веза.

3) Година, месец и дан пријема. Година се не пснавља код сваког 
броја, већ се она ислише или само код почетног брсја у години, или 
само код првог броја на CEia'coj CTpiaHir, што је боље и прегледније. У 
већим надлештвима где сваког дана стигке по више десетина предмета, 
не треба тга месец и дан поиављати код свагеаг бро.;л него ове ислиси- 
В1ати само код преог броја страке. Да не би било забуна око тсга који је 
календ1ар у питању, требала би н сзде, ,као код црквених прстскола, бе- 
лежити оба датума: прво нови, после стари у загради.

4) Надлештво или лице од кога предмет долази. Ако акт полази 
из надлештв1а, онда ће се азде ставити ово иадлештво. Или: ова цркза.

5) Година, месец, дан и број под којим је предмет означен. То ће 
се видети из примљеиог лкта, ако он долази од нехог надлештва. Ако 
је молба од приватнег лица, сиа неће имати број, али ће имати датум, 
па тај датум треба овде уггаеата. И код аиата који полазе из надлештс:а 
овде ће се убележити датум/

6) Прилози: Ако предмет има какве прилоге (документа којима се 
акт обј'.ашњав1а, поткрепљује и употпуњује), овде ће се цифром означити 
кслико ваквих прилога има. Ако уз акт или молбу нема нихаквих при- 
лога, ова ће рубрика остати празна.

7) Садржај предмета. Овде се укрјзтко, у једној или две реченице, 
у сажетој форми испише садржина примл>еног или 01даслатог предмета.

8) Обрађивач. У већим надлештвима, где ради велики број службе- 
ника, посао је међу њима тако расподељен, да се сваки бави одређе- 
ном граном посла. Лице које предмет заводи прво га прочита и из ње- 
гове садржине види у чију надлежност рада спада, na па уручује над- 
лежном службемику, ia овде ставља његово име и презиме, или само
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иницијале (почетна слова имена и презимена). То је потребно да се зна 
ко је одговоран за даљу судбину примљеног предмета и донето решене. 
Код предмета који лолазе из надлештва ова рубрика остаје npaaHia.

S) Такса. Често се уз примљени предмет поред таксе на њему при- 
лепљене прилаже у непоништеним маркама такса аа какво решење. Тада 
се такса прилепљена на предмет (молбу) поништава, а приложена оста.в- 
ља у предмету (само врло мало једним углом прилепљена, да не би 
испала из предмета) за решење. 'ТТада се у о.ву рубрику упише цифром 
износ таксе. На пример: 30. Или: 30 +  50. У првом случају значи да је у 
питању молба, која је. по Тбр. 1 Правилника о наплати такса, таксирана 
оа 30 дин. У другом случају — да се ради о молби и приложених 50 дин., 
за решење, по Тбр. 4 Правилникд. Податак о такси потребан је затО', 
да не би било злоупотребе са њом. Са овом рубриком завршава се лева 
страиа деловодника.

10) Дан, месец и година донетог решења. Кад ее предмет реши, 
овде се бележи кад је то учињено. Из ове рубрике се види колико је 
времена пронгло од дана пријема предмета па до његовог решења.

11) Број записника, Кад решење по примљеном предмету не доноси 
поједини службеник него скуп свих чланова дотичног пссла (као шго 
је на пример Св. архијереки синод), онда се то чини на општим седни- 
цама. Тада службеници дотичног тела реферишу на седници по прим- 
љеном предмету с е о к и  и з  овоје струке или домена надлежности (због 
чега се о-бично такви службеници назииају референтима), а чланови тела 
одлучују. Како се иа једној седници решава по многим предметима. 
они се у записнику седнице одвајају један од другопа редним броје- 
вима, који започињу бројем 1 од првог јанугара и теку редом до краја 
године. Последњи број у једној години означава колико је предметга у 
току године решавгано. Тај број записника седнице под којим је предмет 
решаван одноено решен уноси се у ову рубрику. То је редован случај 
код одлуш Св. арх. синода. На пример: Бр. 135(У?гап. 102. У овом слу- 
чају први број означава број делоеодног протокола ia други број озна- 
чава број- записника седнице под којим је тај предмет решен.

12) Садржај решења. Овде се укргатко, у једној или две реченице, 
изнесе шта је по примљеном предмету решено и коме је предмет упућен, 
;ако на њега треба што одговориги.

13) Дан експедовања. То је дан кад је предмет послат из нацле- 
штвга.

14) Доцнија или ранија веза. Има случајева кад неки предмет по 
неколико пута долази из једног кгадлештЕга и noHOiBo се враћа у њега. 
Да би се моггао пратпти цео пут којн такав предмет превали и све фазе 
кроз које је пролазио, шго је за сзако надлештво веомга важно, по- 
требно је при сваком новом завођењу актга овде убележити онај ранији 
број, под којим је он у том надлештву раније био заведен, ia код оног 
ранијег броја у овој рубрици сназити овај други број, под којим је он 
поново заведен. То омогућава да се прати тргаг акта и од почетка до 
кргаја, и од краја до почегка. У првом елучгају довољно је пронаћи први 
број под којим је у деловоднику заведен. Тада треба погледгати у ову 
рубрику и у њој ће се видети потоњи број под којим је предмет поново 
заведен. И тако до краја. У другом случају треба пронаћи последњи
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број и погледати у ову рубрику. Она ће нас упутити на претпоследњи, 
OBiaj Hia претходни и тако до првог броја.

15) Остављено у архиву, фасцикла, ред. Кад архива не би била сре- 
ђена, 'Ни азбучни регистар, о коме је било речи у вези са првом рубри- 
ком деловоднику, ништа не би користио. Он нам, као што смо видеаи, 
пом1аже да лако и брзо пранађемо жељени предмет у деловоднику, али 
не и у архиви, нарочито ако је она без реда стрпана на гомилу или 
разбацана тамо-амо. Зато се у свима већим надлештвима архива сређује 
аритметичко-хронолошким редом, групише у фасцикле и распоређује у 
редове. У ову сврху изграђују се нарочити ормани или полице са водо- 
равним прегр1адама или редовима, у које се стављају фасцикуле са 
актима у н>им1а. Реч фасцикул1а долази од латинске речи fasciculus, што 
значи: завежљај, свежањ. Фасцикул1а HMia облик тврдо повезане кшиге, 
без листов1а, у коју се између чврстих корица слажу предмети аритме- 
тичким редом, обично по 50 или 100 бројева, па се корице чврсто. стегну 
канапом или пантљикама и ређају једна до друге по водоравним поли- 
цама. Ради сналажења, полице се обично обележ1авају почев одоздо па 
навише римским бројевима (I, II, III, IV итд. до врха), а фасцикуле или 
словим1а азбуке или арапским бројевима. Оне се обично постављају на 
полнце усправно, иао књиге у библиотеци: платнени повез који спаја 
корице дође споља, а лантљика која везује корице и држи акпа да не 
испадну дође унутра. На чело фасцикуле стави се њен знак (слово илн 
број), испод тога крупном цифром годитаа, а испод године бројеви аиата 
које она садржи, и то само први и последњи. На пример:

Кад се предмет сврши, он се стави у фасцикулу ia ова у полицу. 
Тада се у ову рубрику стави озтаака фасцикуле у којој се предмет на- 
лази и ред полице у коју је фасцикула стављена. На пример: Фасц. Г, 
ред X. Или: Фасц. 7, ред XII.

16) Примедба. Ова рубритаа је као, и код црквених протокола, ре- 
зервиоана за разне нотице и забелешке у непредвиђеним случајевима.

Пошто се примлуени предмет заведе у деловодник, на њега (пред- 
мет) се стави четвртасти печат (штамбиљ) таадлештва и у печат упишу 
број деловодника и датум. Печат се ставља на празно поље одмах иза 
завршетка текста предмета, а испод печата долази одговор. У случају 
да је текст предмена испунио све стране и нема празног поља за печат 
и одговор, предмету се прикључује чист полутабак (или табак) и на 
н>ему пише одговор. Кад се одговор или решење напише, на крају, с 
десне стране, стави се потпис лица које у име надлештва одговара, а 
лево од потписа удари округли печат.

У средини печата налази се црквени грб (према чл. 3 цркв. Успава), 
а око грба или испод њега натпис дотичног црквеног таадлештва, на пр.: 
Српска православна гаарохија Н. у Н. Или: Српска православна црквена 
општина у Н. (чл. 4 цркв. Устава).

201—300

Г
1954

7
1955

1—100

70.



Службени језик наше Цркве је српски а писмо ћири.1гад1а (чл. 4 
Усгава).

Ако се ради о молби која сстаје у надлештву, штамбиљ се може 
ставити на полеђини молбе, пошто се уздуж пресавије на пола, тако да 
текст молбе дође унутр1а, а празна страга упоље. Тада се на полеђини 
молбе при врху испише име молиоца и шта жели. Испод то-ла стави се 
штамбиљ, а испод овога дође одговор или решење по молби. Ако се 
молбом тражи какво уверење, онда се на полеђини, испод штамбиља, 
испише текст уверења које, као’ концепт, остаје у архиви, а прописно' 
уверење издаје се на засебном полутабаку. На тај гаачин, у случају ка- 
квог спора о садржини издатог уверењ1а, рвегсв текст сачуван је у ар- 
хиви надлештва које је уверење издало. Кад молилац прими уверење 
или решење, он иа молби треба да потврди пријем. На пример: Примио 
оам тражено уверење 10 јула 1955 год. Н. Н.

О ИЗВОДИМА ИЗ ЦРКВЕНИХ ПРОТОКОЛА, ЊИХОВОМ 
ИЗДАВАЊУ И ТАКСИРАЊУ

Датум рођења, венпања и смрти неког лица доказује се изводима 
из црквених М1атица или протокола.

Извода има онолико врста колико и протокола и они спадају у мо- 
нополиаане црквене обрасце, што значи да их нико други, осим Цркве, 
не сме штампати. У изузетном слушју, кад штампаних образаца ие- 
стане у продаји, а они су неком лицу преко потребни, може се уместо 
штампаног извода употребити обичан полуиабак и на њему повући ру- 
брике које им:а и штампани обрадац и потом попунити из протокола. 
Само се у том случају на такав полугабак мора долепити онолико цр- 
квене таксе, колико износи вреднсст штампаног извода и гаазначити за- 
што није употребл-ен штамгаани црквени образац. Ако се ова такса не би 
долепила, Црква би била оштећена, а свештекик би учинио кривичну 
радњу, подложну одговорности и новчаној казни.

На изводу мора стајати: печат цркве, потпИс гаароха или његовог за- 
меника, број деловодног протокола и црквегаа такса коју Правилник о 
■каг.лати црквених - такаа предвиђа (Тбр. 19). У случају да се извод 
издаје без таксе. мора се на њему, на месту где је таксу требало при- 
лепиги, назначити по коме се основу издаје без таксе и у коме циљу, оа 
напоменом да се у другу сврху не може употребити.

До доношењ1а Закогаа о државним матичним књигама (9-IV-1946), 
изводи из црквених протокола имали су KapiaKTep јавноправних исправа 
и пред држввним властима. После доношења споменутог Закона, они су 
свој карактер јавноправних исправа задржали само пред црквеним 
властима и у пословима црквене администрације.

Од плаћаша таксе гаа изводе из црквених протокола ослобођењи су:
1) црквенојерархиски службеници, по чл. 55 Уредбе о црквенојерар- 

хиским службеницима (од 6/19. VI. 1936), квд су им изводи потребни 
ради регулисања службе пред црквеним властима и као прилози уз слу- 
жбенички лист;
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Књига ii........

Страна књиге __
Текући број 64....'

И 3  в  о  д
из књиге за уписивање лица ОБРАЋЕНИХ у православну веру Српске православне
Цркве београдске храма   С«. ап. и ева“гел*стеМ »рка................

у Бодвд,......................  за 19.41... годину,

1. Име, презиме, занимање, место 
становања и брачно стање

Исак Медииа, трговац у Београду, 
нежењен

2. Година, месец, дан и место 
рођења ‘ 1902 маја 18 у Београду

3. Име, презиме и занимање 
родитеља

Арон Медина и Сара, трговац 
у Београду

4. Којој је вери (вероисповести) 
ттрипадао и када је крштен Мојсијевој

5. Датум и број одобрења за 
за превод односно крштење АЕП бр. 1540 од 1.VIII (19. VII) 1941

6. Година, месец и дан када је, 
и храм у коме је превод одп. 
крштење извршено

1941 септембра 14 (1) у храму св. 
Саве у Београду

7. Ново име Божидар

8. Име и презиме свештеника који 
је превод одн. крштење извршио Велимир СтојановиИ, парох V парохије

9. Име, презиме, занимање и место 
становања кума

Станоје Симић, директор банке v 
Београду

10. Коју је славу примио Св. Саву (14 јануара)

11. Страна и број домовника — 
анаграфа Стр. 805. бр. 160

12. П Р И М Е Д Б А

Да је овај извод из књиге за уписивање лица о б р а h е н и х у православну 
веру, цркве .............. бсогрлдеке....................  храма cn. ап, Марка

у свему веран своме оригиналу оверавам својим потписом и црквеним печатом.
Бр. .....96........

1 9 «  r.
у Београду

Цена 1 комаду Z  дин. Издање Српске Патријаршије
Иврада и растурање оиог формулара од стране неовлашћених лица сматра re у смислу чл. 13 Пра- 

вилника о цркв. таксама као фалеифнкат »  кааииће се но кривичном аакону

©
П а р о х

парохије ................. Т.Р?ће...............
Милан Марковић, протојереј

Цркве- 
на та-
кса од 
20 дин.
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Књига ....Y!

Страна књиге .**....
Текући број ....?...  И 3  В О Д
из књиге за уписивање ВЕНЧАНИХ Српске православне Цркве..

храма .............  . Св. Вазнесења

у ................ Веограду.....................  за..Ј941__ годину.

; Такс. ; 
' марка
: од 20  д. ;

београдске

1. Име, презиме и за- 
нимање венчаних, 
место становања, 
вера и народност

а) жениха Богдан Ж. Вељковић, чиновник
мин. пошта у Београду, православн. Србин

б) невесте Ангелна Ч. Нозаков ић, студ. фарма- 
ције у Београду православа Српкиња

2. Име, нрезиме, за- 
нимање и место 
становања родите- 
ља венчаних

а) жениха Живана Вељковић и Лепосава, 
обућар у Београду

б) невесте Чедомир Новаковић и Љубица, 
трговац у Младеновцу

3. Година, месец, дан 
и место рођења 
венчаних

а) жениха 1919 марта 27 (14) у Београду

б) невесте 1921 септембра 5 (23. VIII) у Младеновцу

4. У који брак ступају
а) жених у први

б) невеста у први

5. Кога су дана испитани и оглашени 18 5) фебруара 1941
6. Година, месец и дан венчања 1941 фебруара 23 (10)
7. Место и храм где је венчање 

извршено У храму св. ап. Марка у Београду

8. Име и презиме свештеника који 
је венчање извршио Божидар Трифуновић

9. Име, презиме, занимање, веро- 
исповест и место становања све- 
дока (кума и старог свата)

Др. Милан Гавриловић, лекар у Бео- 
граду, Никола Симић, учитељ у Сме- 
дереву, православни Срби

10. Да ли су ови брачници имали по- 
требу разрешења од оглашења или 
друге сметње и јесу ли разрешени

Разрешени од оглашења

И . П Р И М Е Д Б А

Да је овај извод из књиге за уписивања венчаних цркве ....... .б.??.гР?Д.с_!5«
храма ......................

у свему веран своме оригиналу, оверавам својим потписом и црквеним печатом. 
Бр..__1.136.. Парох

...ЗО м аја ........ 19.JJ... Г. парохије  прве...................
у Београду 

Цена 1 комаду 2  дин.
Чедомир Ивановић, свештенвк

Издање Срвске Патрвјашвје
Израда и растурчње овог форму.пра од стране неовлашћених лида сматра с» у смислу чл. 13 Пра- 

вилника о цркв таксама као фалеификат ■ казииће се do кривкчном закону.
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Књига
Страна књиге

Текући број И 3  В О Д
из књиге за уписивање У М Р Л И X Српск православне Цркве ........Јованпвачке
.................................................. храма  .t.?...D.P;.?.'??.J.e..................................
у .......................Ј.0.???.??.1?)’......................  за 19..41__ године

1. Име, презиме, занимање, пол и 
брачно сање умрлога 

а код супруге и удове: име, прези- 
ме, занимање и место становања 
почившег супруга 

б) код деце: име, презиме, занима- 
ње и место становања роди^еља

Радован Милошевић, зем. из Јова- 
новца, мушко, ожењен редов, 16 пио- 
нирске чете, IV инжењерски батаљон

2. Место где ]е умро (ла, ло) Кавадар (на Вардару)

3. Година, месец, дан и час смрти 1941 априла 14 Ц)

4. Година, месец и дан сахране

5. Место и гробље сахране

6. Место рођења Јовановац

7. Година, месец и дан рођења 1907 септембра 27

8. Узрок- смрти Нестао за време борбе са Немцима

9. Име и презиме свештеника који 
је опело извршио

10. Да ли је умрли исповеђен и 
причешћен

11. П Р И М  Е Д Б А
Решењем Окруж. суда у Крагујевцу 
бр. 17*9 од 3 септембра 1942, огла- 
шен за мртва Види Д. бр. 214,42

Да је овај кзвод из књиге за уписивање у м р л х цркве ... Ј.°.??.в.??.»Л?е
.....................................................  храма i.......................9л..пРчр°к;’ ИлиЈе

у свему веран своме оригиналу, оверавам својим потписом и црквеним печатом.
Бр- .Ж ...  П а р о х

*?ЛТ1..®?Р?.л.?.. 19.Л?.... Г. парохије јовавовачке
у ____Ј?.ВЛ?.0.?? Г ........... ЈелисвЈе Певловић, свештенвк

Цена 1 комаду 2  дин. Издање Српске ПатријаршнЈе
Иарада н растураае овог формулара од стране "неовлашћених дица сматра се у смислу чл. 13 Пра- 

внлннка о дркн. таксама као фалснфнкаТ н казниће се по крнвичвом закову.

Такс. 
марка 

од м  д.
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2) парохиеки свештеггаци, по чл. 38 Уредбе о парохиском свештен- 
ству (од 5/18. V1. 1936), wao и црквенојерархиски службеници.

Сви остали плаћају таксу и ова се лепи на извод у горњем десном . 
углу, а •поништава зумбом унакрст, или округлим печатом, ако нема 
зумбе. ' • '

Такса се лепи, пошто се извод читко попуни и потаише.

У В Е Р Е Њ  А

Има случајеЕ1а кад се парохијани обраћају своме свештенику мол- 
бом за уверења о своме или туђем моралном владању и вршењу својих 
дужности као чланова Цркве. То најчешће 6 hei3 у бракоразводним пар- 
ницама, где уверења служе иао докази кривице или испр|1вности.

При издавању оваквих уверења свешетник треба да буде веома оба- 
зрив и у њима тврди односно констатује само оно што му је добро 
познато. Обично се у таквим уверењима ради о Е1анбрачном животу и 
неморалном владању.

На пример: Сретена Јовића напустила је венчана жена Мирослави, 
саживела се са др-угим човеком и живи у конкубинату. Сретен покреће 
бракоразводну гаарницу и моли од свопа свештеника уверење о своме 
владању и уверење о владању своје бивше жене Мирославе.

Свештеник ће му у том случају издати отприлике овакво уверење:

Штамбиљ Такса по Тбр. 4

На молбу Јовић Сретена, земљ. из
Н ------------------- , да му се изда уверење
о његовом моралном владању, парох I 
лаповске парохије издаје му ово —

УВЕРЕЊЕ

Да је молилац Сретен доброг мо- 
ралног владања, да чешће похађа св.

. храм и богослужења у њему, да се ис- 
поведа и причешћује, да слави своју 

!крсну славу, да не живи невенчано. . .
Уверење му се издаје гаа лични 3ia- 

хтев и употребу, а по наплати црквене 
таксе у износу од 80.— динара из Тбр.
1 и 4 Правилника о наплати црквене 
ваксе, која је на уверењу прилепљена и 
поништена.

Парох I лаповске парохије 
Радован Вељковић, протојереј

НАПОМЕНА: Према пропису чл. 6 
Правилника о наплати црквених такоа, 
„на cBiaKOM писмену мора се констато- 
вати износ наплаћене таксе н варифни 
број по коме је она наплаћена” (тачка 
1, став 2).
(М. П.)
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Уверење за жену му Мирославу гласило би отприлике овако:

Штамбиљ Такса

На молбу Јовић Сретеиа, земљ. из
Н ------------------ , да му се изда уверење о
владању његове би,вше жене Мирославе, 
парох I лаповске шарохије издаје му 
ово —

УВЕРЕЊЕ

Да га је његопа бивша жена Миро- 
слава напустила пре шест меседи и са- 
живела се са Петром Крстићем, земљ.

из Н -------------- -—, са којим све "до аада
живи у конкубинату.

Уверење се издаје на лични захтев 
и употребу, ia >по наплати дрквене таксе 
у изноеу од 80.— дин., по ТБр. 1 и 4 
Правилника о наплати црквене гаксе, 
ко)а је иа уверењу прилепљена и пони- 
штена.

Парох I лаповске парохије 
Радован Вељковић, протојереј

(М. П.)

ДОЗВОЛА ЗА ПРЕДБРАЧНИ ИСПИТ

Ако верениди не припадају истој парошији, за предбрачни испит над- 
лежан је.парох невестин (§ 61 Брачних прав.). Њему вереник треба да 
од свога пароха донесе писмену дозволу за испит и тек после тога парох 
тевестин може да приступи вршењу предбрачног испипа, разуме се само 
у том случају, ако и оа ћевестине стране склапању брака не стоје на 
путу никакве ггрепреке.

Пре него што изда дозволу за предбрачни испит, парох женихов ис- 
пипаће да ли жениху за ступање у брак не стоје на путу какве сметње 
(§§ 12, 13, 27 Брач. прав.). Ако постоје и оне су уклоњиве, он ће na 
поучити гаако да се оне отклоне; ако су неуклошиве природе, посавето- 
ваће га да од намераваног брака одустане (§ 57 Б. п.). Ако склагаању 
брака не стоје на путу никакве сметње, парох женихов приступиће при- 
npeMiaMia за предбрачни испит no напред споменутом Упутству Светог 
ирхијерејског синода « Ca6opia (стр. 24—29) и прописима Брачних пра- 
вшШ (§§ 60—63), односно издаће женику дозволу за предбрачни испит, 
ако је веренида из друге парохије. Та дозвола има отприлике овакву 
форму:

76



Штамбиљ
Пароху н . -------------------- — парохије

Пречасном оцу Н. Н. 
свештенику

Н ------------------------

Мој парохијанин првобрачни Н. Н., син Н. Н., по занимању-----------
рођен-------------------- у ------------------------ , нашао је себи супругу у Вашој
гзарохији.

Именов1ани је Србин, православне вере и његовом браку не стоје 
на путу никакве првпреке.

По извршеном брачном испиту, молим Вас за извештај.

Ваш у Христу брат,
парох н . ------------------------------------парохије',

Н. Н. 
свештеник

(М. П.)

Ако је гаарох невестин протојереј, ословиће га у акту: високопре- 
часни.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ПРЕДБРАЧНОМ ИСПИТУ

Кад се невестин парох извести да и невести ништа не опречзва да 
у брак ступи, приступиће предбрачном »спиту и писању записника, а 
потом ће пароху жениховом К1аписати извештај о извршеном предбрач- 
ном испиту, отприлике у следећој форми:

Штамбиљ
Пароху н . --------------------парохије

Пречасном оцу Н. Н. 
свештенику

Н .-----------------------

На основу Ваше дозволе б р .----------- о д ---------------- ------------- , дан1ас
сам брачно испитао Вашег парохијак1а Н. Н., сина Н. Н., по занимању
— ----------- , рођеног-------------у ----------------------, са мојом парохијанком
првобрачном Н . ------------, ћерком Н . --------Н . ---------и Н . ---------земљо-
радника у Н . ----------- , рођеном-------------у ----------------- .

На брочном испиту обадвоје изјавише своју слободну вољу и жељу 
да у брак ступе, чему до овога часа није било никакве сметње.

Н . -------------је Српкиња, пр1авославне вере.

Ваш у Христу брат
парох н . ------------------------------------ парохије,

Н. Н„ 
свештеник

(М. П.)
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Н а п о м е н а :

На дооволе за предбрачни испит wao и извештаје о извршеном ис- 
питу не плаћа се никаква црквена такса (Напомена после Тбр. 9 Пра- 
вилника).

ОГЛАШАВАЊЕ

После извршеног предбрачног испита, односно пошто парох жени- 
хов прими од пароха невестиног извештај о извршеном предбрачном 
испиту, заручници се уписују у протокол брачно испитаних, а извештај 
о брачном испиту заводи у деловодник и оспавља у архиву. Потом се 
приступи оглашавању, како је то раније речено приликом попуњаваша 
протокоша брачно испитаних (в. стр. 29—32).

Ако су вереници из разних гпзрохија, оглашавање се врши у обе 
парохиске цркве (§ '63 Брач. прав.). По завршеним оглашењима, парох 
невестин дужан је да у року од осам дана од последњег оглашења до- 
сиави пароху жениховом.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ ОГЛАШЕЊИМА

Тај извецЈтај може имати овакву форму:

Штамбиљ

■ Пароху н. ----------------------— парохије
Високопречасном оцу Н . ----------- Н . -------------

протојереју,

у  смислу лрописа § 63 Брачних празила, част ми је известити Вас
да оам 3, 10 и 17 овог месеца у овдашњем храму с в . ---------------------
извршио прописана оглашења брачно испипаних вереника Н. Н., земљ.
из Н . ------------ и Н. Н., из Н .----------- .

До овог часа нисам сазнао ни за какву сметњу њиховом бр1аку.

Ваш у Христу брат, 
ларох н . ----------------------------парохије

Н. Н., 
протојереј

Н а п о  м ен  а :

И овај извештај не подлеже пакси.
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ПОНИШТАЈ ПРЕДЦРАЧНОГ ИСПИТА

Кад једна заручничиа страна, ма која, после предбр1ачног испита 
одуснане од ступања у бршс са брачно испитаном страном, и изјави 
жељу, поткрепљену разлозима, да се обављ>ени предбрачни испит по- 

. ништи, она треба да се ппсменом молбом обрати своме пароху и у њој 
наведе разлоге свопа одустајан1а од брака. Парох ће такву молбу при- 
мити, завести у деловодник, псништити прилепл>ену таксу и молбу спро- 
вести архијерејском намеснику, који је по црквеном Уставу (чл. 162, 
г. 12) надлежан за попиштај предбрачног испина.

У случају да је стр1анка неписмена и због тога у немогућности да 
напише молбу, може парох странку ааслушати, оаслушање оверити л 
ово доставити архијерејском намгснику. То би се саслушање могло 
овако стилизоиати:

Рађено 16 (3) јула 1958 г. 
у канцеларији I лаповске гаарохије

Даиас дође канцеларији ове паро- 
хије Спанковић Радомир, земљ. из Ла- 
цова, па изјави:

Таксена мариа по 
ТБр. 10 Пр1а1вилника о

наплати такса
30 прошлог месеца брачно аам ис- 

питан са Милевом ћерком Павла Голу- 
бовића, земљ., из Браана. Намеравао сам 
да са њом ступим у брак, али сам се у- 
верио да она за мене не би била поде- 
сна прилика (овде укратко навести раз- 
логе које crpiaHKa износи против закљу- 
Чења брвка).

Пошто ми, из наведених разлога, ни- 
је могуће да аа горе именованом ступим 

у брвк, то Вас молим за дејство да се 
предбрачни испит између мене и Миле- 
ве поништи..

Пропнсану таксу лепим.
Нисам писмен.

Радомир Спанковић
Саслушао, потписао и исказ озерава

Парох I лаповске ггарохије 
Богдан Протић, 
свештеник

(М. П.)
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Саслушање завести у деловодпи протокол и на полеђини овопа на- 
писати спроводни акт архијерејском намеснику отприлике у следећој 
форми: -

Штамбиљ

Православном архијерејском намеснику,
Виоокопречасном оцу Станку Ј1|азићу, 

прогојереју
Крагујевац.

Част ми је доставити Вам саслушање мога шарохијана Радомира 
Станковића, земљ. из Лапова, у коме тражи да се предбрачни испит, 
извршен 30 прошлог месеца над њим и Милевом, ћерком Павла Голу- 
бовића, земљ. из Брзана, поништи.

Прописана такса из Тбр. 10 Правилника о наплати таксе прилеп- 
љена је Hia саслушању и поништена.

Парох I лаповске парохије, 
Богдан Протић, 

свештеник
(М. П.)

РАЗРЕШЕЊЕ ОД ОГЛАШЕЊА

Некад наступе такве околности да је вереницима потребно да се 
што пре венчају, и без оглашења. У оваквом случају заиитересГована 
страна (обично је то мушка) сбраћа се мслбом свсме пароху, у којој 
навади разлог журбе (на пр.: близина поста, болест родитеља, по5нв у 
војску, хитно и далеко путовање — итд.).

П;арох ће молбу завеети, прсверити да лн је прилепљена довољна 
такса (по Тбр. 9/г Пр|авилника о наплати таксе) и ову поништити, по- 
том молбу спровести архијерејском намеснику, да је он достави епар- 
хиском епископу на решење.

Н а п о м е н а :  Прем1а пропнсу чл. 11, тач. 3, „таксу поништавд 
орпан црквене властн који први -прими таксирано писмено”.

Тај спроводни акт пише се отприлике овако:

Штамбиљ

Православном архијерејском намеснику 
Високопречасном оцу Н. Н. 

протојереју
Н . ----------------------------

4iacr ми је спровести Вам молбу за разрешење од оглашења мопа 
парохијанина Н. Н., из Н., ради доставе Његовом Преосвештенств) 
Епископу н . ------- ---------------Господину Н. Hia одлуку.
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Других препрека његовом браку са Н. Н., из Н., неш.
Такса из ТБр. 9/г Правилника прилепљена је и поништена.

Парох н. — т---------- пћрохије
Н. Н., 

свештеник
(М. П.)

Архијерејски намесник ће предмет завести у свој деловодник и упу- 
тити надлежном епархиском епископу. Он ће то учинити отприлике у 
следећој форми:

Ваше Преоовештенство',

Част ми је учтиво Вам доставити молбу за разрешење од оглашења 
Н. Н. и Н. Н„ из Н.

Према извештају пароха н . ----------------, других препрека овом бра-
ку нема.

Прописана такса »з Тбр. 9/г Правилнима о наплати такса у износу 
од 300.— динара на молби је прилеплена и поништена.

Целива св. десниду Вашег Преосвештенства одаио духовно чадо —

протојереј Н. Н„ 
iapx. намесник н . -----------------------

(М. П.)

Штамбиљ
Његовом Преосвештенству 

Епископу н . ---------------- Господину Н .----------------

*
Али како сдговор на молбу не може да стигне пре недељу-две, а 

вереницима се жури, парох треба овако да поступи: молбу да упути ре- 
довним путем, а да се телеграмом обрати директно своме епископу з.а 
разрешење од оглашења. У телегр1аму, са плаћеним одговором, он треба 
да нагласи да сем ове друтих сметњи закључењу брака нема.

Тај телеграм може се отприлике овако стилизовати:

Епископу н .-----------------   Господину Н . ------------
, Н . -----------------------

Молим Biac за разрешење од оглашења мог апарохијана Н. Н. и II. 
Н„ из Н . --------------------.

Других сметњи њиховом браку нема.
Молба се шаље редовним путем.

Парох н . ---------------------- парохије
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Ако би после венчања искрсле неке препреке закључењу брака, био 
би крив парох, који је био дужан да испита све околности, ia не епи- 
скоп који је разрешио од оглашења. Зато свештеници треба да буду оба- 
зриви у оваквим случ1ајевима и испитају да ли журба са венчањем није 
згодан начин да се премооте и изиграју какве препреке.

Венчање 01ваквих парова не сме се извршити пре него што стигне 
позитиван одговор tia послати телегр!ам. А кад стигне и одговор m  мол- 
бу, упућену редовним путем, здружити одговор са телеграмом и оста- 
вити у архиву.

ДОЗВОЛА ЗА ВЕНЧАЊЕ У ДРУГОМ МЕСТУ

Дешава се понекад да жених по извршеном предбрачном испиту и 
оглашењим1а затражи од свопа пароха дозволу за венчање у другом 
месту. Парох ће му изаћи у сусрет и на име свештеника који ће извр- 
шити венчање упутиће тражено одобрење. Ако му име тога свештеника 
■као и његов чин није позиато, акт ће упутити безлично, на 1адресу па- 
poxia. Таква дозвола пише се овако:

Штамбиљ Таксена марка

Пароху н .-----------------------парохије
Високопречасном (или: Пречасном) оцу Н. Н., 

протојереју (или: свештенику),
Н . ------------------------

Одобравам да у Baiuoij цркви венчате мопа парохиј|анина Н. -------
Н .-------са његозом изабраницом Н .-------- Н . -------- , из Н . -----------. Они
су бр1ачно испитани и оглашени. До ов^ога часа закључењу њиховог 
брдка не сгоје на путу никакве сметње.

Такса из Тбр. 9/з Правилника о наплати цркв. такса у износу 30.— 
дивара прилепљена је и по'Ништен!а.

По извршеном венчању молите се за извештај cia потребним под.а- 
цима ради уписивања у протокол венчаних.

Ваш у Христу брат,
гпарох н . ---------------------- парохије,

Н. Н.,
овештених (или: протојереј).

(М. П.)

РАЗРЕШЕЊЕ ОД СРОДСТВА

Према Брачним правилим!а (§ 12), неуклоњиву сметњу за склапање 
брака чини:

1) крвно сродство у правој линији, без обзира на степен сродства;
2) крвно сродство у побочној линији, до четвртог степена за- 

кључно;
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3) двородно сродство до трећег степема закључно, као и сродство 
између два бр.ата и две сестре;

4) духовно сродство и сродство по усвојењу до другог степеиа 
закључно;

5) сродство из ванбрачног рођења у правој линији без обзвра на 
степен сродсгва, а у побочној до трећег степена закључно.

Уклоњиву сметњу чини (§ 13 Бр1ачн. прав.):
1) крвно сродство у побочној линији од петог до седмог степема 

закључно;
2) двородно сродство од четвртог до шестог степена закључно, 

осим сродства између два брата и две сестре (што забрањује 54 прае. 
VI васељ. — Трулског сабора);

3) трородно сродство до трећег степена закључно;
4) духовно сродство и сродство по уовојењу од трећег до седмог 

степенв закључно.
Уклоњиве сметње код сродства разрешавају (§ 51 Б. п.):

а) Свети архијерејски синод:
V степен крвног сродства у побочној линији; r
IV степен двородног сродства (осим сродства између два брата и 

две сестре);
I степен трородног сродств1а;
III степен духовног сродства и сродство по усвојењу.

б) Епархиски архијереј:
VI и VII степен крвног сродсгва у побочној линији;
V и VI степен двороднсг сродства;
II и III степен трородног сродства;
IV — VII степен духовног сродства и сродства по усвојењу.

*
Према одлуци Светог архијерејског аабора бр. 36/зап. 103, од 12/25 

oKioi6pia 1923 и Св. арх. синода бр. 2441, од 2/15 децембра 1923 године,' 
„разрешење ово даваће се у ванредним приликама, ако то тражи неми- 
новна потреба позакоњења и васпитања ванбрачно већ изрођене деце, 
које се друкчије не може решити;

ако разрешење не би произвело саблазан у породици, у з1адрузп, 
месту и крају, — и уопште ако би без разрешења настала велика штета 
и ошасност по децу и освала неуклоњива саблазан ванбрачног детета. 
Налагање епитимије лицима Kojia ступају у брак са разрешењем ,V, VI 
и VII степена крвног сродства оставља се увиђавности н1адлежног 
архијереја.

Молбе за разрешегће сродства предаје мушка страна, ia за малолетне 
родитељи надлежном пароху, који ће п'осто1јеће сродство потврдити 
нацртом сродства, посведочити истинитост у молби наведених разлога, 
-особито истаћи неће ли р1азрешење произвести саблазан у породици, 
задрузи, месту или крају, и молбу са својим мишљењем доставити над- 
лежном 1архијерејском намеснику. Овај треба т  провери разлоге молбе 
и предлог пароха и молбу са својим мишљењем и предлогом спровесги
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надлежном архијереју. Ако је молба упућена Св. синоду, надлежии 
врхијереј провериће разлоге молбе и мишљења и предлоге пароха и на- 
месника и молбу са својим мишљењем и предлогом доставити Св 
спноду”.

При спровођењу оваквих молби свештених треба добро да нацрта 
шему сродетва и пази да не погреши, nia да предложи за разрешење оно 
што ое не може разрешити, или да од епископа зихтева да разреши оио 
што је у надлежности Св. синода.

Спроводни акт архијерејском Н1амеснику сличан је онбм којим се 
тражи разрешење од оглашења, па na зато нећемо наводити. — Такса 
по Тбр. 9 — 1 Правилнчка.

БЛАГОСЛОВ ЗА ВЕНЧАЊЕ НЕДОРАСЛИХ И ПРЕСТАРЕЛИХ

По Брачним правилима (§ 12 и 13) недорвсли су ?ia брак: мушкарац 
испод 18 а женско испод 16 година старости. Овакве особе могу ступити 
у брак по благослову надлежног архијереја. Молба се подноси надлежном 
пароху, а овај са својим предлогом спроводи архијеоејском намеснику, 
који предмет доставља епархиском епископу на одлуку.

Молби се прилаже извод из проггокола рођених и лекарско уверење 
о способности за брак.

Узгред се напомиње да неуклоњиву сметњу чини ненавршена шесна- 
еста година за мушко и чегрнаеста за женско, nia се такве особе не смеју 
ни предлагати епископу за благослов.

Према раније споменутој одлуци Св. арх. синода приликом говора 
о протоколу венчаних (стр. 33), престарели су за брак: мушкарац преко 
70, а женска преко 60 година старссти. За склапање брака оваквим осо- 
бама потребан је благослов надлежног епискогаа. ч

И овде се молба подноси надлежном пароху, овај спроводи 1архијереј- 
ском Н1амеснику, намесник епискоггу.

Код оваквих бракова овештеници треба Д1а пазе да они не изазову 
раздор у кућној задрузи, разбијање ове и деобу. Предлоге за благослов 
треба чинити само у слугаају преке нужде и потребе (на пример: у ино- 
косним слугаајевим1а-, затим где синови не поштују и не пазе свога оца, или 
унуци свога деду итд.). Кзприсима и прохтевима старих особа, које има 
ко да чугаа и негује, не треба олако излазити у сусрет већ пре треба 
саветовати да одустану од оваквог брагаа. — Такса по Тбр. 9, в.

БЛАГОСЛОВ ЗА ВЕНЧАЊЕ ОСОБА ИЗМЕЂУ КОЈИХ ЈЕ ВЕЋА 
РАЗЛИКА У ГОДИНАМА

(15 и више)

Ма да по Брачним правилима већа разлика у годинам између вере- 
ника не претставља сметњу ЗЈакључењу брика међу њима, ова је сметња 
постојала и пре доношењ1а Брачних правила, па је и после поновљена 
у напред споменутој одлуци Св. синода бр. 2410/зап. 586, из 1937 године, 
'из чега се може закључити да је ова сметња омашком изостала из Брач- 
них правила.
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Није тешко погодити зашто се Црква противи браковима особа 
између којих је разлика у годинама већа од 15. Такви бракови су не- 
прилични, ретко кад стабилни и дуготрајни. Њих обично wao нераздвојена 
сениа прате: љубомора, неслога, неверство па често и злочин, поред тога 
што су такви бракови и кад су најсрећнији, саблазан за околину. Зато 
овакве бракове треба допуштати само у ретким и изузетним случтјевима 
(на пример кад већ живе невенч|ано и у грађанском браку).

Молба за благослов подноси се надлеж-ном тароху, овај са својим 
мишљењем и предлогом упућује архијерејском намеснику ради спрово- 
ђења надлежном епископу на одлуку:

Форма спроводног акта слична је раније нтведеним. — Такса по 
Тбр. 1, 2 и 4 Правилника.

БЛАГОСЛОВ ЗА СТУПАЊЕ У БРАК ОСОБЕ ЧИЈА СУ ДВА РАНИЈА 
БРАКА ЊЕНОМ КРИВИЦОМ РАЗВЕДЕНА

Према првобитној стилизацији става другог, § 113 Брачним правила, 
лице чија су два брика била разведена његовом кривицом није више 
могло ступити у нови брак. Међутим, овај став је измењен одлуком Св. 
арх. оабора Српске цркве бр. 4/зап. 18, од 5 јуна 1951, и он после измене 
гласи: „ЈТице чија су два брака била разведена због његове кривице 
може ступити у нови брак с дозволом надлежног Архијереја, уз услов 
да издржи епитимију, коју ће му исти одредити” (Гласник Патр. бр. 
7—8 "ia 1951 год.).

Административни поступак је као и у случајевима досад споменутИм: 
молба пароху, овај спроводи намеснику, намесник епископу.

Такса пр Тбр. 9, б — Правилника.

БЛАГОСЛОВ ЗА СТУПАЊЕ У IV БРАК

Кроз читаву своју историју Црква се опирали четвртом браку својиу 
члано*ва. Она је и на други брак гледала као на неправилну појаву 
и допуштали га по снисхођењу људским слабостимн, што се из самог 
чина венчања другобрачних види. Временом је, из истих разлога, дозво- 
лила и трећи брак, уз петогодишњу епитимију (1У'правило св. Василија 
Вел.). Али је четврти брак остао зибрањен и ова је забрана ушла и у 
Крмчију (гл. 52). Одавде је унетн и у Брачна правили (§ 13, т. 7).

Питањем дозволе IV брака бавио се и у два маха Арх. сабор Српске 
цркве у Краљевини Србији (1865 и 1894 г.) и први пут допео је нега- 
тивну а  други пут позитивну одлуку. У образложењу ове последње 
одлуке вели се:

„Ценећи важност предлога овог (митрополипа Михаила: да се што 
већа пажња поклони лицима која моле за четврти брак, и да истима не 
треба олако дозвољавати om j брак, који и остале правосливне цркве 
не одобрнЕају, већ шта више стротој епитимији подвргавају и она лица 
која моле за трећи брак), а узимајући у оцену то, што је Архијерејски 
сабор Краљевине Србије снисходећи преким потребама оних лица, која
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су остала у младим годинама и по трећи п-ут удова, и која као такова 
доиста имају преку потребу за ступање и у четврти брак ово одобрав1ао, 
и што се одобрење ово показало у опште као корисно, јер су тиме откла- 
њати конкубинати, — Архијерејски сабор решави:

Оставити увиђавности и благоусмотрењу г. г. Архијереја односно 
примењив1ања решења Архијерејског сабора, где се могу дозвољав1ати 
и четврти бракови младим лицима, која им1ају ситну децу и ради одржа- 
вања куће и имањ1а (Сбр. 37, од 8 августа 1894. Зборник правила, уре- 
дајба и наредаб1а ............... , стр. 214—215).

Овакав поступ1ак је и данае у нашој Цркви.
Молба се подноеи надлежном пароху, а овај је са својим мишљењем 

и предлогом упућује архијерејском намеснику, који предмет доставл,а 
епископу. — Такса по Тбр. 9, ia — Правилника.

БЛАГОСЛОВ ЗА ВЕНЧАЊЕ У НЕДОЗВОЉЕНО ВРЕМЕ И МЕСТУ
(§ 37, т. 8 Б. п.).

Ако наступи потреба да се вереници венчају у недозвољено време 
и месту, на пример за време поста и у приватној кући, потребан је за то 
благослов надлежног епископа. У таквом случају обично мушка страла 
обрића се молбом сеоаде пароху, овај то спроводи намеснику а намесник 
епископу. — Такса по Тбр. 9, ђ — Правилника.

БЛАГОСЛОВ ЗА ВЕНЧАЊЕ СА ИНОВЕРНИМ (СКЛАПАЊЕ МЕШО-
ВИТОГ БРАКА)

У питању склапања брака између лиша правсслнвне вере и ино- 
верних особа наши Брачна правила праве разлику и не допуштају брак 
са особом нехришћанске вероисповести (§ 12, т. 9), а допуштају са 
особом хришћанске неправославне вероиеповести, али под извесним 
условима.

Тако, 1) „лице друге вероиспевеети мора пре ступаша у брак (са 
особом пр1авославне вере) потписати писмену изјаву пред надлежним 
парохом православног лица, у присуству два сведока, да неће свога 
будућег брачног друга одвраћати од православног исповедањ1а вере, нч 
покуш1авати да ra ма којиад начином наведе да пређе у другу веру; дв 
неће сметати православном лицу у вршењу његових верских дужности 
и чувању православних црквених обреда и обич1аја;

2) лице друге вероисповести мора се пред надлежним парохом и два 
сведока, писменом изјавом, Н1арочито обавезати да ће своју децу из тогч 
брака крштавати и васпитавати у православној вери;

3) православно лице које жели ступиги у брак са лицем друге веро- 
исповести, има пред надлежним парохом свечано обећати да ће стално, 
лепим начином, настојати да свопа будућег брачиог друга приволи пра- 
вославној вери;
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4) брак православног лица са лицем друге -вероисповести мора се 
склопити у пр1авославном храму, од православног свештеника и по пра- 
вослаеном обреду.

Изјаву непразославног лица, означену у тачкама првој и другој 
овога параграфа, потписују и присутни сведоци пред надлежним 
парохом” (§ 115).

„Надлежни парох неће извршити склапање мешовитог брака пре 
него што се аавесно не увери да лице друге вероисповести пружа довољно 
јемства да ће све обавезе из § 115 тачно испуњавати. На основу извештаја 
надлежног гиароха да овако јемство за склапање мешовитбг брака по- 
стоји, брак се може склопити само ако надлежни архијереј за то да 
разрешење и благослов” (§ 117).

„По извршеном склапању брака има иадлежни парох стално водитп 
нарочиту бригу о верском и моралном владању брачних другова из 
мешовитог брака, старати се да се све обавезе из § 115 тачно испуњавају 
и, чим примети иакво пренебрегавање ових обавеза, предузети мере да 
се опречи њихово изигравање а, по потреби, покренути против кривог 
лица и поступак 3ia црквену кривицу” (§ 118):

„Деца из мешовитог брака склопљеног у православној Цркви 
(§ 115 т. 2), могу се крстити само у православној вери” (§ 120). Она се 
морају крстити у православној вери, Mia тај мешовити брак, у коме je 
једна страна православн1а, био склопљен и од верског преставника друге 
вероисповести. „Противан уговор родитеља о крштењу деце нема никакве 
важности за Православну цркву” (§ 121).

Иако наша Црква, као што се из изложеног види, начелно допушта 
своме члану да аа свога брачног друга узме особу друге хришћанске 
вероисповесги, ипак парох треба да покуша да пакав брак спречи из 
ових разлога: l') врло мали број мешовитих бракова је срећан и дуго- 
вечан; 2) верска подвојеност међу супружницим1а често је фатална за 
децу и њихово васпитање; 3) искуство из прошлог рата показило j'e да су 
мешовити бракови кобНи не само по породицу него и по нацију. Кад 
парох спречи тадав брак он тиме чини услугу к породици и Цркви и своме 
народу.

У случају да му не пође за руком да пакав брак спречи, ма да је 
православној страни предочио све могуће штетне последице мешовитог 
брака, поступиће како је напред изложено, тј. упутиће правоелавну 
страну да му се.обр1ати М|Олбом, а он ће ову упугити архијерејском на- 
меснику, да је овај достави надлежном епископу. У спроводном акту 
треба да нагласи . д а  је покушао да тагаав брак спречи, али да му није 
успело. На крају изнеће своје мишљене и предлог.

У случају да неправославна страна обећа да ће прећи у пр|авославље, 
треба настој|ати да се -прелаз обави пре венчања. Како! има случајева 
да »HOBepiHia страна и после прелаза у пр!авославље продужује да живи 
по прописима овоје раније вере (на пример: похађа богослужења своје 
раније верске заједнице, првзнује њене празнике итд.), треба парох осо- 
биту пажњу да обрати на таква лица и онемогући да га обмањују 
и тргују са светињом наше Цркве. Он то унапред треба да предочи обема 

; страиама и отворено нагласи да он неће допустити шпекулацију са 
светињом.
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Изјава коју неправославна особа греба да потпише, може се отпри- 
лике овако стилизовати:

И 3 Ј А В А

Пред моје венчање са Н. Н., припадником православне Цркве, 
свечано изјављујем и обавезујем се:

1) да свога будућег брачног друга нећу одвраћати од исповедања 
његове православне вере, нити ћу покушаваги да га ма којим начином 
наведем да пређе у другу веру, нити ћу му сметати у вршењу његовнх 
верских дужности wao и чувању православних црквених обреда и обичаја;

2) да ћемо своју децу из нашег брака, ако нас Господ њом обдари, 
крштавати и васнитавати у православној вери и Цркви.
Датум и место

Н. Н.
пригпадник Н . --------------------- вероисловести

Сведоци:
Н. Н.
Н. Н.

Исказ оверава 

парох н . ----------------- парохије

(М. П) Н. Н.
свештеник

Изјаву заједно са молбом треба завести у деловодни протокол, па 
изјаву оставити у архиву и чутаати ia молбу упутити архијерејском на- 
меснику. Кад стигне одобрење од епископа, здружити га са изјавом 
и чувати у архиви.

СпровоД|НИ акт архијерејском намеснику гласио би отприлике ов1ако: 

Шпамбиљ

Православном архијерејском намеснику н . --------------------

Висбкопречасном оцу Н. --------- ----------- Н. — ;---------------

Н.

Част ми је спровести Вам молбу мога парохиј|ана Н. Н., по зани-
мању Н., из Н . ------------------ , којом тражи одобрење за ступање у брак
са 'Н. Н., припадником н .-------------- вероисповести.

Пошто ми није успело да молиоца Н. одвратим од овог брама, ја 
сам иоступио по § 115 Брачних правила и од неправославне стране узео 
писмену изјаву, у којој се пред еведоцима обавезала да свога будућег 
православног брачног друпа неће одвраћати од његове вере нити га
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ометати у вршењу његових верских дужности, држању верских обреда 
и обичаја, као и да ће деца из овог брака бити крштена и ваопивана 
у правосдавној вери и Цркви.

С обзиром да су потребне гарантије добивене, мишљења аам да би 
аву брачну везу требало одобрити и благословити, па Вас молим да 
такав предлог и еа своје CTpiaHe учините Његовом преосвештенству епн- 
скопу Н . ---------------------------Господину Н . -------------------------

Парох н . ----------------------парохије,

(М..П.)

Тикса по Тбр. 1 и 4 Праеилника.

Н. Н„ 

свештсник

БцЛАГОСЛОВ ЗА ПРЕЛАЗ У ПРАВОСЛАВНУ ВЕРУ

Ако иноверно лице изјави слободну вољу и жељу да посгане члан 
Српске правбславне цркве, надлежни парох (на чијој територији такво 
лице станује) испитаће мотиве и, ако нађе да су они часни, упутиће 
дотично лице у учење Правосдавне цркве као и заблуде његове верске 
заједнице. Ако такво лице и после тога остане при својој жељи и гото- 
вости да се одрекне својих дотадашњих верских заблуда, парох ће га 
упутити да напише мошбу и у њој изнесе мотиве који га руководе у од- 
луци да раскине са својом дотадашњом верском заједницом и пређе 
у православ!ну веру. Молби треба да приложи документе о своме рођењу 
и бричном стању.

Парох ће молбу завести у деловодни протокол и са својим предлогом 
упутити архијерејском Н1амесиику, да је овај достави епархиском епи- 
скопу на одлуку.

Чинови по којим1а се примају иноверни изложени су у великом 
требнику. — Такса из Тбр. 1, 2 и 4 Пр1авилника.

ПОСТУПАК У БРАКОРАЗВОДНИМ СПОРОВИМА

Од доношења државног Закона о браку (9 априла 1946), за разводе 
6paKOEia гр1ађа«а наше државе надлежии су грађански судови (чл. 94 пом. 
Закона). Тек пошто се поступак пред грађанским судом оконча и донесе 
лресуда о разводу или поништају брака, могу црквени судОви, на захтев 
ма које парничне странке, узимати у поступак њихове тужбе.

О томе споменуто Упутство Св. арх. синода (бр. 1006 бд 10 априла 
1946) оаако говори (I одељак, тачка 8 и 9):

8) „Црквени судози Православне Сриске цркве од дана објављи- 
вања овог основног Закона о браку узимаће у будуће у расматрање 
само нове спорове о црквеним бр1аковима, по којима је грађански суп 
већ донео своју пресуду на развод или понишење брака. Ако су разлози
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пресуде грађанског суда на основу којих је брак разведен или поништен 
истоветни са разлозима Брачних правила на ос-нову којих се црквени 
брак може развести, Црквени суд ће без формалног поступка, а на 
основу такве пресуде гр1ађанског суда и установљених том пресудом 
разлопа,'а на молбу било једне или друге брачне стране, изрећи својом 
пресудом, да се тај брак и за црквеноправно подручје разводи или по- 
нишвава (§ 85— 106 и остали примењени прописи Брачних правила о по- 
ништењу брака).

У противном случају, ако пресуда грађанског суда почива на таквим 
разлозима, који по прописима Бричних правила Српске правсславне цркве 
нису признати или уовојени као црквени разлози за развод или пони- 
штење црквеног брака, црквени судови ће, ако етранке могу доказати 
накгаадно постојање и других разлога, по којима би се у смислу прописа 
Брачних правила црквени брак могао развести m  захтев било ма које 
брачне сгране, спровести формалан постутак, и ако се постојање таквог 
разлога у току поступка правилно докаже, донети и формалну пресуду 
о разводу или поништењу брака, однооно у случају неуспеха доиаза 
црквени судови ће странке за разрешење њиховог брака формалном 
пресудом одбити.

Формални поступак у онаквим парниц1ама почиње тужбом. Тужба 
се има доставити туженој страни на одговор. После тужбе и одговора, 
ако се не предлажу пиомени докази, има се спровести доказни постугаак 
аа сведоццма. Огаај доказни гаоступцк по овлашћењу црквеног суда 
спроводи надлежни парох OHOira места где се сведоци налазе, уколико 
парничне стране самене приведу сведоке црквеном суду.

После спроведеног доказног поступка црквени суд на основу пи- 
смених агаата у судском већу изриче пресуду и постугаа дале у свему 
по прописима Поступка за судове у Српској право^славној цркви.

Р)азуме ое само по себи да питаше о издржавању жене и деце 
црквени судеви у свом делокругу не могу више расправљати, јер су за то 
надлежни грађански судови и једино њихове одлуке и пресуде ćy о том 
меродавне.

9) Православни супрузи, ма да су гр1ађанским судом разведени, не 
могу у други црквени брак ступити, док њихов православни црквени 
брак и и надлежни црквени суд «е рвзведе. Но ако је разведени верски 
брак био оклопљен пред органом друге ма које вероисгаавести, дакле 
ван Православне цркве, моћи ће брачници, ако су међувремено примили 
св. православље, ступити у други-1Православни брак на основу саме 
пресуде грађаноког суда о разводу њиховог ранијег верског брака” 
(Гласник Патр. бр. 5 3ia 1946 год.).

Тужба за развзд или поништење брака, после пресуде грађанског 
суда, поднос« се у три примерка своме пароху, који ову преко архије- 
рејеког намвовитаа шаље епархиском суду. Уколико се странка обраги 
директио црквеном суду, овај обично тужбу враћа пароху на проверу 
навода у тужби изнесених.

Тужба се таксира по Тбр. 11 Правидника о наплати црквене таксе, 
а прилози по ТБр. 2.
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а) Поступак по завршеном спору и донесеној пресуди

Кад цркЕени суд заврши спор и донесе преоуду о разводу ијти понч- 
штењу брагаа, он пресуду (у препису) шаље надлежном архијерејском 
намеснику, ia овај је достављ1а надлежном пароху, да је уручи парнича- 
рима. (Овде се напомиње да пресуда егаархиског црквеног суда о пони» 
штењу брама није извршна, док је не одобри Велики цркв. суд — § 29 
тач. 1 Цркв. поступка).

Кад парох прими пресуду, поступиће по захтеву § 105 Цркв. суд. 
поступка, у ROiMe се вели:

„Лице које прими судски позив или одлуку, дужно је потписати 
потврду о извршеној достави (доставницу), коју му достављач даје иа 
потпис у часу аамога достављања. Ако то лице не зна или не може 
писати, потписаће га достављач у присуству једн-ог пунолетног лица, 
које ће се такође иа Д0ста1вници потписати. Исто тако се поступа и кад 
адресат неће да потпише доставницу. Сваку доставницу потиисује и 
достављач, који одм.ах при достави исписује, пред адресатом, словима 
датум и место достављ1ања, ако то адресат није већ сам учиНио. Дсстав- 
ница се враћа одмах суду који је одредио доставу. Ако доставнице нема 
или достава није прописно извршена, HMia се достављање поново 
извршити.”

„Ако се доспављање има извршити лицу ко̂ је пред црквеним судом 
заступа 31астуггник по службеној дужности или овлашћењу, има се спис 
доставити томе заступнику странке” (§ 95 Ц. с п.).

„Ако лице коме се спис има доставити одбије пријем списа, или га 
уништи пре него што потпише доставницу, поступиће се сходно § 95 (То 
јест, достављач ће прибити гаа врата стана или пословних просторија 
писмену обзнану, у којој треба да буде речено да је од Црквеног суда
н ---------------- епархије примљен тактав и такав спис, број спиаа и датум,
ради уручеша томе и томе. Како се спис није мопао уручити имено- 

„ ваном, то се он на овај начин позив1а, да у свом интересу што пре јави 
своме пароху и подигне поменути оџис. Ако он то не учини у року од 14 
дана, рачунајући од îa'Hia кад је ови објава прикуцаиа, оматраће се ца 
му је достава извршена. Иопод текста објаве достављач ће исписати 
место, датум и ставити овоје потписе). „Но за случиј уништеша списа, 
спис се више не предаје на чување (парохијској канцел1арији) него само 
обзнана прибија, и дан прибијања обзнане важи овде иао дан пријема 
спиаа” (§ 99 Ц. с. п.).

У овим случајевима, кад се достављање није могло да изврши, спис 
ће се задржати у канцелариј« парохије с намером да се касније, најдаље 
у року од 6 месеци, уручи адресату, ia доставвица враћа суду са напо- 
меном да опис није могао бити уручен адреаату, па је стога задржан 
у канцеларији парохије, а адреоат извештен о њему путем обзнане.

б) Призив против пресуде епархиског црквеног суда

Странка незадовољна пресудом епархиског црквеног суДа о разводу 
или уииштењу брама, може против пресуде учинити призив (апелацију) 
Великом црквеном суду у року од 14 дана од пријема пресуде (§ 280
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Ц. с. п.). Призизв (аггелација) се предаје оном суду који је пресуду изре- 
као (§ 274 Ц. с. п.). Призив се чини писменим 1актом који мора садржати:
1) тачно назгаачење судске одлуке, број и датум, против које се жали;
2) разлог због којег се жали; 3) одређен захтев у погледу измене или 
допуне одлуке против које се жали и 4) потпис, занимање и боравиште 
жалиоца односно његовбг заступника (§§ 279, 281 Ц. с. п.). У призиву 
не могу се изнссити нове чињенице које нису биле предмет расправљан-ia 
пред првостепеном судском влашћу (§ 281). Призив се предаје у три 
примерма — 2 за суд — 1 за парничну странку (§ 284). Пресудом Ве- 
ликог црквеног суда ствар се коначно решава (§ 293).

Такса по Тбр. 15 Правилника.

в) Убележавање нотице о разводу или поништењу брака. у протоколу
венчаних и (крштених)

„Коначне пресуде у брачним споровима којима је брак поништен 
или разведен, доставља епархиски црквени суд који је судио у првом 
степену, по службеној дужности у овереном препису, канцеларијама па- 
рохиског надлештва оне парохије где је брик склопљен као и оних 
гаарохија где брачне странке живе, ако живе на подручју Великог цркве- 
ног суда, ради увођења пресуде о престанку брака и о законитости деце 
у митице венчаних, односно крштених.

Надлежни парох дужан је, чим прими пресуду, убележити промену 
у матицама начно преми одредби преоуде (§ 306 Ц. с .п.).

Брак који је поништен услед тота што није било услова за његово 
склапање сматра се као да није ни постојао. У том случају нови брик 
у који странке ступе сматраће се као први (Види објашњење о томе код 
четврте рубрике протокоша брачно испитаних, стр. 29).

г) Поступак кад се супружници после судског развода измире и зажеле
да продуже брачни живот

Дешава се да се супружници после судског развода измире и зажеле 
да продуже брични живот. Али пошто је њихов брак разводом престао, 
они „могу поново ступити један с другим у брак само по општим про- 
писима за склапање брака” (§ 114 Б. п.).

Исто тако морају поступити и лица чији је брак због неке сметње 
поништен, па се oEia сметњи касније отклони, и бивши супружници зажеле 
да продуже брачни живот (Одлука Св. арх. сабора бр. 41 (зап. 110, од 
22-Х11-1930. Гласник Патр. бр. 1 за 1931 год.).

МОЛБА ЗА УЦЛАЖАВАЊЕ КАЗНЕ ПРИВРЕМЕНО ИЛИ ДОЖИ- 
BOTHO ИСКЉУЧЕНИХ ИЗ ЦРКВЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Црквени Устав дао је право егпархиском црквеном суду да „суди 
кривице верних које повлаче искључење из црквене заједнице на извесно 
време или коначно” (чл. 134 т. 2). Овакве казне епархиски архијереј 
може да ублажи (чл. 108 т. 20 УстаЕ1а), разуме се на молбу осуђеног 
лица.
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Ако такво лице, које је судском пресудом привремено или дожи- 
вотно искључено из црквене заједнице, зажели да му се казна ублажи, 
може се, преко свога пароха, обратити молбом надлежном епископу.

„Црквена казна може се ублажити само ако је код казне које трају 
привремено прва половица казне већ издрж^ана, а код казна које трају 
стално, ако је прошла бар једна година од почетка издржавања казне. 
Молбу за ублажење казне може поднети кажњено лице, његов заступ- 
ник по закону или службеној дужноети и његови ближи сродници. . . . ” 
(§ 302 Цркв. суд. поступка).

Само се по себи разуме да у молби за ублажавање иазне -пакво 
лице треба да изрази своје кајање због учињене кривице, која је довела 
до такве судске одлуке, и обећа да ће убудуће бити послушан и дисци- 
плинован син (ћеркај Цркве.

Парох ће, као и у другим досад наведеним случајевима, проверити 
разлоге у молби наведене и у спроводном акту 1архијерејском намеснику 
изнети своје мишљетве и предлог.

Молби се прилаже судска пресуда, а може и уверење надлежног 
пароха о владању.

Такса по Тбр. 15 Правилнима.

БЛАГОСЛОВ ЗА ОПЕЛО САМОУБИЦЕ
Познато је да Црква забрањује самоубиство и самоубице лишава 

црквеног опела. Али како је самоубиша подигао руку на себе у душевном 
растројству и несвесном стању, што у већини случајева и бива, „сродници 
самоубице могу молити да ое над њим изврши обред црквеног опела 
(в. 14 правило св. Тимотија, архиепискогаа александриског, +  385 год.).

Молба се упућује надлежном пароху, озај је доставља архијерејском 
намеснику, а намесник епископу на одлуку. Молби троба приложити 
лемарско уверење да је самоубиство извршено у стању душевног ра- 
стројства.

Како административни поступак Tpiaje више дана, а мртвац не може 
толико да чека, благослов епископски може се замошити и телеграмом, 
cia плаћеним одговором (као и код разрешења од оглашавања), а молба 
иека иде редовним путем. Кад одговор на молбу стигне, здружити са 
телеграмом па у архиву.

Tiaj телеграм могао би се стилизовати отприлике овако:

Његовом Преосвештенству 
Епископу « . ----------------------Господину Н.

Н . ------------------------
Мој парохиј|анкн Н. Н., из Н., у душевнам растројству извршио је 

самоубиство вешањем (или: дављењем итд.). Молите се за благослов 
да се над њим изврши црквено опело.

Молба упућена редовним путем.
Такаа наплаћена.

Парох н . -------— — парохије
Н. Н., 

свештеник
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Ако се одобрење ке добије до часа сахране, свештеник не сме да 
учестзује у погребу. Ако одобрење стигне после потреба, он ће опело 
какнаддо да изврши на гробу.

Треба знати да се на апелу самоубице не допушта учешће више 
свештеника, хора, музже као ни парада са мртвим телом по улицама 
града, односно оокацима села, већ се иаређује да се иде најкраћим 
путем до цркве и гробља, а свештенику ставља у дужност да приликом 
опела проговори коју реч о тежини греха оних који подижу руку на себе 
и врше самоубиство.

Молба се таксир1а по ТБр. 25 Празилника.

МОЛБА СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА ЗА ВЕНЧАЊЕ У НАШОЈ ЦРКВИ

Ако страни држављанин изјави жељу да склопи брак у нашој Цркаи 
и да се венча ио нашем црквеном обреду, треба га упутити да се за 
одобрегБе обрати молбом надлежном црквеном суду, који овакво одо- 
брење даје, npeMia Овлашћењу Св. арх. синод1а (бр. 4081/1313 од 
19-VII-1932 год. Гл)асник Патр. бр. 20 за 1932 год.).

Мдлби треба да приложи: крсни лист, уверење о слободном стању 
за брак и домовницу државе којој припада.

Модба се таисира по Тбр. 9 тач. 2-д Правилника.

УСВОЈЕЊЕ ИЛИ УСИНОВЉЕЊЕ

Усвојење (ускновлзење) као грађ|аноко-правна институција настало је 
у Византији. Ову инсгитуцију примила је (у IX в.) Црква и прописала 
чин по коме cs свај акт одонда врши. Обично су супружници без деце 
усва)али туђу децу и ова су после тога стицала права и дужноети рођене 
деце. А бивало је и случајева да су и супружници који су имали деце 
усв1ајали туђу децу. То се догађало онда кад су им рођена деца пскмрлз 
или су их иапустила и о њима се нису старала. У овом последњем слу- 
чају усвојено туђе деге изједначивало се у наследним правима са рође- 
ном децом. За прававаљаност усва)ања било је потребно: сагласнссг 
између усвојеника и усвојитеља (ако је усвојеник малолетан, била је 
потребна и ааглаеиост ;вегозих родитеља односно стар1алаца), писмени 
акт потиисан од обе страие, изврше;зе црквеног чина са писменом по- 
тврдом надлежносг свештеника и писмвна потврда надлежног грађан- 
ског суда. Тако је било у иашој цркви до прошлог светског рата.

После piara донесен је закон о усвојењу (Служб. лист ФНРЈ бр. 30 
од 11. IV. 1957), по коме је усвојење чисто грађанско-правни акт, у чијем 
склапању Цркви није дато никакво учешће. Странке могу да трвже, ако 
то желе, да акт усвојења, после по(тврде код грађанске власти, и Црква 
благослови, али тај благослов је приватна ствар странака и по споме- 
нутом Закону нема никаква угицаја на пр1авоваљаност самог акта усво- 
јеша. Он је и без тога пумаважн пред држвним властима.

Према државном Закону о усвоејњу, „усвојењем се заснива између 
два лица однос који постоји између родитеља и деце” (чл. 1).

„Усвојење се уписује у матичну књигу рођених” (чл. 3).
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„Усвојити се може аамо малолетно лице. Усвајити може само' оно 
лице које је старије од усвојеника најмање 18 година. 3ia усвојење ма- 
лслетног лица снаријег од 10 година потребна је његова оагласност” 
(чл. 4).

„Не може се усвојити сродник у правој линији, ни брат ни сестра. 
Стар1алац не може усвојити свог штићенима, док не добије разрешене 
сд дужности стараоца” (чл. 7).

Пријава о усвојењу подноси се органу старатељства надлежног 
среског, односно градског народног одбори (чл. 9).

,,У записнику о 31акључењу усзојења унеће се споразум о породичном 
имену усвојеника и о његовим наследним правима лрема усвојиоцу” 
(чл. 14).

„Усвојењем се стварају између усвојиоца с једне стране и усвоје- 
ника и његових потомака с друге стране права « дужности која по закону 
постоје између родитељ1а и деце. . .  Усвојењем не наспају између усво- 
јеника и сродника усвојиоца односи сродства ни права и дужности 
који се на том односу заснивају” (чл. 17).

Молба за извршење црквеног чина усиновљења подноси се надле* 
жном пароху и таксира по ТБр. 18 Правилника.
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III О Д Е Љ А К

СЛУЖБЕНА ПРЕПИСКА СА ЦРКВЕНИМ ОРГАНИМА

Појам о службеном акту

Међусобна преписка црквених органа у општим стварима, у којим'а 
се ради о општим интересима Цркве Kiao целине, појединог њеног тела 
или члана, назитамо службеном преписком, а еваки акт у њој — службе- 
ним актом.

Службена препиека, а оамим тим и сваки службени акт, разликује 
се од приватне преписке и приватиог taicra по својој спољашњој форми 
и унутрашњем садржају. * ,

Спољашња р1азлика је у томе што службени акт има у заглављу 
с леве crpiaHe огисак штамбиља надлештва са бројем и Датумом, на 
завршетку звање и потпис лица које у име надлештва пише акт, у средини 
према потпису, отисак округлог печата надлештва.

Унутрашша разлика је у службеном тону и отсутиссти поиватних 
саолштења. И за <акт вреди оно што је речено о молби (в. стр. 61), наиме. 
треба т  је jiacHO и концизко стилизован, по граматичким и синтактичким 
правилим1а, чисто, читко и разговетно написан. У службеном акту, још 
више него у молби, треба избегавати сувишну оштт«рност и фр1азирање 
као и сувишну збијеност и скраћивање, што подједнако отежава разу- 
мевање садржине акта.

Пријем, отварање, одговор, паковање, адресовање и експедовање акта

Чим прими неки акт, свештеник треба да ra отвори, јер може бити 
хитне природе. Акт је у 31атвореном коверту, завој не треба цепати, из 
бојазнн да се акт унутра не би оштетао, него коверат маиазама са 
ужег краја tro самој ивици пресећи, или ножем по дужој страни расећи, 
и laKT неоштећен извадити.

По отварању, ажт треба завести у деловодни протокол и, по мо- 
гућности, одмах решити, ма ствар и не била хитне природе. Јер сутра
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могу искрснуги други, хитнији послови, па се и с и  може догодити и 
прексутра и тажо за дуже време. У томе на примљени икт може и да се 
забориви, или рок пропусти, ако се актом тражи какав 'извештај или 
подаци у одређеном р«ку. Да се то не би десило, треба у службеној 
преписци бити вжуран и држати се оне мудре народне изреке: „Што год 
можеш да урадиш данас, -не остављај за сутр1а”. Разуме се, изузев 
случаја кад се актом тражи каиав већи извештај или подаци, што се 
за дан не може свршити.

Ако акт долази од неког надлештва и мора се вр1атити, одговор се 
пише у продужењу акта, ако има места; ако нема празног простора за 
одговор, дода ое акту чист полутабак (или табак) и на њему напише 
одговор.

Ако се акт не враћа, онда се на њему напише концепт одговора и то 
остави у архиву, а одговор се препише на засебан лист ггапира и пошаље. 
Оспављање концепта за архиву је ствар врло добра, јер ое на тај начин, 
у случају иотребе, може увек видети шта је коме одговорено. Ово 
каткада (например, у случ1ају спора око аадржине одговара) може бити 
од велике користи и значаја.

По свршетку рада, акт се пресавије напола, прво уздуж а потом 
попреко, и тако пресавијен на чегврт спакује у коверат и овај затвори. 
На предњу страну коверта, у левом горњем углу дође отисак четвртастог 
печата (штамбиљ) са бројем и датумом. Испод њега, преко средине 
уздуж, испише се адреса надлештва или установе, односно титула лица 
мзме се икт шал>е. Испод тога, у десном доњем углу, стави се место 
и улица, односно село и пошта. У великим градовим1а (као што је 
Беогрвд) потребно је испод адресе назиати и број поштанске преграде 
(фаха), у коју се скупља пошта зи то надлештв10. Испод адресе, по 
средини, треба да дође отисак округлог печата. Он се може ставити 
и на средину друге стране коверта, где се аастају његона четири угла.

Коверат треба да је довољно простран, да се пресавијен акт комотно 
може сместити унутра. Akoi предмет има више табама, он се неће моћи 
пресавијати на четвртину, него само на половину, и мораће се паковати 
у дугачак коверат, звани рукавац.

Кад се акт спакује и коверат затвори, треба предмет експедовати. 
А да би се имала контрола одаслатих аката, сваки акт пре предаје 
пошти, или надлештву коме је упућен, треба да буде заведен у нарочиту, 
експедициону књигу, у којој прималац својим потписом и печатом поште 
или надлештва потврђује пријем iaKTia и тиме преузима одговорност 
за његову даљу судбину.

ЕКСПЕДИЦИОНА ИЛИ ДОСТАВНА КЊИГА

Она има ове рубрике:
1) Датум кад је писмо отправ.љено.
2) Под којим бројем деловодног протокола.
3) Коме је отправљено.
4) Кад је писмо предато.
5) Потпис лица које је писмо примило.
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. Шгамгаарска предузећа која издају разне обрасце за државну 
администр1ацију обично штампају и експедициону књигу. Али уколико се 
не нађе шпампани образац, може се ова књига начинити од обичне 
укоричене овеске, у којој се потребне рубрике могу руком и лењиром 
отворити. На fbCHOj' насловној корици треба исписати наслов надлештва 
и ставити печат.

ПРЕПИСКА СА ПАРОХИСКИМ СВЕШТЕН^ЦИМА

Има доста случајева кад гааоохиски свепгтеник административно 
општи са другим свештеницима. На пример:

приликом изд1авања дозволе своме парохијану за предбрачни испит 
и враћања извештај|а по извршеном испиту;

приликом «здавањ1а одобрења своме парохијанину да се венчв 
у другој парохији и враћања извештаја порле извршеног венчања;

приликом досвављања извештаја о извошеном кпштењу детета из 
туђе парохије, рођеног изван сталног боравишта гвегових родитеља (на 
пример, за време госто1вања детиње MiajKe код својих рођака у другом 
месту итд.);

приликом достављаша извештаја о опелу и сахрани лица из туђе 
парохије, каје напрасно умре ван меспа свога боравишта;

приликом достављања извештаја о из®ршеном крштењу, детета из 
достављ1ања извода из домовног протхжола пароху места у које се 
досељав1а (види чл. 21, напред споменутог Упугства за вођење домовног 
прогокола, стр. 50); где не посгоје домовни протоколи, у оваквој прилиии 
издаје се пресељ-енику уверење о његовом владању као члана црквене 
општане и уживању ових права са члансгвом скопчаних (§ 6 Спровед- 
бене наредбе). И пако дал>е.

ПРЕПИСКА СА СВОЈИМ АРХИЈЕРЕЈСКИМ НАМЕСНИКОМ

Архијерејски намесник је пр<ва претпостављена власт парохиском 
свештенику и спона са  вишим црквеним властима. Њему свештеник до- 
ставља све напред споменуте молбе и претставке, упућене вишим цркве- 
ним 1орпанима, и преко њега прима све њихове одлуке, наредбе и расписе. 

Сем напред опоменутих случ1ајевам, он се Н1амеснику обраћа: 
за отсуство до 10 дагаа (чл. 162 тач. 15 Устава); 
за хитну замену у случају гааглог оболења (чл. 162 т. 16); 
у случају неспоразума и распе оа суоедним свештеницима (чл. 162 

тач. 8);
кад чини лредлог да се црквеноопштински савет и управни одбор 

разреше и постави привремено гаоверенство (чл. 206 Устава);
у свима другим случајевима кад му је потребна његова помоћ, савет 

или упутство (чл. 176 т. 11 Устава).
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ПРЕПИСКА СА ЕПДРХИСКИМ ЦРКВЕНИМ СУДОМ

EttapiasaiK црквени суд је пр1Воетепена судстаа власт и са њим 
гаарохиски свепгтеиик адмтгнистративно најчешће општи у бракоразвод- 
ним споровима својих парохијана. Затим у случају спора и сутаоба са. 
свештенидима око надлежности и прихода (чл. 134 т. 4 Успава), до 
чега не би требало да дође, ако ее има свести о своме позиву и братске 
љубави. "

Напослетку, црквеном суду подноси крајем године статиетичке 
податке о стању своје парохије (чл. 176 т. 14 Устава).

ПРЕПИСКА СА ЕПАРХИСКИМ И ПАТРИЈАРШИСКИМ 
УПРАВНИМ ОДБОРОМ

Пошто оа овим црквеним телим1а парохиски свештеник шшти једино 
у имовинстао-рачунским пословима, то ће о овом облику преписке бити 
говора у наредном одељку, који је поовећен баш тој врсти послова.

ПРЕПИСКА СА СВОЈИМ ЕПАРХИСКИМ ЕПИСКОПОМ

Поред случајевн о којима је већ било говора (стр. 80—94), парохиски 
свештеник административно општи са својим епископом:

таад моли за отсуство дуже од 10 дана (чл. 108 т. 22 Устава); 
кад замоли за ублажавање казне, изречене му од стране епархиског 

црквеног суда (чл. 108 т. 20 Устава);
кад доставља макав извештај или податке који се траже од њега; 
у свим важнијим случајевима, који се тичу његове пастирске службе 

и оттштих интереса Цркве, он може да се обрати своме епископу усмено 
и пиомено, за савег и упутство (чл. 176 т. 11 Устава). Ако се обраћа 
писмено, он то чини преко 1архијерејског намесника. Само у изузетним 
и хитним случајевима може то учинити директно.

ПРЕПИСКА СА ВЕЈШКИМ ЦРКВЕНИМ СУДОМ

Пошто је Велики црквени суд друга и последња инстанција у суд- 
ским пословима, парохиски свештеник у редовним приликама нема 
потребе да се обраћа овом највишем судском телу, осим у случ1ају жалбе 
1на пресуду епархиског црквеног суда „на губитак служјбе, одаосно 
зваша; на дожизогну забрану свештенодејства; на лишење свештеничког 
чина; на лишење свештеничког чина са искључењем из црквене зајед- 
нице” (чл. 79 т. 2 Устава).

ПРЕПИСКА СА СВЕТИМ АРХИЈЕРЕЈСКИМ СИНОДОМ

Свети Архијерејски синод је највиши извршни орган у нашој Цркви 
Са њим парохиски свештеник општи једино у случајевима р1азрешења 
сродстша: V степена крвног, IV сгепена двородног, I степена трородног 
и Ш степена духовног и по усвојењу. Али и тада не општи директно 
него преко свога епархиског епископа.
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ПРЕПИСКА СА СВЕТИМ АРХИ/ЕРЕЈСКИМ САБОРОМ

Парохиоки свештеник, тао најнижи (Орган у административном 
апарату Цркве, «е може, нити аа то има потребе, да у административним 
пословима општи са овим највишим телом Цркве.

По црквеиом Уставу (чл. 69 т. 28), парохиски овештеник само у јед- 
ном случ!ају може да се обрати Св. арх. сабору: кад моли sia ублажавање 
казне, изречене му од стране Великог црквеног суда (на доживотну 
забрану свештенодејства, на лишење свештеничког чина и Hia лишење 
свештеничког чииа са искључењем из црквене 31аједнице). Али и тада 
он се не обраћа директно него преко свога епархиског епископа.
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IV О Д Е Љ А К

ИМОВИНСКО-РАЧУНСКО ПОСЛОВАЊЕ ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ

ЦРКВЕНА ОПШТИНА

Цркиа је не само духовна него и видљива заједница људи, која за 
остварење својих циљева мора располагати извесним материјвлним 
средствима или добрима. Заго је Цркви још.од времена св. цара Кон- 
стантина Великог признато право да стиче матерцјална добра (имовину) 
и са озима самостално раополаже. Ово право признато је не само Цркви, 
као целини него и црквеним општинама као њеним најмињим јединкама 
у видљивом орпанизму тела Цркве (чл. 5 Црквеног Устава). То значи 
да је свака црквена општина правно лице, субјект права, и као такво 
способна да стиче како покрегна тако « непокретна добра и са њима 
по закону располаже.

„Црквену општину сачињава једна или више парохија, Парохије 
у једном месту сачињавају једну црквену општину. Изузетно, где је 
npeko 50.000 православних душа може се образов1ати и више црквених 
општини” (чл. 21 Устава).

Црквеном имовином на територији црквене Општине управља 
црквенооаштински управни одббр, кога на шест година бира из своје 
средине црквеноопштпнски аавет, састављен од 24—60 чланова и 12—30 
заменика, и једно и друго према броју душа верних. Број Нланова одре- 
ђује епархиски управни одбор (чл. 182 Устава).

ЦРКВЕНООПШТИНСКИ САВЕТ

Чланове црквеноопштиноког савета бирају на шест годигаа из овоје 
средине „мушки и женски чланови црквене општине, који су навршилч 
21 годину живота и кбји нису изгубилн црквено бирачко браво” — чл. 179 
Устава).
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Губљење бирачког права. „Бирачко право за избор Црквеноопштин- 
ског савета губи оно лице:

1) иоје није побожног и моралног живова;
2) које савесно не врши своје црквеноверске дужности и не 

испуњава своје абавезе према Цркви, породици и ближњима;
3) које је, било због злочинства уопште, било због каквог другог 

кривичног дела, ако је ово дело учинило из користољубља или против 
вере или против јавног морала, под ислеђењем или је због топа осу- 
ђено, док трају последице те осуде;

4) који живи В1анбрачно, ијш је у браку који Црква није благо- 
словила;

5) које је под осудом или последицама осуде изречене од црквене 
власти:

6) које је под старатељством или стечајем;
7) које је из Црквеноопштинског оавета или Црквеноопштинског 

управног одбора искључено по одредбама овог Успава, за време које 
Епархиски управни одбор одреди;

8) крје је члан калсвог друштва или организације чији је рад упе- 
рен противу православне вере и интереаа православне Цркве.

УС.НОВИ из тачке 1, 2 и 8 утврђују се одлуком Епархиског управ- 
иог одбора на жалбу против бирачке листе” (чл. 180 Уетава).

Пароси и црквеноопштински савет
Сви пароси спарешине храмова чланови су црквеноопштинског са- 

вета по своме звању (чл. 182).
Ко може да буде биран

„За члана Црквеноопштинеког савета може бити изабран свдки 
мушки и женски члан парохије;

1) који HMia све услове црквеноопштинског бирача;
. 2) који је навршио 25 година живота;

3) који је држивљанин Југославије;
4) који у дотич-ној црквеној општинн станује најмање годину 

дана” (чл. 183 Устава).
Колико се бира. До 2.000 душа у црквеној општини бира се 24 

члана и 12 заменика;
од 2—4.000 душа бира се 30 чланова и 15 заменшоа;
од 4—6.000 души бира се 40 чланова и 20 заменика;.
п'реко 6.000 душа бкри ое 60 чланова и 30 вдменика. *
„Овај број може Архијереј у споразуму са Епархиским управним 

одбором према указаној потреби смањити или повећати” (чл. 182 
Устави).

Поступак пре избора. „Ради избора чланова Црквеноопштинског 
савета бирачи се састају одређеног дана у седишту црквене општиие.

Дан и место избора одређује Епархиски управни одбор по саслу- 
шању Црквеноопштннаког упр1авног одбора” (чл. 185 Устава).

К)ад епархиски управни одбор одреди дан избор1а, црквеноопштин- 
ски управни одбор, на осн-ову коначно утврђеног списка бир1ача (.о коме 
је раније бил-о гоеора на с-тр. 53—54), посебном позивницом, са потпи-
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оом претоедника и оекретара, позива сваког појединог бирача на збор 
одређеног дана и часа и у одређено време ради избора црквеноопштин- 
ског савета. Поред овопа, и месни овештеник на 8 дана пре избора по свр- 
шетку св. службе Божје у храму објављује присутнима дан, време и 
место бирања.

Кад се одреди дан избора, одредиће се и рок за подношење листа 
кандидата. Број листа није ограничен. Листа се подноси у 3 равно- 
гласна примерка. Hia листи треба да буде онолико кандидата колико се 
њих скупа бира у црквеноопштински савет чланова и заменика. Листу 
предлаже и штписујје онолико бирача колики је број заменнка. 3ia 
чланове и заменике нико се не може кандидовати без његове воље и 
писмених пристаиака. За чланове и заменике могу се листама предла- 
гати (кандидовати) само лица из угврђеног бирачког списгаа. Исто тако 
и листу кандид|ата Miory предлагати О|дносно потписивати аамо она 
лица чија се имена налазе у утврђеном списку бирача.

Кад управни одбор прими листу, он требш да провери: а) да ли је 
она у одређеном року предата, б) да ли је на листи предложен тачан 
број кандидата (чланова и заменигаа, в) да ли је листу потписао дово- 
љан број правоваљаних бирача, г) да ли се имена предложених канди- 
дата и потпионика листе налазе у утврђеном списку бирача и д) да ли 
је листа поднесена у три р1авногласна примерка. Ако су сви ови услови 
задовољени, листа је исправна и њу ће одбор да заведе у деловодни 
протокол и потврди званичним печатом црквене општине. По истеку 
рока за подношење листа, одбор ће један примерак потврђене листе ди 
истакне Hia увид бирачим1а (као што се истиче списак бирнча), други ће 
примерак оверене листе да пошиље епархиском управном одбору, а Трећи 
примерик задржати за изборне списе, да се по њој избор обави.

Ако у предатој листи ма и један од тражених услова није задо- 
вољен, одбор ће листу да врити потписницима, да ју до краја одређеног 
рока за предају саобразе прописима. Уколико они то до одређеног 
рока не учине, сматраће се као да није ни подношена. Исто ће се тако 
сматр1ати и вратити листа која је први пут али по истеку одређеног 
рока поднесена. \

„Док листе кандидата/стоје за осам дана јавно гаа увид изложене, 
одбор ће за то.време спремити све што је потребно за сам избор цркве- 
ноопштинских ааветника. У првом реду сачиниће толико изборних за- 
писнигаа колико је листа кандидата, за случај ако би се избор обављао 
појединачним усменнм глааањем. На челу сваког појединог од тчх 
мзборних записника ставиће се на средини као васлов име носиоца 
листе, а то је ош ј који је први у листи гаандидата записан”.*)

Образац изборног записника
Ако је одбор приликом прегледа поднесене листе превидео да огаа 

у нечему не одговара прописаним условима, па то тек после обављених

*) § 52 Спроведбене наредбе. ГГошто у црквеном Уставу није детаљно изло- 
жена техника избора, што није аи могуће, избор се обавља по прописима Спро- 
ведбене наредбе, донете под Син. бр. 4507, 29/16. ХХП. 1931 (Гласник Патр. бр. 4 
за 1932 г.), а у вези ступања на снагу цркв. Устава и спровођења избора за цркве- 
ноопштинске савеге у нашој Цркви.
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избора шнстатовао, може се против тога накнадно жалити (чл. 187 
Успава).

Поступак при избору. „Бираче сазива Црквеазоопштински управчи 
одбор, а избору претседава најстарији по чину, односно по. рукополо- 
жењу парох (старешина цркве), који предлаже секретара и двојицу пи- 
смених бирача, са којима врши легитимисање глаоача, пребројавање 
гласова и оверава записник о избору.

Избор се врши по листами и то: акламацијом или по/јединачним 
)сменим гласањем.

Кандид1атску листу морају потписаги најмање онолико бирача, ко- 
лико износи џоловина укупног броја црквеносшштшских саветника који 
се имију изабрати. Једно лице може бити потписник само на једној 
листи.

Кандидати и заменици морају пре потврде иандид1атске листе дати 
лично Црквеноопштиноком одбору свој пиемени пристанак да се при- 
мају кандидације.

Гласање, како за чланове ЦрквеноогГштинског саавета тако и за њи- 
хове заменике, врши се једновремено” (чл. 186 Устава).

Почетак и завршетак. Избор у 31аказани дан почиње у 10 а завршава 
се у 16 часова. Али ако се избориа листа прими акламацијом, самим 
тим избор је завршен и може се одмах после тога зшкључити, не чекајући 
до 16 часова.

За почегак избора меродаван је оат претседника.
Ток избора. Ако је дошло бар 11 и више бирача, претседник у за- 

казани дан и час отвара седницу збора. Ако у заказани час још нема 
толико бирача, треба причекати док се не скупи по1већи број, а најмање 
11, да би десеторица од њих могли користити своје право (по § 52 Спро- 
ведбене наредбе) и захтевати да се избор не врши акламацијом него 
поједигаачним гласањем (в. тумачење Спроведбене наредбе Сињ број 
1461/зшп. 921 од 20/7. V. 1932. Гласник Патр. бр. 12 за 1932 годину).

Избор секретара и оверача. Пошто огвори седницу збора, претседник 
позива присутне бираче да акламацијом или устајањем изаберу секре- 
тара и два писмена бирача, који ће вршити легитимисање гласача, пре- 
бројавање гласова и оверити З1аписник по свршеном избору. Легити- 
мисање бирача је у томе, шпо ће ова двојица, ако би се избор вршио 
•појединачним усменим гласањем, посматрати и конспатовати за оваког 
појединог гласача, да ли је он заиста онај бирач за каквог се код гла- 
оања пријавио. Ако ниједан од те двојице приликом гласања поједнног 
бирача ништа не приговори, тај се бирач пртпушта глаоању.

Читање листа. Пошто се ово обави, претседник ће гласно и јасно 
прочииати све поднесене листе, оним редом како су предаване и у де- 
ловодник црквене општине заведене. Неће читати сва имена на ли- 
стама него само име и презиме 'онога који је први на листи, носиоиа 
листе.

Начин бирања. После тога, претседник ће познати присутне бираче 
да акламацијом или устајањем одлуче да ли ће се избор црквеноопштип- 
ских саветника вршитн акламшцијом или појединачним усменим гласа- 
њем. Ако се одлучи да се избор обави акламацијом, онда ће се листе 
износити редом једна по једна на гласање.
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Гласање. Ако је поднета једна листа и она се усвоји акламацијом, 
избор је тиме завршен.

Ако је поднета једна листа и на предлог претседника да збор би- 
рача одлучи како ће се гласати — акламацијом или поједииачним гла- 
сањем — десеторица присутних бирач^а затражи да се гласа појединачно, 
приступиће се појединачном гласању. Захтев за појединачно гласање 
чини се прво усмено, или накнадно треба да се учини и писмено, а 
може се учинити и писмена изјава у занисник избора. Амо би захтев 
за појединачно усмено гласање учинило мање од десеторице присутних 
бирача, такав захтев се не узима у обзир. У том случају сматраће се :да 
је листа усвојена акламацијом.

Ако би се приликом појединачног усменог гласања (у случају да 
накав захтев поставе десеторица присутних бирача) већина присугних 
бирача изјаснила против поднете листе, избор ће се завршити у одређено 
време, макар и са негативним резултатом. Али у том случају naj не- 
гатИвни резултат неће се узети у обзир него ће се сматрати да је под- 
нета листа усвојена са онолико глаоова, колико је  прав10ваљаних бира- 
ча њу потписало. Гласови дати против листе не узимају се у обзир зато, 
што се с правом сматра да се глааањем против листе хтело омести и 
онемогућити сам избор, а ово се не може допустити. Јер да су гласачи 
против листе хтели озбиљно учестдадати у избору, они су могли, у од- 
ређеном року, поднети другу лисгу. Кад то нису учинили, заачи да' у 
избору нису хгели озбиљно да учествују, односно хтели су да га омету 
(в. споменуто Тумачење § 52 Спррведбенс наредбе, Син. бр. 1461/зап. 
921 од 20/7. V. 1932 г. Гласник пЦ р. бр. 12 за 1932 г.).

Ако је поднето више листа и збор бирача прву листу усвоји акламв- 
цијом, сматраће се да је избор тиме завршен и друге се листе неће ни 
износити на гласање. \

Ако је поднето више листа и збор бирача 1акламацијом одбије прву 
листу, изнеће се друпа и тако до краја, док једгаа не буде усвојена. Спро- 
ведбена наредба а и касније Упутство Св. синода ништа не говоре како 
ће се поступити кад се после одбијања прве листе 1акламацијом код 
друге или треће листе постави захтев за појединачно гласање, хоће 
ли се и у том случају појединачно гласати о свима листама, дакле и о 
одбаченим, или само о неодбаченима?

Ако је поднето више лиспа и већ код прве листе десеторица при- 
сутних ставе предлог да се гласа појед«К1ачно, њихов ће се предлог 
усвојити и прећи Hia појединачно глааање по cBHMia поднетим листама 
у исто време. Јср је њиховим предлогом код прве листе да се гласа 
појединачно 1'ласање акламадијом одбачено и за остале листе.

При појединачном гласању поступа се овако:
Један по један од присутних бирача улази у изборну дворану 

и казује гласно одбору своје име и презиме и 3ia коју листу глааа. 
Секретар одмах убележава име тога бирача у онај изборни записник 
који носи име и презиме онопа за чију је листу дотични гласач гласао. 
Том прилишм секретар убележава у изборни записник и остале податке 
који се тамо траже. Она двојица писмених бирвча, одређена за легити- 
миоање бирача, потврдиће идентитет сваког бирача, чим он каже своје 
име и презиме. У случају да неки бирач маже друго име и она двојица,
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одређена за контролу идентитета бирача, изјаве да он није тај за кога 
се издаје, Tiaj' се бирач неће припусгити гласвњу, ia овај случај подвале 
унеће се у запионик о избару.

У 16 часова избор се завршава, без обзира колико је бирача ни 
избор изашло. У већим местима може се трајање избор1а продужити.

Записник о избору. „О оваком избору дрквеноопштиноких оавет- 
ника води се од самога почетка па кроз све време до краја избора нако 
звани записник о избору. У записник тај убележ1а:ва се када је избор 
започео, како је обавл>ен, избор секретара и двојице пнсмених бирача 
за легитимиаање гласач1а итд., и ко је на та места изабран. Надаље, 
да ли је избор црквеноопштинеких саветника обављен акламацијом, 
или појединачним усменим гласањем; како је иај избор текао, да се 
није можда непосредно пред акламацију прешло услед тражења десето- 
рице присутних бирача на појединачно усмено глааање; да није било 
■можда какво-г инцидента током избора, :или уопште или од стране 
појединога бирача, на пример тиме што се један пре гл)асања свога издао 
за другог бирача,. . .  и са каквим је резултатом избор тај обавлзен, тј. 
која је листа кандидаиа и са колико је глаоова (код појединачног усме- 
ног гласања) усвојена итд/ Записник Tiaj погписује претс/едних, сви 
чланши, секретар збора и она двојица изабрана писмена бирач. Запи- 
сник се има завршити и потписати одмах чим је и сам избор обављен” . . .  
(§ 53 Спроведбене наредбе).

Саопштавање резултата. . . .  Извештај. . . .  Жалбе. „По свршеном 
избору прегседник објивљује резулнат избор1а.

3|ашсник о избору у овереном препису претседник подноси Епар- 
хиском управном одбору у року од осам дана од дана избора.

Жалбе за избор подносе се преко претседника у року од осам дак,а 
од дана избор1а Епархиоком управном одб.ору који о томе коначцо одлу- 
чује” (чл. 187 Устава).

Кандидовање пароха. Парох не може »стаћи своју листу за избор 
претседника црквене општине односно црквеноопштинског савета (Патр. 
ynpiaB. одбор одлука бр. 21148/36. Гласник бр. 11 за 1937 г.).

Конституисање и заклетва. „Изабране чланове Црквеноопштинског 
савета сазива ради конституисања у седницу и овој претседава прет- 
седник избора, пред којим чланши савета, осим свештенослужитеља, по- 
лажу заклетву:

„Ја Н. Н. (име и презиме) заклињем се свемогућим Богом да ћу 
светој православној цркви веран бити, да ћу се светих канона, Црквеног 
устава и осталих црквених уред1аба савесно придржавати, да ћу своје 
дужности тачно вршити, службене тајне чувати и интересе Српске пра- 
вославне цркве увек заступати и бранити. К)ако ја ово чинио, та?\0 
мени Бег помопао и овопа и онога света”. ') *)

*) Том приликом свештеник треба да проговори неколико речи новоизабраним 
члановима Црквеноопштинског савета о великој части и одговорности службе која им 
је избором поверена. То би отприлике овако могао учинити:

Драги моји сарадници,
Божја воља, без које ништа у свету не бива, гласом народа изабрала вас је 

за моје помагаче и сарадгомсе у делу Божјем, у делу духовног и материјалног упа- 
пређења наше црквене општине и одбрани њених интереса.
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„По положеној заклетви Црквеноопштиоки савет бира тајшш гла- 
сањем сваг претседника, потпретседника и секретара.

Почасни је претседник Црквеноопштивског савета парох — иајсда- 
рији старешина цркве” (чл. 188 и 39 Устава). Парох као почасни прет- 
седник савета може бити бир1ан за претседника савета и управног одбора 
(Одлука Св. арх. сабора бр. 72/32. Гласник Патр.\бр. 1 за 1933 г.).

Пароси као секретари. Пароси, чланши црквецоопштинског аавега 
(чл. 182 Устава), ако нису почасни претоедници, могубити бирани за се- 
кретарга савета (Одлука Св. арх. сабора бр. 72/32. Гласник Патр. бр. 1 
за 1933 г.).

Избор управног одбора. „Када се Црквеноопштински савет консти- 
туише, одмах приступа избору Црквеноопштинског управног одборга 
тајним гласањем. Записник о консти!туисању Црквеноолштинског оавера 
и о избору ЦрквеношштИнеког управног одбора мора се у овереном 
препису најда.ње за осам дана после изборга поднети т  преглед и одо- 
брење Епархиоком управном одбору” (чл. 189 Устава).

Седнице Савета. Црквеноопштински савет оастаје се у седиипу 
црквене општине у редавно заседање двапут годишње, ради утврђивања 
предрачуна и прегледа завршног ргачуна.

У ванредно заседање савет се састаје:
а) када то закључи црквеноонштински упргавни одбор;
б) када то пвсмено затражи већина чланова црквеноопштинског 

аавета, означивши у свом захтеву предмете о којима ће се на седници
расправљгати и

в) када то нареди епархиски управни одбор.
У случајевима из става б) и в) седница се мора сазвгати у року од 

30 дгана (чл. 184 Устава).

Служити Богу и Његовој светој Цркви највећа је част и слава, којих се човек 
може удостојити v овом животу и на овом свету. Ако се за част и славу сматра 
служити земаљским владарима, који су смртни и пролазни људи, колико је већа 
част и слава служити вечном Богу, Цару над царевима, коме са страхом и трепе. 
том служе анђелски чинови?

Свака служба скопчана је са већом или мањом одговорношћу пред оним 
који нам неку службу поверава.

Тако је одговорна и служба која је вама поверена. Она је одговорнија од свих 
друтих служби на земљи, уколико је од свих њих часнија и узвишенија. Земаљ- 
ски владари и власти, поверавајући нам неку службу, не знају шта је у нашем срцу 
и од њих се може много штошта крити. Међутим. Бог зна све наше мисли и жеље, 
зна шта је у срцу човекову — због чега се и назива срцезналац (Дела ал. 1, 24; 
15, 8; Открив. 2, 23) — и од Њега се ништа не може сакрити, па зато сви који 
Бо-гу и Његовој Цркви служе, треба то да чине са љубављу и ревношћу. Јер је, 
по речима Св. писма, проклет од Бога сваки онај који дело Његово врши немарљиво 
(Јерем. 48, 10). А ко се ревносно труди у делу Божјем. чуће у дан суда Божјег 
ове радосне речи Господње: „Добри и верни слуго, у малом си ми био веран, над 
многим ћу те поставити; уђи у радост Господа свога" (Мт. 25, 21, 23).

Бог обилато награђује вечним награддма сваког човека који се ревносно и са 
љубављу потруди око унапређења Цркве Његове у овом пролазном свету.

Зато, драги моји сарадници. да се и м« са љубављу и великом. ревноанћу 
потрудимо у овом делу Божјем, које вам је од самог Бога поверено, како бисмо 
се удостојили споменутих похвалних речи Господњих у дан страшног суда Ње- 
говог људима. Нека тако буде!

107



Решавање. Црквеноопштински савет може пуноважно решавати ако 
је на седниди присутно више од половине његових чланова. Одлуке се 
довосе већином присутних гласова. При једнакој подели гласова одлучује 
глас претседавајућег.

Ако се на првој седници не окупи довољан број чланова за пуно- 
важно решаваЈве, седница се одлаже за осам дана, када се пунов.ажно 
решава са оноликим бројем чланова колико их буде присутно. Ово се 
у позиву за седницу HMia изрично нагласити. (чл. 190 Устава). 
Попуњавање упражњених места у савету. Упражњена меспа у црквено- 
општинском савету попуњавају се заменицима (чл. 185 Устава) и то 
по текућем броју оним редом како су уведени у изборни записник. Према 
даоме, 31аменици не могу да учеств!ују у избору црквеноопштинског 
уцравног одбора нити да у њега буду бирани (одлука Св. арх. синода 
бр. 1461/32. Гл1асник Патр. бр. 12 за 1932 г.).

О ггопуњавању црквеноопштинског савепа кад број његових чланоаа 
сгаадне испод половине (услед смрти члинова, отсел>ења итд.). Патри- 
јаширски управни одбор дао је следеће упутство:

„Да се у црквеноопштинским саветима у KojnMia нема ни надполо- 
вич!не већине чланоиа за пуноважно решавање, рачунајући у ту већину 
редовне чланове и чланове заменике, изврши попуњ1авање до потребног 
броја. Ово попуњавање извршиће се из редова бирача, чланова црквене 
општине који су то били на даи прошлог избора, ia и од оних који су 
до сада испунили услове за бирачи, ако нспуњавају услове за члано 

. црквеноопштинског савета из члана 183 црквеног Устава.
Попуњавање ових црквеноопштинских савепа извршиће се коолти- 

рањем, тј. избор ће извршити постојећи редовни чланови и чланови 
заменици заједно са гаарохом.

Црквеноопшткнеки савет треба попунити са оноликим бројем нових 
чланова колико је потребно да у црнвеноопштинском савету заједно са 
редовним члановим1а и члановима заменицима, који од сада улазе у савет 
као редовни чланови, буде надполовичн1а већина са још половином од 
тога заменика. На пример: у једној црквеној општини треба да буде 
30 редовиих и 15 ааменика. За надполовичну већину треба да има 16 
чланова. Данас у тој општини има 6 редовних и 7 заменика. Значи да 
у 'овој црквеној општини треба савет попунити cia још 11 чланова, тако 

, д а  се од ових новоизабраних чланова могу узети 3 за попуну савета до 
вадполовичне већине, ia 8, дакле половина од 16, остају као заменици.

Попуњавање на овај начин има бити и у оним црквеним општинама, 
где аа редовним члановимв и заменицима постоји надполовична већина, 
али, нема половине од тога заменика и то само у оноликом броју колико 
је потребно да би била половина заменика. На пример: надполовичиа 
већина је 16 чланова. Дакле у црквеној општини има 9 редовНих чланова 
и 8 заменииа. Пошто је потребно да за надполовичну. већину 7 чланова 
заменика уђу као редовни чланови, треба овај црквеноопштинСки савет 
попунити аа 7 заменика, да би са оним једним етарим чланбм з1амеником 
било 8, половина од 16 редовних чланова. . .

Овако изабрана лица предлажу се епархиском управном одбору 
на потврду.
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Када се- избор потврди, парох' ће  позвити чланове у оедницу ради 
коиституисања.

Нођоизабривим члановима преетаје мандат no престанку макдапа 
целој управи“ (Одлука бр. 7113/зап. 172, од 30-Х1-1946. Гласник Патр. 
бр. 1 3ta 1947 г.).

Црквени Устав, који је у другој редакцији донет после одлуке Патр. 
управ. одбора, унеколико је изменио начин поиуљавањи.

„У случају нескпходне потребе, попуњавање Црквеноопштинског 
савета до једне трећине укупног броја члшова, врши се кооПтирањем 
под претседништвом лица које одреди Егаархиски управни одбор. 
Епархиски управни одбор је надлежан да да одобрење за ово (чл. 193). 
Делокруг рада црквеноопштинског савета. Према црквеном Уставу, 
■црквеноопштински савет врши осе послове:

„1) Доноси годишњи предрачун расхода и прихода и одобрава 
завршни рачун за посебне потребе црквене општине, и шаљ>е их Епар- 
хиском управном одбору гаа коначно одобрење (чл. 153 т. 5).

2) доноси одлуке о задужењу и отуђењу црквеноопштинске имовине 
и спроводи их ггреко Епархиског управног одбора на одобрење до суме 
од 2,000.000 динара Патријаршиском управ-ном одбору, а преко те суме 
Патријаршиском савету;

3) доноси одлуке о отписивању потражигааша црквеноопштинске 
имовине која се од дужника не могу наплатити и о р1асходовању ствари 
те имовине и спрозоди их Епархиском упра:вном одбору, који те одл\;ке 
за отписивање до 50.000 динара и расходовање до 100.000 динар1а ко- 
начно одобрава, а преко тих сума спрогаоди са својим мишљењем на 
одобрење П|атриЈ!аршиском управном одбору;

4) доноси одлуке о вођењу и одустајању хјд парница и 6 условима 
поравнања и спроеоди их Епархиском управном одбору, који их коначно 
одобрава до вредности од 200.000 динар!а, ia преко те суме доставља 
са својим мишљењем Патријаршиском управном одбору на одобрење;

5) доноси одлуке о закупу и доставља их «а одобрење Епархиском 
управном одбору, који их коначно одобрагаа до суме од 200.000 дигаарЗ, 
д преко те суме доставља cia својим мишљењем Патријаршиском управ- 
H'i>M одбору на одобрење;

6) доноси одлуке о разрезу на чланове своје црквене општине за 
иотребе своје црквене онштине, епархије и аа опште потребе Цркве;

7) одлучује аа одобрењем надлежне епархиске власти о предлозима 
Црквеноопштинског управног одбора у потледу одржавања, обнављања 
и подиз!ања храмша, парохиских домова, црквеноопштинских, фондов- 
ских и зидужбинских (закладних) зграда и уопште о оснивању установа 
у својој надлежности;

8) успановљава у границама овога Устава и уредаба виших дркве- 
них власти места својих службенигаа и одређује им принадлежностн;

9) ггодгаоси предлоге, молбе и претставке надлежним епархиским 
властима о својим потребама;

10) стара се према упутствима и гааређењими виших црквеннх власттг 
о издржавању пароха и парохије” (чл. 191).

Санкције против савета. „Ако црквеноопшгински савет не врши 
своју дужност, не покор1ава се наредбама претпостављених власти, или

109



прекорачи границе свога делокруга, као и у случају да. се у  аа?ова» 
средини појави такав неред који. би ељеетао правилан кж  рада, Епархискк 
управни одбор, по жадбк 1Шг по званичној дужности, наређује по томе 
истрагу.

Епархиски управни одбор може кривце искључиги из Црквенооп- 
штинског оавета, а у случпају потребе, и рад обуставити и послове 
Црквеноопшриноког тавета пренети на Црквеноопштинеки управни одбор. 
Ово привремено стање може трај|ати све дотле, док Епархиски управни 
одбор не етекне уверење да се може правилан и редован рад у Црквено- 
општинском оавету обновити” (чл. 192 Устава).

ЦРКВЕНООПШТИНСКИ УПРАВНИ ОДБОР

Састав. Црквенооштиноки управни одбор чине 6 до 12 чланова, 
према броју чланова у црквеноопштинском савету и осталим прилигаама 
у црквеној општини. Њихов број одређује епархиски управни одбор. 
У црквеноопштински управни одбор улазе претседник и потпретседник 
црквеноопштинског савета у истом својству по свом положају (тј. они 
су претседник и потпретседник и савета и управноог одбора), као и па- 
рох, односно најстарији старешина цркве, члан црквеноопштинског 
саЕета. Остале чланове црквеноопштинског управног одбора, гаао и један 
број заменика, бира црквеношштински савет из своје средине на шест 
годигаа иа својој првој седници, одмах после избора претседнигаа, пот- 
претседнигаа и секретара (чл. 194, 195 и 189 Устава).

За чланове црквеноопштинског управног одбора могу бити бирани 
само прави члаНови црквеноопштинског савета ia не њихови заменици 
<Одлук1а Св. а.рх. синода бр. 1461/32, Гласник бр. 12 за 1932 г.)*. Њихови 
заменици долазе у дејегво тек када се упразни које место npiaBona члана 
црквеношштнског аавета и то по текућем броју оним редом ‘како су у 
изборни записник уведени. Доследно томе заменици не учествују ни у 
избору црквеноопштинског управног одбора (Објашњење Св. арх. си- 
нода бр. 1461/зап. 921 од 20/7. V. 1932 Гла-сник Патр. бр. 12 за 1932
годину).

Избор пароха за претседника. Парох мао почасни претседник цр- 
кленошштинског савета (чл. 188 Устава) може бити биран за прет- 
седника црквеноопштинског управног одбора (Одлука Св. арх. оабора 
бр. 72/32, Гласник Патр. бр. 1 за 1932 г.).

Сродство — сметња за избор. У црквеноопштинеки управни од- 
бор не могу бити једновремено изабрана лица која су у сродству по 
крви до четвртог степегаа завршно, а по тазбини или крштењу до дру- 
гог степена завршно (чл. 197 и 75 Устави).

Чланство у управном одбору не искључује чланство у савету. 
Изабрани члан црквеноопштинеког управног одбора оспаје и даље члан 
црквеноопштинског савета (чл. 198 Усвава).

Служба у савету и управном одбору — бесплатна. Служба чла- 
нова црквеноопштинског аавета и црквеноопштинског управног одбора 
почасна је и врши се бесллатно. Ако би члан црквеношштинског управ-
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ног одбора вршио дужност секоетар.а или благајника, може му се, изу- 
зетно према величини посла, одредити специјалан хонорир за вршеше 
ове дужности, по одобрењу епархиског управног одбора (чл. 204 У- 
стаЕа).

Избор секретара, благајника и тутора. Црквеноопштински управ 
ни одбор бира секретара, благајник)а и потребан број тутора, по потреби 
и иан своје средине (чл. 196 Устава).

Пароси, чланови црквеноопштинског савета и управног одбора, 
ако нису почасни претседници, могу бити бирани за секретаре и бла- 
гајнике упр1авнот одбор1а (Одлука Св. арх. сабора бр. 72/32. Гласник 
Патр. бр. 1 за 1933 г.).

„Старешина цркве, као поч1асни претседник црквенооештинског 
савета (чл. 188 Уста-pia) и као лице коме је додељена нарочита одговорна 
дужност надзорн у црквеноопштинском савету и одбору (чл. 203 Устава), 
не може истовремено бити и благајник одбора, јер би се тиме спајале 
дужности Н1аредбодавца н р1ачунополагача, а уз то укинуо један важш! 
орган надзора у цркЕено) орпанизациЈи” (Одлука Патр. управ. одбора 
бр. 4318/зап. 104, од 18-1Х-1953. Гласник Патр. бр. 7—12 аа 1953 год., 
стр1ана 135).

Попуњавање упражњених места. „Када се у црквеноопштинском 
упр1авном одбору упразни које место, долазе на ово заменици по реду 
мако су изабр1ани.

Ако се упразни место претседник1а и потпретседн1ИК1а црквеноопштич- 
ског еавета, не могу на њихова места никако аутоматски доћи прва 
два члагаа црквеноопштинског управног одбора, већ се њихпва места 
морају попунити новим избором у седници црквеноопштинског савЈта, 
јер претседника и потпретседника бира црквеноопштински савет тајним 
гласањем (чл. 188 У-става), а претходно се има савет попунити заме- 
ницима на потпун број“ (Одлука Патр. ynpiae. одбора бр. 21149 — 1936 
(Зап. 40 — 1937, од 29-111-1937. Гласник Патр. бр. 13—14 за 1937 год.).

Седнице. Цр1квеноопштинаки упр1авни одбор састаје се у седнице 
на позгав претседника најм1ање у два месеца једанпут, а према потребама 
и више пута. На захтев већине чланочва, претседник је дуж1ан саавотн 
седницу управног одбора. У том захтеву мора бити тачно озгаачено пред* 
мет ради кога се тражи сазив седнице (чл. 201 Устава).

Епархиски управни одбор властан је' у сваку седницу црквено- 
општинског аавета или управгаог одбора, редовну и ванредну, изаслати 
свог изасланика са потребним упутствима (чл. 207 Устава).

Решавање и одлуке. Црквеноопштински управни одбор може пуно- 
важно оешавати, вко је у седници присутна већина чланова. Одлуке се 
доносе простом већином гласова присутних чланова. Ако су гласови 
подједнако подељени, одлучује глас претседника (чл. 200 Устава).

Делокруг рада. Дужности црквеноопштинског управнсг одбора 
углавном су озе:

„1) чува и штити углед и интерес цркве и црквене општине;
2) потпомаже црквену власт у религиозно-моралном и културво- 

просветном подизању и васпитању пригаадника православне Цркве, а  на- 
рочито омладину, у чуиању и неговању корисних и лепих обичаја, као 
и у искорењив1ању рђавих и штетних навика;
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3) извршује одлуке црквеноопштинског савепа и наредбе претпо- 
стављених црквених власти;

4) сарађује са парохом при изради црквених бирачких спискова;
5) поставља и отпушта црквеноопштинско сдужбено 'особље, сем 

црквеног појца и црквењака (чл. 176 т. 16);
6) пази да уживаоци црквених добара OEia држе у добром стању;
7) саставља инвентар покретног и непокретног имања, и по један 

примерак оваке године достављ1а Епархиском управном одбору;
8) управља црквеном имовино-м и стара се о њеном унапређењу; 

брине се да фондовске, задужбинске (закладие) имовине употребља- 
вају у сврхе којими су намењене;

9) Обезбеђује законским испр1авама о праву својине црквену непо- 
кретну имовину и осигурива је од пожара, ia по потреби и од других 
елементарних непогода;

10) стара се у споразуму с парохом о потребним средствима за 
•вршење богослужења, одржавање, снабдевање и рсрашавање' храмо- 
ва, парохиских домови, звоника, гробљи и дворишта; води бригу о из- 
валажењу средстава и спремању предрачуна и планова, које потноси 
црквеноопштинском оавету, затим епархиским вл!астима иа коначно 
одобрење, за гралњу и подизање нових храмова, парохиских домова н 
других црквеноошитинских згрида;

11) води бригу о уредном плаћању пореза и свих других обавез- 
них Д1ажбина> које су законом одређене;

12) прегледа свака три месеца. а по потреби и чешће, рачуне бла- 
гајника и Tyropia, као и других р1ачунополапача, и настој|ава да они np- 
ше своју дужност тачно и савесно;

13) саставља и предлаже црквеноопштинском аавету годишње 
предрачуне расхода и прихода црквеноопштинских, а тако исТо. скла- 
аа и сређује завршне рачуне, и подноси их са инвентарима црквенс- 
општинском савету на преглед и даљу надлежност; *

14) чини предлоге, молбе и претсгавке вишим црквеним властима 
о OBHMia својим потребама;

15) гтодноси крајем сваке године извештај ц^квеноопштинском са- 
^вету о своме раду и

16) стара се да сувишан новац не лежи у црквеној каси већ да га 
(искоришћује на најсигурнији и најподеснији начин за интересе Цркве; 
о величики суме која се може у каеи држати одлучује сам одбср према 
својим потребама” (чл. 201 Устава).

Одговорност управног одбора пред саветом. Кад црквеноопштин- 
ски оавет расправља о рачунима или одговорностим1а због какве пе- 
Правилности или немарности црквеноопштинског управног одбора, овај 
је дужан давати савету потребна р1азјашњеша, али у одлучивању о тим 
предметима чланови црквеноопштинског управног одбора немају право 
гласа у оавету. У том случију претседана почасни претседник црквено- 
општинског савета.

Ако црквеноопштински савет рзсправља због какве неправилности 
или немарвости црквеноопштинског управног одбора, у чијем је раду 
учествовао и парох ia није притом издвојио мишлење, не може парох 
претседавати у тој седници црквеиоопштинског савета, већ у том слу-
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чају има да претседаава најстарији по годинама старости члан црквено- 
општннског аавета (чл. 202 Устава).

Одговорност пароха — старешине цркве. Парох. односно старешина 
цркве, дужан је да активно сарађује у свима пословима (административне 
и материјалне природе) своје црквене општине и саодговоран је за ово 
пословање заједно оа члановима црквеноопштинског савета и одбора за 
све неуредности, ако у конкретном случију није издвојио своје мишљење 
и противу неправилних одлука и рада изјавио жалбу вишим надлежним 
црквеним властима (чл. 203 Устава).

^Жалба пароха. ITiapoxi односно старешина цркве, има право жалбе 
надлежној власти у року од 14 дана против одлуке црквеноопшгинског 
савета и црквеноопштинског управног одбора, које би биле донесене про- 
тив црквених прописа. или на штету верских и моралних интереса цр- 
квених, теао и против одлука којимв не би били уважени његови образло- 
жен« предлози о подмирењу потреба свегих храмова, гробља и других 
освећених места (чл. 203 Устава).

Искључење из управног одобра и савета. „Етаархиски управни одбор 
може, Hia тужбу или по зваиичној дужности, искључити из црквенооп- 
штинског оавепа и управног одбора сваког члана:

а) који изгуби један од оних услова који се траже по одредбама 
овог Устава за чдана црквеноопштинског савета или управног одбора;

б) који се не noKopiaaa наредбам!а старијих власти и омета извр- 
шење пуноважних одлука” (чл. 205 Устава).

Разрешење управног одбора и савета. „Ако би Црквеноопштински 
управни одбор занемарио своје дужности, или 1ако би прекорачио сзој 
делокруг- или не би извршио наредбе и одлуке претпоставл>ених цркве- 
них власти, ил«, најзад, ако би се у њему појавили такви раздори и но- 
реди, који би ометали успешно, правилно и редовно вршење послова, а 
Црквеноопштински оавет не би предузео мере против таквог рада, Епир- 
хиски управни одбор има право разрешити Црквеноопштински савет и 
управни одбор и наименовати нарочито привремено поверенство о.д пет 
до дваиаест члано-Bia.

Исто тако може се разрешити Црквеноопштински савет и управни 
одбор и наименовати привремено поверенство у случају да је број чла- 
нова у овим телим1а недовољан за њихов редов1ан рад.

Именовано привремено поверенство отправЈшће све послове црквене 
општине до избора новог Црквеноопштинског савета и управног одбора.

Предлог за разрешење Црквеноопштинског аавета и одобра и наиме- 
новатве привременог поверенства подноси парох, односно старешина цр- 
кве, архијерејском Н1амеснику, који исти са својим мишљењем доставл->а 
Епархнском управном одбору на одлуку. Одлука Епархиског управног 
одбора по овом питању је извршна и противу ње нема места жалби.

Епархиски ynpaiBHH одбор може и по службеној дужности разре- 
1МИТИ Црквеноопштински аавет и Црквеноапштински управни одбор и 
поставити поверенство.

Парох, односно најстарији старешина цркве, увек је члан привреме- 
ног поверенства” (чл. 206 Устава).
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АДМИНИСТРАТИВНО И ФИНАНСИСКО ПОСЛОВАЊЕ 
ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ

У адммистратшно-фишнсиском погледу црквена ошлтнна сачп- 
шава самостално надлештвог одвојеио од гаарохије. Као засебна (адмн- 
нистративна јединица, она има свој печат. деловодни протокол, записннк 
седница, инвентар ствари, дневник благајне и друге потребне књиге, 
'као и свој начин пооловања, омеђен црквеним Успавом, Уредбом о 
црквеном р1ачуно'водству и прописима виших црквених вла-сти.

Печат. Свака црквена општин1а има овој печат, четвртасти (шиам 
биљ) и округли, аа цр.квеним грбом у средини и натписом унаокољн
Српска православна црквена општигаа у ...................... (чл 11 т. 13 Уста-за).
Гшред ових, црквена општииа може наручити и печате са натпи-сом: 
Претседник црквене општине; Благајник; Секрепар. Боље је нмати ове 
печате него текст писати руком.

Архива. Деловодни протокол и архива заједнички су црквено- 
општинском савету и црквеноопштинском уцравнсм одбору.

Записник седнице. Пошто у црквеној општини гтостоје два органа 
за унутрашње послове, аа разграниченом сфером р1ада, сазет и управ:'н 
одбор, то сваки од oEia два оргагаа мора имати и водити свој записник 
седнице, који води секретар а потписују претседник и члаиови који су 
тој седници присуствов(али .

С обзиром да се седнице, гаарочито савета, држе у великом размаку 
времена (диапут годишње, ретко чешће). требало би записник водити 
гаа самој седгаици, да би га по завршетку седиице присутни чланови са 
претседником могли потписати. Јер ако се то не учини на оамој седници, 
до наредне седнице, ако до ње протекне близу година дана, може се 
забор1авити шта је на прошлој седиици расправљено' и мако је одлучено, 
гаа се чланови могу бунити против записника и одбити- да na потпишу. 
Зато је боље записник водити одмах на самој седници. Пошто се диску- 
сија по једном питању заврлти, резимирати ову у кратким погезима 
и стилизовати одлуку.

Пади боље прегледности, листави записгаика обично се вертигаалко 
поделе на половину, nia се на левој полови нотира ток дискусије по 
извесном гаитању, а гаа десној половигаи исписује одлука. која је после 
дискусије донесена. Ако је на дневном реду седнице било> више пред- 
мета о којима се раоправљало, онда се, ради бол>е прегледности, предме.т 
од предмета одваја римским бројевима: 1, II, III, IV итд. Ови ое бројеви 
стављају на левој половини стране, на челу става којим се запачинкг 
распривљање о новом предмету, односно гаа челу тачака дневног реда 
по којима се дискутовало.

У записник није могуће. а није гаи потребно!, унети сваку реч која 
се «а оедници изговори. Треба ухштити и убележити главне мисли које 
се директно дотичу предмета о коме се дискутује, а испуштити она, 
код нас уобичајегаа, разглабања о стварима које са предметом piacnpiaBe 
немају нигаакве везе.

Ако се записник не пише и не погписује на оамој седници, онда се 
као прва тачка наредне седгаице стави: Чигање и потписив1ање записника 
прошле седнице.
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Ако записник не приказује верно ток седиице: дискусију и одлуке, 
чланови ими-ју право да на запиОник спављају своје примедбе. Ак« 
претседник и већина чланова нађу да је примедба умесна, она се мора 
усвојити и у записнику дописати. Ако се претседник и већвна чланова 
аа примедбом не аагласе, она ће се одбити. Разуме се да је најбоље 
занисник састављати што марљивије и објективније и у том случају 
до примедаба иа записник неће ни долазити.
Инвентар имовине (покретне и непокретне)

Рекли смо већ да је Црква односно CBiaraa црквена општина субјект 
права и као таква власиа да стиче имоввну- покретну и непокретну, 
и да са овом самостално, по закону, располаже. А да би се зиало шта 
једна црквена општина има од имовине, потребно је да се ова попише 
у н1арочиту књигу, инвентар. Црквени устав наређује (чланом 250) да 
се инвентари тачно и уредно воде. Њих саставља ју и воде „оне власти 
и органи који добрима непосредно управљају”; 3ia црквену општину то 
је црквеноопштински управни одбор.

За инвенпар се узме повећа тврдо повезана свеска, чије се стране 
нзброје и нумеришу, а листови прошију јемствеником (нарочитим тро- 
бојним KiaHianoM) и крајеви овога запечате црвеним воском на послед- 
њој страни, или унутр1ашњој страни задње корице. Изнад печата ставља 
се бверп Н1аредбодавца, тј. претседника црквене општине (чл. 85 Уредбе 
о рачуноводству Српске прав. цркве, од 6/19-VI-1936 г.).

Та овера гласи отприлике овако:
Да овај инвентар имовине Српске пр1авославне црквене општине

у ............................ и м а .............................. листа о д н о с н о ............................
страна, oBepiaea

Датум Претседник Црквене општине
Место . Н. Н.

(Печат у црвеном воску)

Опоменута Уредба о рачуноводству наређује (чл. 124) да се непо- 
кретна црквена добр;а (имања) уписују у нарочиту тако зв1ану матичну 
књигу. Ова Уредба и црквени Устав (чл. 249) налажу да непокретна 
нрквена добрн ,,Mopiajy имати законске исправе о својини”, тапије или 
изводе из земљишних књига (грунтовнице). Ове исправе морају се чуваги 
на сигурном месгу, тј. у каси- У недосгатку касе, треба их дати епархи- 
ском ynpiaBHOM одбору на чување, где ће оне бити сигурније чуване него 
и у каси црквене општине. Али ако цривена општина од непокретие 
имовине има сама ону гаарцелу земље, на којој се налази храм са 
звонаром и парохиским домом, онда је матична књига, поред инвентара, 
излишна, пошто се инвентар мора водити ради друге покретне имовиие. 
Т13Д1а се у инвенгар, на првом месту уписује та парцела земље.

Ради боље прегледности, покретна имавина црквене општипе 
уписује се у инвентар груписана по врстама, тако да свака врста прет- 
ставља засебаи одељак.



Страна ............ К Њ И Г А  И Н В Е Н Т А Р А  С Р П С К Е
Улаз

Вредност

Датум Назив «3 Како је У как- 
вом 

стању

поједи-
начна укупно

а. набавке ствари £s набављена
s

о
CU

о Динара Динара

I одељак

i Цркв. норта 1.000.000

II одељак Зграде

i 1910 црква ^храм) 1 Народ подигао 5,000.000
2 1920 звонара 1 » » 2,000.000
3 1930 парохиски дом 1 од прих.цркве

' 20.000
1,000.000

4 1910 трпезарија за народ 5 народ подигао 100.000
5 1932 шупа за дрва 1 од прих.цркве 200.000

III одељак
Освећени

предмети:

1 1914 звоиа 3 од карод. прих. 50.000 150.000

2 1938, 1940 заставе 4 покл, Саве Или- 
ha Јована Брки- 
ha Симе Лазића 
и Анке Протића

нове

10.000 40.000

3 1950 петохлебница 1 поклон Бранка 
Станића

нова 5.000

IV
Богослужбене

књиге:

1 1900 Еванђеље 2 од народ. ирил. 5.000 10.000
2 1925. Апостол 1 од прих. цркве 3.000
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Г1РАВ0СЛАВНЕ ЦРКВЕУ Страна
Изла*

Вредност

оQ-
Датум 

брисања 
из инвен-

тара

Број
деловод.

прото-
кола

Назив
ствари

Разлог
брисања

ес
Xs

појединачна укупно

<Уcu
ко Динара Динара

1 5.IV.1950 160 Заст. (барјаци) Дотрајали 2

2 20.Х. 1954 280 Одежде: стихар, 
епитрахиљ, 

фелон

•• 1 пар

3 15.V. 955 190 Стихар ђакон- 
ски * 1

4 зо.хи.
1957

310 Индитија

,

Дотрајала 1

-
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Тако, например, у ирви одељак уписује се црквена порпа; у други 
црквене зграде: храм, 3BO«apta (ако је одвојеиа од храма), парохиски дом 
(ако na има), трпезари (ако их ими) итд.; у трећи — освећени предмети, 
намењени богослужењу: звоно, св. аасуди, одежде, крстови, иконе, 
заставе, К1аид|ила итд.; у четврти — богослужбене књиге; у пети — по- 
кривачи за ов. престо, прескомидију, налоње итд.; у шести — налоњс, 
столови и столице у.храму; у седми — канцеларнски намештај: писаћч 
сто, столице, клупе, слике, ормгани за црквене протоколе, 1архиву, 
библиотеку, писаћи прибор итд.; у осми — књиге библиотеке. Ако је 
библиотека већа, онда треба да имга и свој посебни инвентар.

Одељак од одељкга треба дга буде одвојен већим празним простором, 
дга би се у случају покаонга или набавке неке нове ств1ари..01ва могла 
завести у инвентар у онај одељгак где по својој врсти спада. На пример, 
неко поклони еванђеље или кадионицу. Тада ће се еванђеље уписати 
у одељгак: богослужбене књиге, а мадионицга у одељак: св. саеуди. Врло 
је незгодно кад предме^ги у инвентару нису груписани по врстама него 
су испреметгани, уписивани по хронолошком реду прибгављања.

Одељци се, за разлику између себе, нумеришу бројевимга: I, П, III, 
IV, V итд., ia предмети у одељку аргапским бројевима: 1. 2, 3, 4 итд. 
Арапскн бројеви још казују колико предмета има у дотичном одељку 
цли врсти.
’ Ако у неком одељку има више врста разнородннх лредметга, на 
пример у одељку: богослужбене књиге, овај се одељак може ргазделити 
на неколико група: еЕганђеља, минеји, осмогласници, трноди итд. У том 
сдучају одељци би се могли обележити словима азбуке, групе у одељ- 
цима — римским бројевима га предмети у групама — аргапским бро- 
јевпма.

Првп и други лист инвентгара обично се резерви1пу за садржај. 
На њима се испише где се и шта у инвенпару налази, да би се, у случају 
потребе, нека ствар лакше иашла .

Крајем године инвентзр се преписује и препис доставл>а егиархиском 
управном одбору (чл 201 т. 7 Уставга).

Набавка инвентарских предмета. Кад нека потребна ствар треоа 
дга се набави, ргачунсполагач (лице које рукује новцем) пише наредбо- 
давцу (претседнику управног одбора) предлог да се та ствар набави 
и у предлогу напомиња дга је потребан кредит за нгабгавку те ствари 
у буџету зга дотичну годину оснгуран. Предлог се заведе у деловодни 
протокол, а потом, непод тога, паредбода-вац спави решење да усваја 
иредлог и одреди комисију од три члана одборга ради набавке преа- 
ложене ствари. У решењу он нгазнгачи на који ће начин комиспја извршити 
набавку: да ли путем усмене погодбе код најповољни.јег понуђача, нлп 
нутем писмених понуда (офергата), или путем јавног усменог надметања 
(лицитације). То згависи од величпне и вредности ствгари која треба да 
се набави. Ако је у питању нека мања и јевтинија ствар (на пример: 
столица, еуд за загревање воде, свећшак, К1адионицга нтд.), набавка со 
може извршити путем усменог консултовања код на]повол>нијег пону- 
ђача. Ако је у нитању нека крупнија и скупоценијга етвгар (писгаћи сто.



орман за архиву или библиотеку нтд.), она треба да се набави путем 
писмених понуда или путем лицитације. Овај други и трећи начин 
набавке може се применити код оних предмета за које има више заин- 
тересованих понуђача, који су вољни да се међу ообом такмиче у јевти- 
нијој ценн. Али а«о се тај предмет може набавити само код једног или 
два продавца, онда ћс се прибећи директној усменој погодби. Овај 
начин набавке .примениће се и у случзају кад има више продашца, 
ако се они не одазову или одбију позив да поднесу своје понуде, одно- 
сно да се такмиче .

Ако је наредбодав1ац одредио да се ствар набави путем директне 
усмене погодбе, комисија ће, чим прими решење, обићи некошико про- 
даваца, информнсати се о квалитету и цени и погодбу 31а«л>учити са 
оиим који понуди најповољнију цену. О томе комисија на истом акту 
обавешдава наредбодавца и предлаже да се дотична ствар набави код 
тога и тога, који је понудио најнижу цену. Ако се наредбодавац сложи 
са предлогом комисије, он ће на акту, после комисиског извештаја и 
предлога, написати да усиаја предлог н одобраш набавку. Ако се .ie 
сложи, он може одредити другу комисију, или наредити неки други на- 
чин набавке. Али до-овога не би требало да дође, јер би то био акт не- 
новерења премв својим најближим сар!адн:ицим1а.

Пошто ће о набавкама путем оферата и лицитације бити касниЈе 
говора, то се овде иа њтша нећемо 31адрж1авати.

Чим се какша ствар купи, мора се одмах завести у инвентар. Као 
потврду на примљени новац продавац купцу издаје рачун и призна- 
ницу. Пошто се обадва документа заведу у деловодни протокол, на- 
редбодавац испод тога гаа рачуну ставља гаалог рачунополагачу да на- 
бављену ствар заведе у инвентар, а на признаници ставља гаалог да се 
исплати. Рачунополгагач, пошто газврши исплату, оба документа заводи 
у дневни« благајне (о коме ће касније бити речи), потом на рачуну, ис- 
псд налопа наредбод|авца, нотира да је купл>ена crEiap заведена у ин- 
вентар ‘и наводи страну и број овога. Испод тога потписује се.

Предлог рачунополапача за набавку:

Претседиику Црквенсопштинског упргавног одбора

Багрдан

Ргади загревања воде и просторије у којој се деца зими крштавгају 
потребно је набавити једну мању плех1ану пећ.

Кредита за ову набавку има у партиј« II, позициј« 7 (за набгавку 
инвентара) буџета за 1958 годину.

Ргачунополагач 

Јован Ристић
Штамбиљ

Р.
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Усвајам предлог рачунополапача и одобравам иабавку.
У комисију за набавку одређујем чланове Одбора:

Адама Симића,
Велимира Живковића и 
Душана Јанковића.

Комисија ће извршити набовку путем директне усмене погодбе од 
најповољнијег понуђача.

Претседиик црквеноопштин. управног одбора 

Благоје Марковић

М. П.

Извештај комисије:

Претседнику црквеноопштинског упр:авног одбара

Багрдан

Доле потписани чланови комисије извршили су шалог и обишли све 
овдашње мајсторе који се баве израдом пећи као и радње у којима сс 
ове продају и нашли смо да је најповољнији понуђач Марко Пантелић, 
бравар овдашњи, који пећ нуди по цени од 1.000 динира. Код других 
иста пећ не може се добити испод 1.400 динара.

Зато предлажемо да се пећ набави од Маркза Пантелића.

Штамбиљ

Чланови комисије

Адам Симић,
Велимир Живковић, 
Душан Јанковић

Р.

Усвијам предлог комисије и одобравам набавку пећи код горе име- 
нованог, најповољнијег понуђача. Исплата пада на терет парт. П, по- 
зиције 7 буџета за 1958 годину.

Претседник Црквеноопштин. управног одбора 

Благоје Марковић
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Рачун и признаница продавца:

Р а ч у н

3ia Српско правос,тавну црквену општину

1 пећ од јачег црног плева са ринглом —
у Багрдину.

Дннара 1.000.—

1 септембр!а 1958 
у Б&грдаиу

Штамбиљ

Ниплатио 
Марко Пантелић, бравар

Да рачунополагач ову пећ упише у инвентар црквене општине.

Прегседник Црквеноопштин. управног одбора 
Благоје Марковић

М. П.

Уписано у инвентар под V1M6, на стр. 50.

Рачунополапач, 
Јовин Ристић

П Р И З Н А Н И Ц А

Hia динара једну хгшаду (1.000.—) колико сам данас примио из касе 
Српске православне црквене општине у Багрдану за продату једну пећ од 
плеха по приложеном рачуну.

1. IX. 1958 
Багрдан

Штамбиљ

Примво 
Марко Пантелић, брашр

Р.

Да се исплати.
Прегседник Црквеноопштин. управног одбора 

Благоје Марковић
М. П.

Исплатио.
Рачунополагач 
Јован Ристић
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Поклони. Ако се какав предмет поклаља цркви, рачунополапач ће о 
томе писменим рефератом нзвесгити претседника управног одбора. Овај 
ће, пошто се реферат заведе у деловодни протокол, на рефериту, ис- 
под штамбиља, иаписатн чалог рачунитолагачу да поилоњену ствар 
заведе у инвентар црквене општине, а дародавца упнше у спиоак цр- 
квених добротвора и изразп му писмену 2 0 хв1алност на поклону.

Расходовање инвентарисаних предмета. К*ад нека ствар толико де- 
Tpiaje да посгане неупогребљива, рачунополагач треба о томе писменим 
рефератом да извести претседника н предложи му да се iaKBia ствар 
(предмет) расходује. Пошго се рсферат заведе у деловодни протокол, 
претседник у своме решењу греба да одреди комисију од три члана од- 
бора, који треба да испипају CTEiap и поднесу предлог. Они ће ствар 
преглодати и, ако нађу да је заиста неупотребљива за сврху којој је 
дотле служила, предложиће претседнику да се расходује. Ако комисија 
мађе да стиар још није за расходовање, учиниће у том смислу предлог 
претседнику. Ако ли пак нађе да је неупотребљива, али да би се mti- 
теријал од н>е могао уновчиги (на пример: стара, дотрајала зграда koi ја 
је склоиа паду, стари орман, врата, прозори итд.), предложиће претсед- 
нику да се стшр излз&ки Јавној продаји. Претседник ће, ако се сагласи 
са предлогом комиснје, одредити комисију (било исту или другу) која ће 
продају да обави путем лкцитације. Новац овим путем добивен књижи 
се у дневник благајне мао ванредан приход (чл. 128 Уредбе о црквеном 
рачуноводству). Одлугаа о р1асходов1ању ствари по инвентару извршна 
је кад је одобри епархиски управни одбор. Он одобрава до 100.000, а 
преко ове суме Патријаршиски управни одбор (чл. 153 т. 8 Устава). 
Предлог о расходоеању етпархиском упр1авно!м одбору спроводи цркве- 
ноопштински оавет (чл. 191 т. 3). Кад епархиски односно Патријаршн- 
ски управни одбор одобри предлог о расходовању, рачунополЗгач ће 
дотичну CTBiap расходов1ата у инвенпару и навести датум и број дело- 
водника под којим је то одобрење заведено.

Напомиње се да се епгархиском управном’ одбору доставља цсо 
предмет (предлог рачуноатолагача, претседникова одлугаа по томе, из- 
вешпај комисије и решење прегседника), да би се видео цео поступак 
који се по Уредби о рачуновсдству захтева у оваквим случијевима.

Како се то рвди, види се из следећег примера:

Предлог рачунополагача

Претседнику црквеиоогпптинског управног одбора
Н ------------------- --------

Међу инвентарским стдарима које су својигаа ове црквене општиис 
има и тагавих гаоје су толико дотрајале, да су оасвим неупотребљиве за 
сврху којој су досад служиле. То су:

1) Један пар евештеиичког одјејаша од свиленог броката: стихар, 
епитрахиљ, појас, наруквице и фелон, све тако поцепано да се у њему 
не може нити сме служити. Ово одјејање куплено је пре 15 година за
5.000 динара.
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2) Једма застава (барјак) од свиленог дамаста, са и«онам1а Св. Тро- 
јице и Васкрсења Христова, тако поцепаиа да срамоти светињу и цр- 
кву. Ома је у употреби пушх 12 година. Њ у је поклонио Адам Ђорђе- 
внћ, земљ. овдашњи. Купљена је за 2.000 дииара.

3) Један покривач за св. престо у олтару од беле овиле, сав поце- 
пан, купљен пре 14 година за 3.000 динара.

Молим за решење да се наведене ствари расходују и избришу из 
црквеног инвентара.

Датум

Место

Штамбиљ

Рачунополагач 

Н. Н.

Усвајам предлог рачуншолагача и у комисију која ће извршити 
преглед ствари предложених 3ia расходовање одређујем Н. Н., Н. Н. и 
Н. Н., чланове Управног одбора. Коадисија ће ствнри одмЈах преглед1ати- 
и потом поднети ми свој извештај.

Претседник Црквеноопштин. управ. одбора 
Н. Н.

М. П.

Извештај комисије

Претседнику Црквеноолштинског управног одбора
Н ------------------------

Доле погппсани чланови комисије извршили емо данас преглед 
с TBiapи које је р1ачунополЈагач предложио за расходовање па смо на- 
шли да су све ствари у реферату побројане заиста толико дотрајале, 
да се више не могу нити смеју употребљавати, а не би се могле ни про- 
дати, једно 3afo што су то све освећене ствари, ia друго што више нису 
mi 3ia какву употребу.

Зато смо мншлзеша да их треба р1асходов1ати и на њихова места на- 
бавити н-ове.

Чланови комисије: 

Н. Н.

Н. Н.
Датум

Место
Н. Н.
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Решење председниковв

Штамбиљ

На основу предлога рачунополагача од
---------------- 1 заведеног под б р . ---------------------
и извештаја комисије од — ------------------о. г.,
а у смислу Уредбе о рачуншодству Сриске 
цркве и њених успанова, овај црквеноопштин- 
ски управни оцбор

РЕШАВА

да се сзе у реферату побројане ствари пред- 
ложе Црквеноопштинском савету иа расходо- 
Baibe.

Секретар,
Н. Н.

Претседник Управног одбора 
Н. Н.

(М. П.'

Одлука црквеноопштинског савета
Р.

Усвојити предлог Црквеноопштинског управног одбора о расходо 
вању ствари у реферату речунополапача побројаних и предлог упутити 
Управ.ном одбору Епархије н . ----------------------на одобрење.

Чланови Црквеноопјштин. савета, 
'Н. Н.
Н. Н.н. н.

(М. П.)

Акт Епархнском управном одбору

Улравном одбору епархије Н. — ----------------

Част ми је у прилогу овог акта доешвити решење овог Црквено- 
општинсхог савета о расходовању дотрајалих богослужбених предмета 
црјквених: 1 пара свештеничког одјејања, једне црквене заставе и једног 
прекривача за св. престо у олтару.

Секретар, 
Н. Н.

Претседник Црквеноопштинског савета 
Н. Н.

(М. П.)
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Ако више инвентарских предмета треба расходовати, треаа да се са- 
чини списак са следећим рубришма:

1) Реднн број.
2) Назив предмета.
3) Колико комада.
4) Дан, месец и година кад је предмет иабављен.
5) Колико година служи.
6) Вредност предмета (појединачна и укупна).
7) Инвент1ара страна и број под којим је предмет заведен.
8) Примедба, у коју комисија, одређеиа за преглед дотрајалих пред- 

мета, ставља своје мишљење.

*
Наша Црква још није штампала образац инвентара за своја надле- 

штш, него ова употребљавају или државни образац, или узимају обичну 
укоричену свеску, па сама отварају потребне рубрике. У оба случаја ин- 
вентар мора д,а има ул!азну и излазну страну. На левој половини врши 
се упиенвање приновЈвених предмета, :а на десној иописивање или рас- 
ходовање.

Уредба о црквеном рачуноводству тражи (чл. 127) да се у инвентап 
уносе ови под1аин: дан набавке, куповна цена или вредност поклона, од 
кога је поклО'Н добивен, наименовање (опис) стварн. Кад се ствар изда 
нли расходује, мора се то у инвентару назначити.

*
Приликом смене руковаоца инвенвара, примопредаја треба да се 

изврши у присуству наредбодавц1а. О томе се напише записник и у њему 
назначи шта је све и колико чега довадашњи рачунополагач предао но- 
вом и у каквом је стању овај то примио. Записник овера-ва наредбодшзаи 
и оспавља га у 1архиву. Том приликом испод сваке партије или одељка у 
инвентару треба подвући црту и славити да је све предмете наведене у 
тој партији ондосно одељку предао дотадашњи рачунополатач Н. Н. а 
примио нови Н. Н. Нови рачунсхполагач ће испод тога продужнти уписн- 
вање приновлзених предмета под даљим редним бројевима.

Оснгурање црквених добара

„Црквена добра осигуравају се против штете од пожара, крађе и 
елементарних непогода, у смислу одредаба. П|атријаршиског управног 
одбора” (чл. 251 Устава).

По овом питању Патријаршиски управни одбор издао је следеће об- 
јашњење: „У смислу чл. 251 Устава Српске православне цркве треба 
осигурати црквена добра протвв штете од пожара, крађе и елементар- 
них непогода. Осигурање би требало да гласи на пуну вредност објекта, 
пошто је иначе неефикасно, јер Државни осигуравајући завод чспла- 
ћује штету у проценту осигурања према стварној вредности.

Пошто су, међутим, премије ДОЗ-а веома високе, а његов1а процена 
објекта одговара данашњим грађевииским ценама, Koije су такође веома 
високе, већина црквених општина неће бити у спању да плаћају осигу-
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paaiaјућу премију, нарочито ако имају више цркава и других објеката, ни 
против штете од пожара, ia камо ли од Kpiat)e и елементтарних непогода.

Узимајући у обзир то стање, Патријаширски управни одбор обја- 
шњава, да не сматри да је осигурање црквеиих објеиата у оваквом 
случају обавезно, пошто га ни Устав не намеће као обавезу него као 
потребу, али је игвак мишљења да их је боље осигурити, макар и н,а 
смањену вредност, него их не осигурати никако .

Зато се умољавају епархиски управни одбори да преузму аа себе 
кадзор и бригу над осигурањем црквених објеиата на свом подручју, 
и издају потребна упутства и наређења како ће се у поједином кон- 
кретном случају поступиги. При томе треба да воде рачуна о локштним 
приликама и у вези с тим постојећој оаасвости пожара, о имовинском 
Ста-шу црквеиих установа iKoje имају објекте, и о вољи одговорних 
органа да понесу одгаворност за случај настале штете, ако се добра 
уопште не оситур|ају“ (Одлука бр. 7025/зап. 226 од 23-ХП-1953. Гласник 
Патр. бр. 7—12 за 1953 стр. 135).

О БУЏЕТУ

Као што добар домаћин мора унапред да предвиђа своје приходе 
па да према овиме подешава кућне расходе, тако мора да се поступа 
и у свима црквеним устаиовама, којима је Уставом (чл. 5) дато правг, 
да стичу имовину и њом располажу. То су: Српска православма црква 
као целика, епархије, црквене општине, манастири, задужбине, само- 
сталне установе или фондови и поједини храмови. Органи који овим 
телима управл1ају дужни су да унапред праве предрачун свих расхода 
ii прихода га наредну годину. Предрачун расхода и прихода 4за опште 
потребе целе Цркве састав./та Патријаршиски управни одбор, за епар- 
хије — епархиски управни одбори, за црквене општине — црквенооп- 
штински управни одбори, 3ia манастире — братство манастира са својпм 
старешином, за фокдове — орпани који OBHMia управљају. Предрачун 
расхода и прихода зове се буџет. То је једногодишњи закон којим се 
унапред утврђују сви расходи и приходи. У редовним приликама пред- 
виђени р1асходи не смеју се прекорачити.

Без одобреног или продуженог старог буџета не могу се чинит.1 
никакви расходи. Од овога се изузимају само исплата интереса и глав 
нице црквених зајмова пр1авилно закључених (чл. 6 Уредбе о црквеном 
рачуноводству).

Предрачун расхода и прихода или буџет прави се за период од 
године дана (дванаест месеци) и тај период зове се буџетска година. 
Оаа не мора да се поклапа са календарском годином (Пре рата није 
се ни поклапала, јер је почињала 1 априла ia свршавала се 31 марта 
на-редне године — в. чл. 3 Уредбе о цркв. рачуноводству). Како су 
црквене фииансије у тесној вези са државним и донекле у зависности 
од ових последњих, то се обично црквена буџетсма година управља по 
државној и поклапа са овом. Данас од 1 jiaHyapa до 31 децембра.

Док буџетсгаа година траје 12 месеци, рачунска година траје 
16 месеци. „Она почиње када и буџетска, ia свршава се четири месеца
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доцније" (чл. 4 Уредбе о црквеном рачунозодству). Ова четири месеца 
преко буџетске године дата су рачунополагачима да аа то време 
ликвидир1ају све буџетске расходе и прнходе и дакументе о н>им1а доведу 
у ред. Другим речима, да за >то време закл^у^е новчаШе ктииге за 
истеклу буџетску годину. -

Састав и израда буџета. Чим се заврши рачунска година, треба 
пол!ако приступити Оаставу буџета за наредну буџетсху годину. Према 
пропису Уредбе о црквеном рачуноводству (чл. 36), предлог буџета за 
наредну годину мора бити готов и послан епархиском упрдвном одбору 
на преглед и одобретне најдаље до 1 новембра, да би па оиај до 31 де- 
цембра одобрио и ератио натраг. У слунају да се буџет из оправданих 
р1азлопа не донесе ни до почетка нове буџетске г-одине, може се тражити 
продужеп>е једне или више дванаестина (колико буде требало) прошло- 
годишњег буџета, све дотле док се нови буџет не донесе. Продужегве 
старог буџена одобр1ава исто тело које одобраЕа и буџет. Тело које 
моли прздужење старог буџета за јед|ан или више месеци подноси за то 
мотивисан предлог и означује укупан «знос тражеиих дванаестина 
(чл. 37 Уредбе о цркв. рачуноводству). Ако је, на пример, расход по 
једној партији за прошлу годину износио 12.000 динара, он ће за једну 
дванаестину изнети 1.000 динара. А то значи да се, у случају продужења 
спарог буџева, рецимо, за три месеца, по дотичној шартији сме укупно 
утрошпти 3.000.— дигаара — четвртина од прошлогодишње суме. И тако 
даље. Продужење старог буџета допушта се само у изузетним и опраи- 
даним случајевими. У редовним приликама овоме не треба прибепавати.

При изради буџета (предр1ачуна расхода и прихода) прво се утвр- 
ђују расхоци па онда приходи (чл. 17 Уредбе о цркв. р1ачуноводсгтву). 
Орпан којп саетављ1а буџет треба да предвиди све расходе који се 
у наредној години очекују и за њих нађе покриће у приходим1а. Пошто 
се не сме учинити никакав изд1ата.к, ма како он оправдан био, ако 
није предвиђен у буџету, то треба гледати да се у буџету предвиде сви 
они расходи, .иеооходни за правилно дедање дотичног црквеиог тела. 
Ради тога треба узети преда се 2—3 последњ1а буџета па према њима 
и новим потреб1ама саставити нов. Том приликом не треба једноставно 
препиаати стари буџет, јер се могу пој|авити потребе за новим расходим-а, 
као што, с друге стране, неки дотадашњи расходи могу бити излишии 
(налример: Ако је у ранијем буџету била предвиђена већа сумд за 
оправку цркве и црквених зграда, или за набавку црквених стварн, 
не мора се та гвартиjia уносити и у нови буџет или бар не у истом износу).

При саставу буџета треба се руководити принципима штедње и 
реалноети, тј. избегавати излишне расходе и предвидети само стварне 
приходе. Расходи увек треба да буду мањи од прихода, тако да се 
буџетска година закључи са вишком прихода над расходима или суфи- 
цитом. Јер црквена општина у свако доба треба да има већу суму 
готовог »овца на уложној књижици код државне банке за сваки случај 
(Например: 3ia покриће трошкова изазваних елементарним непогодама 
на цркви и црквеним зградама: удара грома, земљотреса, олује, и др.; 
за подизање црквеног дома, звонаре; за украшавање цркве, за набавку 
нових утвар« итд.).
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Према пропису Уредбе о црквеном рачунаводству (чл. 7), црквени 
буџет аастоји се из Финансиске уредбе и предрачуна расхода и прихода.

Финансиска уредба (према чл. 8 Уредбе о рачуноводству), оадржи 
одредбе којима се: 1) одређује за коју се буџетску годину буџет доноси;
2) одобр1ав!а укупна сума расхода и прихода и утврђује њихова разлика;
3) предвиђа начин покрића дефицита, ако га има; 4) одређује највећи 
износ позајмица и благајничких запиаа и 5) регулише све друго по- 
требно sia извршење буџета. Финансиска уредба, као и буџет, важи 
еамо за време трајања буџетске године. У пракси, финансиска уредба 
ннје неопходна за буџет мањих црквених шштигаа, ,који не достижу 
суму већу од 500.000 динара па и до милион динара. Она је неопходна 
код већих тела, чији се буџети пењу гаа милионе динара и где се појав- 
љују више врста расхода и прихода. Према томе, буџет мање црквене 
олштине састојаће се аамо из предрачуна оасхода и прихода.

Ако црквена општина има какво привредно предузеће, фонд или 
задужбину, онда у предричун расхода и прихода на друго место треба 
унети и предрачуне за предузеће односно фанд или зидужбину. Ако ови 
имају самосталне управе, онда ће предр1ачуне посебно аастављати њи- 
хове управе.

Расходи и приходи предвиђају се у бруто износу. Расходи се деле 
гаа: редовне, нередовне и инвестиционе.

Редовни расходи су они који се сваке године понављају и без којих 
једно тело не може да функционише. Они се деле гаа: личне и матери- 
јалне. У прве спадају плате особља и додаци, у друге сви издаци на 
материјалне потребе дотичног тела, као што су: канцелариски мите- 
ријал, огрев, осветљење, одржавање зграда, инвентар, набавка мате- 
ријкала< и предмена потребних за богослужење итд.

Нередовни расходи су они који се не појављују сваке године већ 
повремено. То су: дотације, субвенције, памоћи, гааграде, благоде- 
јање итд. .. ;

Инвестициони расходи су они који се троше на разне инвестиције: 
подизање нових и опривку старих зграда, набавка справа и влата за 
обраду имања, увођење инсталација (електричних, водоводних, аани- 
тарних и др.) итд. Расходи ове врсте предвиђају се увек према стручним 
плановим1а и предрачунима, који се уз буџет достављају гаа преглед 
и одобрење.

У гаредлогу буџета м<огу се (према чл. 13 Уредбе о цркв- рачуно- 
водству) предвидети и резервни кредити, који би имали да послуже: 
а) за повећање буџетом већ одобрених кредита, али оа-мо за материјалне 
издатке који су, међутим, недовољни, и б) за потребе које се буџетом 
нису могле предвидети. Резервни кредити не могу изнети више 'од 3% 
укупне суме предшђене за М1атери|алне издатке. Например: Аасо је у 
буџету за материјалне издатке по свима партиј|ама буџета предвиђено
50.000 динара, онда партија резервног кредита може изнети највише 
1.500 дииара. Из ове суме моћи ће се у току а особито крајем буџетске 
године исплатити они расходи који у буџету нису били предвиђени или 
не у довољној суми. Само у том случају мораће рачунопошапач у своме 
реферату наредбодавцу да објасни зашто се издатак чини из резервног 
кредита и гааредбодагаац да тај предлог усвоји у овоме решењу.
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Уредба о црквеном рачуноводству захтева (чл. 11) да се расходи 
и приходи у предлогу буџета рашчлањују на партије и позиције. При 
томе једна партија може да се дели на више позиција. 0'воме захтеву 
прилагођен је штампани образац буџета за црквене општине, у коме су 
и приходи и рвсходи подељени на по четири партије, а свака партија 
на више позиција.

Штампани образац буџета. У њему најпре долазе приходи а потом 
расходи.

Приходи
I партија

1. Позиција: Добровољни прилази
2. Партији: Црквена такса од крштења

* Црквена такса од »спита
• Црквена такса од венчања

Црквена такса од парастоса и опела
Црквена такса од звона

3. Позицији: Од продаје свећа
4. Позиција: Прилози на тас и икону

II Партија
1. Позиција: КЈамате вредносних папира и улога
2. Позициј|а: Провизијв од продатих марика

Ш Партија
1. Позиција: Приходи од зграда и земље
2. Позиција: Допринос пароха за социјилно оснгурање

IV Партија
1. Позиција: Непредвиђени приходи

. Расходи
I Партија

1. Позиција: Накнада гсароху за стан 
Пароху за огрев и бишту 
Плата секрепару 
Плати црквењаку 
Плата појцу
Социјално осигурање служитеља

П Партија
1. Позиција: К|анцелариски материјил пароху.

Канцел. матер. цркв. општине и за књиге и листове.
2. Позиција: 3ia огрев и осветљење канцеларија.
3. Позиција: Зи набавку памјана, брашна, виш, зејтина.
4. Позиција: За набавку свећа, воска, парифина, фитиља.
5. Позиција: За одрж1авање згради. .

За обраду земље.
6. Позиција: Зи осигурање зграде.

Порези. •• 1
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III Партија

ia:
а:

1. ПозициЈа:
2. По^иЦи
3. Позици
4. ПозИција:
5. Позиција:
6. ПозицИја:
7. Позиција:

Епархиски разрез.
ДоприИос Црквеном фонду.
За ебцијадне сврхе/
СоцИјално осигурање пароха.
Прегплата на „Гласник П|атријаршије". 
3ia хр1ам св. Саве.
Паушал архијерејском намеонику.

IV Партија
1. Позиција: Непредвиђени расходи.

Нека објашњења. Неке ставке у буџету захтевају кратка објашње- 
ња. У одел>ку прихода прилог који се даје на целивајућу икону припада 
свештенику. Прилог са иконе припада цртавеној каси онда, кад се ико- 
на носи уместо паса кроз народ, што бично бива о црквено'ј сЛавИ, за- 
ветини и другим великим празницима.

Про.визију од 'п,родатих црквевих марака даје Патријаршнскк 
управни одбор оним већим, варошким црквеним општинама које Троше 
велике количине црквених мараии, и оне ту провизију, коју добИју при- 
ликом куповине марака, треба да у буџету погаажу као приход.

Социјално оситурање свештеника плаћају по пола црквена општи- 
ни и свештеник. Свој део осигурања свештеник уплаћује црквенооп- 
штинској киси, а црквена општена целу суму уплаћује државном заводу 
за социјално осигурање. Тако се део који свештеник уплаћује предвиђа 
у буџету као приход.

У одељку расхода појављују се wao издаци накнаде пароху за CtaH, 
башту и огрев, ако црквена општина нема стани за СвеШТениКа нити 
земље и башту. Ако има и једно и друго, онда ова стивки испада из 
буџета.

Осигурање за служитеља плаћа црквена општина.
Црквена општина сноси трршак за манцеларисКи Материјал tiapo- 

хов и огрев канцеларије.
Епархиски разрез служи за покриће троћжова епархије, у које спа- 

дају: плата и социјално осигурање епискоиа и осталог оеобља у епар- 
хиеким надлештвима — црквеном суду и еПирхиокоМ упривном одбору. 
Проценат овог разреза одређује епархиеки управни одбор према бруго 
приходу црквене општине.

Црквени фонд служи потребами целе Цркве. Његови извори јесу 
доприноси од бруто прихода црквених општина и манастира и то: до
1.000 дииара — иишта; од 1 — 5.000 — 25 динара годишње; од 5 до
10.000 динара — 50 динара годишње; од 10 — 25.000 динара —- 75 ди- 
нара годишње; од 25 — 50.000 данара 100 динара годишње; од 50 до
100.000 динара — 150 динара гадашње; преко 100.000 динара — 300 
динара годишње. Овај допринос исплаћује се на крају сваке буџетске 
године, пошто се рачуни закључе, епархиском управном одбору, који 
na досвавља Централно1Ј црквеној каси заједно са допринооам свих цр-
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квених општииа са тернторије епархије (Упутство Патр. утграв. одбора 
бр. 4852/зап. 133 од 27. ХП. 1948. Гласник Патр. бр. 1—2 за 1949 го- 
дону).

За социјалне сврхе свака црквеиа општииа треба да предвиди пре- 
ма својим могућностима. Црква је одувек водила бригу о сиротињи л 
ову материјално помагала (у храии, одећи, лековим1а итд.), па то треба 
да чиии и данас.

Паушал архијерејском намеснику исплаћује црКвеноопштиПска иа- 
оа, кад овај дође у ревизију. Величина овога зависи од матери.јалног 
стања црквене опцгтине.

Свавша: Непредвиђени расходи — служи за еве оне издатке који се 
у буџету нису могли предвидети, а појаве се у току године.

•
Експозе. Орган који доноси буџет мори уз предлог буџета поднеги 

и експозе, у којем ће образложити и документовати потребу појединих 
расхода, иарочито ако су они нови или се повећавају (чл. 26 Уредбе о 
цркв. рачуноводству).

Обрааац експозена не наводимо, зато што је експозе толико ло- 
иална ствар, израз ломалних прилика и буџетских цифара, те је стога 
друкчији у свакој црквеној општиии. Услед тога није могуће дати један 
обрааац који би мопао свуда да послужи.

Три примерка. Предлог буџета израђује се у три равногласна при- 
мерма, од којих један задржава црквеноопштински савет, други emap- 
хиски управни одбор, ia трећи, одобрен, врића се црквеноопштинском 
управном одбору, да ое no њему управља. То значи да се епирхиоком 
управном одбору шаљу два примерка.

Кад је више парохија у општини. Црквене општине које иа својој 
територији имају две и више парохији, могу, ради боље прегледности, 
издатке у предлогу буџета показати одвојено за сваку парохиЈу. У том 
случају свама парохија може претстављати засебну буџетску партију.

Фондови, задужбине. На исти начан може ое поступити и са фон- 
довима и задужбинама, ако црквена општина има ове у своме ааставу 
и оа њима се не управља одвојено.

Извршење буџета. Извршење црквених буџета врше наредбодавци 
и ричунодолагачи (чл. 42 Уредбе о ц р к в . рачуноводству). Н а р е д б о д а в а ц  
по буџету за црквену отштину јесте претседник (или потпретседник) 
управног одбора. Рачунотголапач је лице овлашћено да рукује новцем 
и уопште ИМО.ВИНОМ (чл. 61 Уредбе о рачунов.). То је обичио благаЈНИК. 
Наредбоданац по буџету за одште потребе Цркве и наредбодавци по 
епареким буџетима могу, у посебним и хитним случ1ајевима, овлаетити 
друга лица да их замењују да суме од 20.000 дииара (чл. 239 Устава 
и чл. 42 Уредбе о рачунов.).

Ангажовање кредита. Уредби о црквеном рачуноводству (чл. 43 и 
44) разликује код извршења буџета и исплата буџетских издатака трн 
момента: 1) ангажовање кредита, 2) наредба за исплату и 3) сама ис- 
плата.

Ангажовање кредита врши својом одлуком наредбодавац на пред- 
дог рачунополапача. На пример: Рачунополагач подноси наредбодавцу
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БУЏЕТ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕНЕ- ОПШТИНЕ
ПРИ

•»

Партија Позиција

. . . . .

НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ ПРИХОДА

I 1 Добровољни прилози
2 Црквена такса од крштења

Црквена такса ое испита
Црквена такса од венчања

Црквена такса од парастоса и опела
Црквена такса од звона

3 Од продатих свећа
4 Прилози на тас и икону

II
1 Камате вредносних папира и улози
2  ' Провизија од продаје марака

III 1 Приход од зграде и земље
2 Допринос пароха за социјално осигурање
3 Приход од храмовне славе

- - IV 1 Непредвиђени расходи

Свега прихода

р А С

I 1 Накнада пароху за стан

Накнада пароху за огрев и башту

Плата секретару

Плата црквењаку

Плата појцу

Осигурање служитеља
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У ДЕСИМИРОВЦУ ЗА БУЏЕТСКУ 1958 ГОДИНУ 
ХОДИ

Одобрено 
прошле 1957 год.

Остварено прошле 
1957 год.

Предлаже се за 
текућу 1958 гоц.

Одобрио епархи- 
ски управни адбор

позиција | партија позиција партија позиција | партија позиција партија

15.000 18.450 15.000

-

15.000
3.000 1.040 1.500 1.500

3.000 2.800 2.500 2.500

з . о о о  • 1.600 1.500 1.500

4.000 5.820 4 000 4.000

3.000 2.650 2.500 2.500

101.800 96.670 1 1 0 . 0 0 0 1 1 0 . 0 0 0

1 2 . 0 0 0 144.800 12.336 141.366 1 2 . 0 0 0 149.0С0 1 2 . 0 0 0 149.000

3.500 3.500 3.500 3.500

1.500 5.000 1.500 5.000 1.500 5.000 1.500 149.000

3.300 2.440 2.500

-

2.500

13,200 13.200 13.200

17.000 1.752 1 0 . 0 0 0 1 0 . 0 0 0

33.500 4.192 25.700 25.700

2 ^ 0 0 0 2 . 0 0 0 2 . 0 0 0 2 . 0 0 0 2 . 0 0 0 2 . 0 0 0

185.300 150.558 181.700 181.700

ходи

1 2 . 0 0 0 1 2 . 0 0 0 1 2 . 0 0 0 1 2 . 0 0 0

1 2 .0 0 0 . 1 2 . 0 0 0 1 2 . 0 0 0 . 1 2 . 0 0 0

1
24.000 24.000 24.000 24.000
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Р А С Х О Д И

Партија Позиција Назив позиције расхода

Пренето

II.
1 Канцелариски цатернјал пареху

Канцелар. материјал цркв. општини; за књиге и листове

2 За огрев и осветљоње канцеларија

3 . За набавку тамјана, брашна, вина, зејтина

4 За набавку свећа, воска, парафина, фитиља

5 За одржавање зграда

За обраду земље

6 За осигурање зграда

7 Порези

8 Оправка зграда

9 Оправка ограде

III 1 Епархиски разрез

2 Допринос црквеном фонду

3 За социјалне сврхе

4 За социјално осигурање пароха

5 Претпллата на „Гласник“

6 За храм св. Саве

7 Паушал арх. намеснику

8 Помоћ фонду св. Јована епархије Шумадиске

IV 1 Непредвиђени расходи

Свегдј расходк

Буџет је одобрен на седннци Црквеноопштинскот савета — Приаременог повереништва 
општнне у Дссимировцу дана 8  јаиуара 1958 год.
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— П Р Е Н О С

Одобрено од ЕУО 
прошле 1957 год.

Остварено прршле 
19157 год.

Предлаже се за 
текућу 1959 год.

Одобрио Епархински 
управни одбор

Позиција Партија Позиција Партија Позиција Партвјд Поаииија Пвртија

24.000 

104 000

24.000

86.330

24.000

114.400

24.000

114.400

1 . 0 0 0 1 . 0 0 0 1 . 0 0 0

3.500 3.000 3.500 3.500

70.000 59.460 70.000 70.000

1 . 0 0 0 1 . 0 0 0 1 . 0 0 0

2 . 0 0 0 1.500 1.500 1.500

4.500 5.400 5.400 5.400

2 . 0 0 0 1 2 . 0 0 0 1 2 . 0 0 0

2 0 . 0 0 0 16 970 2 0 . 0 0 0 2 0 . 0 0 0

5.000 5.000 5.003 5.000 5.000 5.000 5X00 5.000

300

34-300

300

23.331

ЗСО

34.800

300

34.300

3.000 3.000 3.000 3X00

26.400 13.200 26.400 26.400

$Q0 500 1 . 0 0 0 1 . 0 0 0

1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

1.500 1.500 1-500 1.509

500 500 500 560

2X00 4 231 2-900 1.500

167.300 138.661 170.200 1/7.700

Ре»апитул0 ција: Cserfl нрилрдц: 181.700 
Свег* р*сдодн: 177.709 
Cpera вншшз 4.00

Оддуком Епарх. управ. одбера бр. ...........' о д ....... ............    одобрен Је ов*Ј буџег
* • Смремр

f i . H .
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гисмени предлог да се нека ствар (или више ових) мабави. У свом пред- 
логу он вазначи да за ту набавку има слободног кредита и наведе niap- 
тију и позицију. Предлог се заЕеде у деловодни протокол. Наредбода- 
вац, ако предлог усвоји,- доноси решење да се предлог усваја и одре- 
ђује комисију Kojja набавку треба да изврши и начин на који ће то учи- 
нити (путем директне усмене погодбе, путем писмених оферапа, или пу- 
тем јавног усменог надметаша). Оваквим решењем наредбодаЈвац извр- 
шио је привремено анпажовање кредита.

Кад комисија поднесе 'наредбадавцу свој писмени извештај о при- 
бавл>еним ценама и у њему означи чију понуду треба усвојити, наредбо- 
давац доноси друго решење да се предлог комисије усваја и одобрава 
набавка робе код означеног пшуђачи. На крају овог решења он на- 
значује из које ће се буџетске нартије и козиције исплата извршити.

Овим другим решењем извршено је коначно ангажов1ање кредита и 
после овога, пошто се купљена ствар прими, следује налог за исплату. 
Тај се налог пише на призраници коју продавац подноси на исплату (О 
свему овоме види раније стр. 188— 122).

Напомиње се да се ангажовање кредита врши само за М1атеријалне 
издатке. Код личних издатака сама одлука о поствл>ењу јесте у исто 
време и решење о анпажовању кредита. Код издатака на службена пу- 
товања сама одлука којом се неком наређује да изврши извесно слу- 
жбено путовање јесте уствари решење о ангажовању кредита за то пу- 
товање.

Рок ангажовања. Ангажоиање кредита може се вршити до послед- 
њег дана буџетске године (тј. до 31 децембра). Чим се буџетсгаа годинз 
заврши, сви неутрошени кредити аутоматски се затварају (чл. 54 Уред- 
бе о рачновод.) и више се ие могу анпажовати. За оне расходе за које 
су кредити благовремено (пре завршетка буџетске године) ангаЖовани, 
исплате се могу вршити до краја рачунске године. Само у овом слу- 
чају наредба за исплату Mopia бнтн донесена до краја трећег месеца по 
истеку буџетске године (чл. 55 Уредбе).

ОдлУка о ангажовању. Одлука о ангажовању рахода мора да са- 
држи: 1) на што се расход има да изврши, тј. која потреба да се за- 
довољи; 2) износ кредита који се има утрошити; 3) буџетску партију на 
терет које се исплата врши или износ отвореног кредита и 4) којим се 
путем набавка има да изврши. Сума коначно 1ангажованог кредита че 
сме се прекорачити (чл. 45 спом. Уредбе). Расходи се могу ангажовати 
само у гриницама одобрених односно у гранишама отворених кредита 
(чл. 46 спом. Уредбе).

Одлука о доспелости. Поред одлука о привременом и коначном ан- 
гажовању кредита решењем наредбода1вчевнм, код извршења буџета 
јављ1а се још једна врста одлуке, наиме одлука о доепелости. Она се 
доноси када је по раније закљученом послу доепела исплата у це- 
лости или ратама. Рачунополагач је одговорно лице дужно да води 
рачуна о доспелим уплатама и о томе благовремено реферише наред- 
бодавцу, да би он ниредио исплату по тим доопелим обавезама (Овакви 
случајеви доспелости наступају код ридова који ое и^воде дуже вре- 
мена и по уговору плаћају у ратама, затим код већих лиферација итд.).
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Наредба за исплату. Оиа (према чл. 47 Уредбе о рачуноводству) 
треба да садржи:

1) коме се ис-плата врши, 2) на име чега се исплаиа врши, 3) брутв 
износ који се има исплатити, 4) одбитке који се при исплати имају учи- 
нити (порез, таксе, дате аконпације), 5 ) -буџетску партију и позицију или 
акт којим је кредит отворен, 6) место где се исплата врши и 7) начин 
плаћања (у готову, ботаовима и др.). ...

Вирманисање. Уредба о црквеном рачуноводству (чл. 58) забрању- 
је да се кредит прекорачује или употребљава на нешто друго осим на 
оно на што је намењен. А ако се у току буџетске године покаже да су 
кредити по неким гаартпјама и позицијама недовољни, ia по други-м ису- 
више велики, мо-же се недовољан кредит повећати на рачун онога који 
ће претећи. Ово повећ|а-ње једног кредита на рачун другог зове се вир- 
манисање. Оно је дозвољено оамо између позиције једне партије. До- 
звољава се изузетно и вирмаиис1ање између партија једне исте главе, 
.али по одобрењу тела које је одобрило буџет. Одлуку о вирманисању 
међу позицијам1а исте партије доноси гааредбодавац на предлог рачу- 
нополапача. У предлогу рачунополагача мора се гаазначити потреба на- 
бавке, исцрпљеност кредита за ову гаамењеног и могућност да се на- 
бавка изврши вирм1а-нисањем на терет друге позиције, по којој има још 
слободног кредита (наведе и колико), што би било довољно да се гаа- 
бавка изврши. Наредбодавац ће, ако се са предлогом сагласи, напи- 
сати решење да се предлог о вирманиаању. усваја.

Накнадни и ванредни кредити. Уколико се у буџетском предрачу- 
ну одобрени кредити покажу недовољни, ia не могу се повећати из ре- 
зервних кредита или »ирманисањем, могу се тра^жити накнадни кредити.

3ia расходе пак који нису предвиђени у буџету, ia не могу се одо- 
брити из резервних кредита, мора се тражити ванредни кредит.

Накгаадне и ванред-не кредите адобравају она тела која - и буџете 
когаачно одобр1авају. И ови кредити морају имити своја покрића у при- 
ходима (чл. 60 Уредбе о рачунов.).

Молба за одобрење накнџдних и ванредних кредита мори се доку- 
ментовати и потреба ових добро образложити. Потреба за оваквим кре- 
дитом обично гааступа приликом изненадних оштећења црквених зграда 
од елементарних непогода: земљотреса, грома, олује, пож1ара итд.

Црквени приходи. Своје материјалне потребе црквена општина под- 
мирује: . . .

1) приходом од храма и црквеноапштипских добара и установа;
2) приходима од црквеноопштинских фондова, задужбина и дру- 

гих установа, од до-бровољних прилога, дарова и зввешташа, уколико 
су намењени црквеноопштинским потребама,. и

3) приходима од добровољних ршреза на своје чланове (чл. 245
цркв. Устава). ■■■■■■. , r >, ... .

Све ове приходе прикупљају црквени органи, у рвом случнју црк- 
веноопштински управни одбори односно тутори, и предају лицу које је 
овлашћено да рукује црквеним приходнма, а то је блапајник.

Благајник. Он рукује свом готов,ином и вредностима црквене оп- 
штине. Пб Уредби о црквеном рачуноводству (чл. 80) он врши ове по- 
слове: а) води рачугаа о вредиостима и стању црквене општине, б) лик-
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вндира и квдши расходе и приходе, в) води рачуна о дшозитима, фон- 
довима и закладама и г) полаже рачуна о целокупном газдинстну.

Готовнна. Уредба о рачунородетву (чл. 8!) налаже наредбоданцима 
и рачунополагачимн да у црквеним каеама држе еамо онолико готовог 
лоеца колико им је погребно за најхитније нослове. Сав вишзк треба 
да предтју на чуваље и приплод државиим банкама, преко епархиских 
управних одбора. Исто тако и хартије од вредности и остале дрдгоце- 
ностн, isko ов«х има, не треби да чувдју код себе него предаду на чу- 
вање епархиским упртвним одборима.

РАЧУНОВОДНА И БДАГАЈНИЧКА СЛУЖБА

Премт пропису У|редбе о цркв. рачуноводству (чл. 86), црквенооп- 
штннски блапајки« води, поред инвентара и матичне кн>иге (о којима 
је већ било говора), још и ове кшиге: дневиик благајне, књигу депо- 
зита и аманетник или књигу о новчаним примањима и пошиљкам!а. Све 
ове књиге пре употребе треба да буду прошивене и потврђене од страке 
наредбодтвца (чд. 84 Уредбе).

Дневинк благајне. То је нарочита. књига од 15 листа или 3Q страна, 
са вертикалним коланам!а 3ia партије и позиције, сличне онима у буџету, 
чиј® је сватеа парна етраш (2, 4, 6 итд.) резервисагаа за уписивање прн- 
мања, а непарне стране (3, 5, 7, 9 итд.) за упнсивање издавања. При 
томе једгаа страна служи за уписив1ање примаЈш однооно издаваша у 
једном мееецу, друга у другом и тако до краја. Двадесет четарта и два- 
десет пета страна резервиоане су за уписивање примања и издавања у 
децембру. Остале четири стране резервисане су за завршни рачун. На 
првој страни штампагао је упугство за вођење дневнигаа. Дневник је 
издање П|атријаршиокоаг управног одбора.

Документи примања. За свако примање мора постојати документ, 
из копа треба да се види: кад је новац примљен, од копа, колико и на 
име чега или siaurro. Ако се прими од пеког тела или установе, тада уз 
иовац уве« следује акт који ово примање објашњава. У том случају 
акт треба завеети у деловодни протокол, потом ла поднети наредбо- 
давцу да иопод штамбиља стави налог рачунополагачу да суму у акту 
•назгаачену прими и укњижи у дневиик примања, а акт придружи осталнм 
документима примања. Рачунополагач ће поступити по налогу и на 
полеђини акта, пошто na пречходно уздуж преаавије, ставити страну н 
број дневника под којим је сума укњижена, датум, износ примл>ене су- 
ме и иепод топа свој потпис.

Ако примљена сума улизи у црквенаоиштинску касу као приход од 
храма (од евећа, звона, барјака, таса игд.) или црквених добара, онда 
ће рачунополагач о томе гааписати реферат црквеноопштинском упраа- 
нрм одбору и у њему гаазначити: кад је и колико примио, од кога и иа 
нме, чегал Тај се рефераг заводи у деловодни протокол и на њему на- 
редбодавац етављв налог рачунополагачу да наведену суму прим«, sa* 
веде у дневннк примања, а реферат придружи осталим документима 
примања, (НеКе црквене отцгтине за аве реферате узотребљавају штам- 
паие формуларе, који еу евојим рубрикамв прилагођени колонама пвр-
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тија и позиција у дневнику благајне, и то је много згодније него да ое 
реферати пивду руком).

Овако се поступа и у случају кад неко приложи храму извесну су- 
му новца.

Реферат рачунополагача

Управном одбору црквене општине

Данае је црквена каса имала следеће приходе:
1) од добровољних прнлопа . . . динара 350.—
2) од крштења и опела . . . . .  динира 500 —
3) од продатих с в е ћ а ..................динара 900.—
4) од придога на т а с ................. динара 150.—
5) од звоиа и б а р ја д а ................. динара 400.—

Свепа примљено динара 2.300,—
1. I. 1958

У

Швамбиљ

Благајник, 
Н. Н.

Р.

Да рачунополагач примлзену суму у износу 2.300 динара упише у 
дневник примаша, а овај реферат придружи другим документима при- 
маша.

Претседник Црквене општине,
Н. Н.

(М. П.)

Рачунополапач ће табак пресавити уздуж и на полеђини, на десној
половини, напиеати:

Примање
Динара 2.300.—

Дн. благ. б р .-----------стр .------------

1. I. 1958
Благајник,

Као први прнход у новој буџетској години треба убележити у днев- 
нику благајне суму која је кно готовина (у норцу и хартијама од вред- 
ности) пренесена из прошле буџетске године. После тога наспавити упи- 
сивање прихода хронолошким редом.
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На основу тачке 12, чл. 201 Устава Српске православне цркве извршили смо 
преглед горњих примања и издавања сравњивањем са документима и нашли да сусви 
документи исправно и правилно унети у днерник, као и да показана готовина одговара 
нађеном стању у благајни.

Чланови црквеноошп. управног одбора 
Н. Н.
Н. Н.

...............................  1958 године
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Благајник, 
Н. Н.

Потпис,
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Р  А Ч У Н Страна
1959 годину по паргијама н позицијама Издавање
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Страна
ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ УЛОЗРША ШТЕДЊУ

. " 1  

£ £ о.*
s  g

1 °
LQ

Код кога 
новчаног завода

Стање 
на поче- 
тку буџе- 
тске год.

У току 
године 

уложено

<Dass
O
►*g

■ g s
> X

1.540 Народна банка — 300.000 2 0 . 0 0 0

Крагујевац
30X00
53.0С0
15.000

- 80.000

60.000

(

195.000 60.000

С в е r а 300.000
Свега у току годнне
уложено 195.000

У к у п н 0 495.000
Свега у току године
изузето ео.ооо
Стање улога на крају г. 435.000

■а. оа.Ш

Назив харти- 
је од вредно- 

сти

'• X ч н
S8s 555 Е?О g. X ш

100 10 Обавезнице II 
народног зајма

10.000

i
Свега номинал. вредн.

У току годнне отуђено 
— амортизовано

Свега номин. вредност 
на крају године

10.000

4.000

6.000

Наредбодавац, 
Претседник, 

Н. Н.

Благајник, 
Н Н.

Сравнили са хартијама од вредности и уложним књижицама и нашли да је 
показано стање исправно.

Чланови Црквеноопштинског савета 
Н. Н.
Н. Н.
Н. Н.
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Страна

ЗАВРШНИ РАЧУН
Српске православне црквене општине у .................................. sa буџетску 1958 годину

И м е о в а н о
Износ

Динара Пара

Д У Г Износ

Дин. пара

Готовина у благајни
Улози на штедњу

Хартије од вредности
Некретнине: зграде, 1 црква, 
1  звонара, 1 кућа

Землшште: црквена порта 
величине 80 ари

3 0 .0 0 0

435.000
6.0С0

18.000

Наредбодавац, 
Претседник 

Н. Н.

Свега 489.000 Свега
Укупна имовина динара 
Ук-упно дугови динара 

Чиста имовина динара

489.000

489.000
Старешина цркве, 

Н. Н.
Сскретар, Блатајник,н н. Н.н.

Прегледом смо утврдили да је завршни рачун исправан те је на основу нашег 
извештаја одобрен од стране Црквеноопштин. савета од .................  1958 г. подбр.............

Чланови Црквеноопштинског савета 
Н. Н.
Н. Н.
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Ако црквена општина има готовиие на чувању и приштоду код др- 
жавне банке, онда се гаао последњи приход у буџетској години која ис- 
тиче уписује камата на ту готовину, коју бангаа по завршетку године об- 
рачунава и дописује уложеној суми. Ради овога блапајник треба, чим се 
буџетска година заврши и бавка изврши обрачун, да јој поднеее уложну 
књижицу р1ади уписивањ1а гаамате. Кад је то учинио, он ће својим рефе- 
ратом известити црквени управни одбор колика је. сума од банке доби- 
вена. Тај реферит завешће се у деловодни протокол и на њему ће прет- 
седник, као и на сваком другом реферату прихода, напиаати налог да се 
добивена сума упише у дневник благајне и после тога дневник закључи 
за ту годину. Са овим дописивањем камате добија се право стање цр- 
квеног улога код банке на Kpiaју године. — Ако ое уложна књижица чу- 
ва у каси епархиског ynpiaBiior одбор1а, што је боље и сигурније, онда ће 
одбор поднети банци уложну књижицу на дапиеивање камате и потом 
актом известити црквену општину колико кам1ата износи. Благајник ће 
тај 1акт аавести у деловодни протокол и на основу њега, после прет- 
седниковог налога, уписати камату у дмевник благајне, ia акт придружи- 
ти документим1а np«Miaitia. Благајника не треба да буни то што се камата 
убележава у двевник благајне као прнмљена готовина, иако му оиа на 
руке није исплаћегаа. Он се, додуше, задужује каматом као да је ову 
примио, али ће на крају године, кад се рачуни закључе, сума камате т  
се погааже у повећању капитала код баике. Hia тај начин убележавањем 
камате не задужује се благајник већ банка код које се улог налази.

Како OBia М1анипулација са улисивањем гаамате може да потраје не- 
колико дана па и читав месец, то угшсивање у дневник текућих прихода 
у новој буџетској години не треба због тога одлапати. Уписиван>е гото- 
вине из прошле године може се извршити и на крају jaHyiapia, пошто се 
закључе рачуни за прошлу буџетску годину и утврди стање на завр- 
шетку године.

Документи издавања. Њих има две врсте: за личне и материјалне 
издатке. Kiao документ за личне издатке (то су плате службеника) слу- 
жи платни списак (ако их је више) односно признаница, а за М1атеријал- 
не издатке — рачун и признаница. Рачунополагач не сме т  изврши ни- 
какву исшиату из црквене касе, без уредног документа о томе и наред- 
бадавчевог налога _да то учини.

Св1аки документ издавања мора прво завести у деловодни протокол, 
цотом поднети наредбодавцу да на њему напише решење Д1а се исплата 
изв-рши и назначи из које партије и позиције буџета то треба да се учи- 
ни. Тек после тога блапајнгак врши исплату, издатак уггисује у дневник 
издавања, а документ придружује осталим документгама издавањ1а. Hia 
полеђини документа, гаао што је већ речено, он нотира суму, страну и 
број дневнигаа, датум и своје гаме.

Код материј1алних издатака документу издавања, тј. рачуну и при- 
знаници, прилажу се сви списи који се на ту набивку односе: реферат 
рачунополагача, извештај комисије, записник лицитације — ако; је ова 
држана, одлука гааредбодавца, одобрење виших власти — ако се ради о 
накнадном или ванредном кредиту итд. Ако се документ односи на на- 
бавку инвенпарских ствари, онда комгасија, одређена за набавку пред- 
мета, треба гаа рачуну да констатује да су сви предмети у рачуну гааве-
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дени (ако их је више) тачно и исправно примљени, а р1ачунополапач ис- 
под потписа комисије треба да стави да су набављени предмети упи- 
сани у инвентар и наведе страну и број под којим су ааведени.

Таксе. Сва материјална издавања из црквене касе оптерећена су цр- 
квеном таксом. Зато рачунополагач мора добро да проучи Правилник 
о наплати црквених такса (шнампан у Глиснику Патр. бр. 7—8 за 1952 
годину) и Уредбу о црквеном рачуноводству. Пошто се тарифни ста- 
вови мењају, то се они онде не могу Н1аводити. Одговорним рачунопо- 
лапачим1а се препоручује да се са поменутим прописима добро упознају 
и држе у евиденцији све њихове касиије измене. Јер, у случају огреше- 
ња о поменуте прописе, они сами сносе закоиске последице ia не цркве- 
на општина.

Објашњење Патр. управног одбора. О наплаћив1ању црквених пакса 
при набавмама Патријаршиски управни одбор издао је следећа упут- 
CTBia:

„На учињено питање о томе: 1) како ће се поступати при набавмама, 
нарочито када се набавке врше по м1аксимираним ценам1а — јер Уредба 
о црквеном р1ачуноводству није обухватила ближе одредбе о поступку 
при набавкама и 2) ко ће плаћати цртазену таксу код набавки када су 
дене максимиране, јер према Правилиику о нагаалти црквених такса пак- 
с> плаћа проданац, — Патрнјаршиски управни одбор донео је ову од- 
луку:

Све набавке код држаз-них и 31адружних предузећа, или по ценама 
утврђеним од надлежних власти, могу се вршити непосредном погодбом 
без јавног надметања, без обзира ма висину набавне суме. Код оста- 
лих набавки HMia се поступати по чл. 106 и сл. Уредбе о црквеном ра- 
чуноводству.

Код Н1абавки где су цене нормиране, црквена такса може се унети у 
рачун” (Одлука бр. 1333/ з ј з п  250 од 16. X. 1947. Глаоник Патр. бр. 11 
за 1947 г.).

*

„Нарочито се скреће пажња на Тбр. 23 Правилника о наплати цр 
квених такса, по коме се нга све потврде и признаиице плаћа 4% од 
примљене суме у црквеним таксеним миркама. Ова је такса ујединила у 
себи обе таксе из Тбр. 34 и 35 пређашњег Правилшгаа о црквеним так- 
сами и аад постоји једиа јединствена такса на све потврде, призна- 
нице или рачуне по којим1а се из црквене касе исплаћује извесма сума 
за извршење набавке. Овом таксом мора бити таксирана свама призна- 
ница, ричун, нота, извешће, реферат, спиаак или друго на основу чега 
јс извршена исплата. Ако лице или предузеће од кога је набављена било 
маква ствар за цркву не плати ову гаксу, мора је платити црквена уста- 
новз из чијег се буџета врши исплата . . .  Према одлуци Патр. упривног 
одбора бр. 5563/263 из 1951 г., ова се такса има тааплаћивати у свим слу- 
чајевим1а, без обзира да ли се набавке врше код државних, самоуправ- 
них или приватних лица или предузећа. Исто тако треба таксирати сваки 
документ о извршеној продаји црквене ствари било коме, дакле у сва- 
ком случају кад се црквене установе појављују као купац или прода- 
Bian. Ако је црквена установа и купац и продавац, плаћа се само једна
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такса” (Одлука бр. 7207, од 26. VIII. 1952 Гласник Патр. бр. 9 за 1952 
годину).

Завршни рачун. Црквени Устав (чл. 238) и Уредба о црквеном ра- 
чуноводсгву (чл. 99) захтевају да се иа крају буџетске године ааставк 
завршн« рачун, који требл да покаже коначан успех имовинско-рачун- 
ског пословања дотичног црквеног тела 3ia протеклу буџетску годину. 
Њега за црквену општину ааставља управни одбор и, заједно са препи- 
сом инвентара, спроводи црквеноопштинском аавету, ia овај то аа днев- 
ником благајне и свима документима примања и издаваша доставља 
егпархиском управном одбору иа преглед и коначно одобрење.

Да би се састављање завршног рачуна олакшало рачунополагачима, 
он је унесен у дневник блапајне на крију (26 — 29 стрна) и рачунолола- 
гач има само да ra сиденде препише.

Списак дуговања и потраживања. Ако црквена општина има как- 
вих дуговаша или потраживања, треба на крају рачунске године ааста- 
вити списак дуговања односно потраживања и то приложити дневнику 
блигајне и послати епархиском управном одбору.

Списак дуговања треба да има следеће вертикалне рубрике:
1) Редни број,
2) Коме се дугује.
3) Зашто.
4) Колико динара.
5) Исплаћено.
6) Примедба.

Списак потраживања:
1) Редни број.
2) Од копа се потражује.
3) На име чепа.
4) Колико динара.
5) Наплаћено.
6) Примедба.
Наплаћена потраживаша уносе се у Резервни фонд, а дуговање 

иретстављ1а машак и покрива се одобреним средствима (чл. 102 Уредбе 
о рачуноводству).

Готовина и Резервни фонд на шта се могу трошити. Они се, по одо 
брењу тела које одобрава буџет, могу трошити: -

1) на подмирење буџетске равнотеже;
2) на измирење неисплаћених уредно одобрених рачуна из рлчије 

године;
3) на подиз1ање цркава, болница, летовалишта и других зграда или 

за њихове оправке;
4) за друге потребе, по решењу Патријаршиског управног одбора, и
5) на дотирвње Синодалном фонду Српске православне цркве (чл.. 

103 Уредбе о рачуноводству).
Одговорност наредбодавца и рачунополагача. „Наредбодавци и ра- 

чунополагачи одговорни су материјално 3ia свој рад који би био про- 
тивац црквено-законским прописима” (чл. 241 цркв. Устава).
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КЊИГА ДЕПОЗИТА

или

ДЕПОЗИТНИ ДНЕВНИК ПРИМАЊА И ИЗДАВАЊА

Ова књига служи за уписитање онпх сума или хартија од вредности 
које се привермено полажу (депонују) црквеној каси, најчешће као га- 
ранција '(кауциај) приликом закгаа и лицитација, и после дужег или 
краћег времема враћају власнику.

Уписивање у књигу врши се или no налогу наредбодавчеву, који у 
овом случају доставља рачунополагачу и сва акта која се на вај депозит 
•односе, или по рефер1ату р1ачунополагача (мао у дневнику благајне). А 
исплата депонованих сума односно поврвћај депонованих хартија од 
вредности врши се увек по налогу иаредбодавца. Као правд1ајући до- 
кумент да је депонована сума новца исњ^ћена или хартије од вреднс- 
сти враћене, служи рачунополагачу признаница лица коме је депозит 
повраћен. Ако се овај поштом шал>е, онда <то правдајући документ слу- 
жи потврда (рецеотис) поште- И на једним и другим документима (при- 
м:ања и издаваша) на полеђини при врху с десне стране ставља се страна 
и број депозитне књиге, сума, датум и погпис рачунополагача.

На кр:ају буџетске године депозитни дневник се закључује и остатак 
који се покаже као неисплаћена готовина преноси у депозитни дневник 
30 наредну годину. Као документ на основу кога се врши уписивање у 
диевник за.идућу годину, дневнику се прилаже списак или бол>е извод 
нз депозитног дневника з»а протеклу буџетску годину свих неисплаћених 
депозита, чија укупна сума мора да се слаже оа оном која је у дневнику 
на крају године показана.

И депозитни дневник, као новчана књига, треб0  да је прошивен и 
потврђен.

Црквене општине, иарочито мање, ређе им^ју потребе за овом књи-
гом.

АМАНЕТНИК ИЈ1И КЊИГА АМАНЕТА

То је новчана књига чија прва (лена)' половина служи за пријем, а 
друга (десна) 30 предају новца, који се путем поште доставља црквеној 
општини или шаљ>е неком другом надлештву (установи). Кад црквеиа оп- 
штина треба неком надлештву да пошаље новац, рачунополагач ће по- 
пунити чек (или упутиицу) и прокњижити кроз 0 манетник. Службеник на 
пошти који нотац прими потпише у аманетнику, у одговирајућој рубри- 
ци, своје име и стави поштански печит, у знак потврде да је новац при- 
мио. Ако се црнвеној општини доставља неки новац, било путем чека 
нли упутнице, рачунополагач ће пошиљку да уведе у аманетник, а слу- 
жбеник на пошти приликом исплате потписаће у одгодарајућој рубрицн 
да је исплату извршиа и ставиће печат. Разуме се аамо по себи да се 
свако НОВЧ0 НО примање мора после топа уписати у дневник блвгајне при- 
мања, као што се сдаки издатак мора претходно завести у дневннк бла- 
гајне издадања.
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K Њ  И Г A

Примање (Депозитни дневник

6 . 
5 5  5 33X Cl

1 2ia

Датум

Бр
ој

Од кога је примљено

Д и н а Р а
У харти- 
јама од 
вредн.

У готову Укупно

320 6 . IV. 1958 1 Од грађ. пред. .Рад“ - Краг. 100.0С0 100.000

326 п » л 2 Од Јована Илићз, вод. Краг. 50.0С0 50.000 100.000

330 10 .IV. . 3 Од Славка Јанића елек. Кр.

\

30.000 20 .000 50.000

Д Е П О З И Т А * )
примања и издавања) Издавање

u  <0 
о  м  
к  *
<0 m
*  g

• о  Ш

Cfi s

Датум
о
о_

LQ

Коме је издато

Д и н а р
3  -ч

У харти- 
јама од 
вредно- 

сти
У сотову Укупно

700 1 .XI. 1958 1 Грађ. пред. ,Рад“ Краг. 100.000 100.000

810 1 2 .XI. , 2 Славку ЈанмНу елек. , 30.000 20.009 50.000

880 30 .XI. , 3 Јовану Илићу, водоист. . 50.000 50.000 100.000

*

* Напомена: Образац књиге депозитз — „приман>е“ н „издавање" требз дт 
стоје на две стрлне које су Једна наспрам друге.

Овде су обрастт дати један испод друтог због уштеде у простору.
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Ам1анетник служи као дсжаз да је нека сума примљена однесно по- 
слаиа. Он je у тесној вези са дневником благајне и потврђује примања 
Kojia са стране долазе однасно издавања која се на страну шаљу.

И аманетник треба да је прошивен и потврђен.

УГОВОРИ И НАБАВКЕ 
*

Начин набављања. Према Уредби о црквеном рачуноводству (чл. 
106, 107, 110) све набавке, лродаје и радови црквених тела и установа 
врше се: или путем усменог јавног надмепања (лицитацијом), или путем 
писмених понуда (офер1ата), или непоередном усменом погодбом коју за- 
кључује 'комиеија. Који ће се од ова три начина употребити, наређује 
орган који расписује набавку односно продају или радове, а према 
обиму и природи набавке или посла као и суме која се за то предвиђа и 
одређује.

Кад лицитација може да изостане. Непосредно и без јавног надме- 
тања могу се, према Уредби (чл. 109) 3ia куповине и продаје закључити 
ове погодбе:

1) за i-пабавку, транспорте, грађевине, узимање и давање под закуп 
непсикретноети до 5.000 динара;

2) за све радове на грађевинама у хитким случајевима до вредности 
од 10.000 динара;

3) за све предмете чија је израда патентна и друге врсте тих пред- 
мепа нема;

4) за све предмете који се, као старине, уметничке и научне збирке, 
могу наћи само код појединих личности;

5) за набавке, радове и грађевине 3ia које није поднесена приликом 
две одрж1ане лицитације никаква понуда или је поднесена, али су цене 
претеране.

Најзад, према напред споменутом упутству Патријаршиског управ- 
ног одбора (в. стр. 152), без јавног надметања .врше се и све набавке 
предмета чија је цена М1а1ксимирана од стране државних власти (Одлука 
бр. 1393 из 1947 г.).

Реферат рачунополагача. За све набавке, продаје, издавање неког 
добра или узимања под закуп, радове (оправке, преправке, зидања) по- 
требан је прво реферат —■ предлог рачунополагача наредбодавцу, у коме 
ће укратко бити изложена потреба набавке, продаје, радова и назначена 
приближна сума новца за то. Наредбодавац оцењује оправданост пред- 
лога и, ако овај усвоји, наређује, према природи и величини послова, 
начин како ће се то извршити и одређује комисију која треба да обави 
предложени посао.

Угсвор. Ако се ради о пословима који трају дуже времена, треба да 
се склопи уговор, у коме интереси Цркве треба да буду заштићени од 
подвале и оштећења на било који начин. Код лиферација — да се са ис- 
поруком не замасни преко одређеног рока и не иепоручи лошија роба 
или материјал. Код закупа — да се постигне што боља корист за Цркву. 
Закуп преко три годане одобрава прва ,виша власт (чл. 108 Уредбе о. ра- 
чуноводству).
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Услови. За гаабавке, продаје или радове за које је наредбодавиц или 
надлежно тело донело решење да се изврше путем јавног надметааа 
(било оферталном или усменом лицитацијом), морају се претходно про- 
писати писмени услови, па утврдити и обрасци, ако је то могуће. У усло- 
вим1а треба пропиоати све што је потребно да би се отклонило неиспу- 
шавање примљених услова (чл. 110 Уредбе). Ако се ради о набавци ма- 
теријала, онда ће се у условима предвидети: какве врсте материјал треба 
да буде, од иакве материје, каквог квалитета и израде, за које време и 
где има да се испоручи и висина казне, ако се испорука не изврши по 
условима и до одређеног рока. Ако ое ради о подизању нове зграде или 
већим оправкама и преправгаама старих, надлежна техничка власт, која 
је израдила планове и предрачуне, прописаће техничке услове. Црквено 
тело ка'о власник тагавог објекта може и са своје стране прописати 
апште услове, ако нађе да технички услови не оадрже све оно што би 
боље осигурало извршење намераваних радова. (Обрасци ових услова 
дају се у додатку, на крају).

Кауција. 3ia сигурност извршења уговора код послова који се за- 
кључују путем надметања (лицитације) набављнчи односно предузимачи 
полажу кауцију: домаћи 5%  а страни 10% од уговорене вредности. Ка- 
уција може бити: а) у готовом новцу, б) у државним и државом паран- 
тованим хартијама од вредности и в) у уложним књижицама државних 
новчаних завода уз изјаву сопственика и уверење дотичног 31авода да 
на овом улогу нема никаква терета нити постоје какве сметње за поди- 
зање новца са књижице (чл. 111 Уредбе о рачуноводсгву).

Оглашавање лицитације. Тело које расписује лицитацију, усмену или 
пиемену (оферталну), дужно је да ову објави у службеном листу Српскс 
православне цркве бар једанпут, тако да оглас изађе бар на 10 дана пре 
заиазане лицитације, а поред овога да лицитацију огласи објавом у ме- 
сту и околини на уобичајени и целисхода« гаачин. У огласу треба озна- 
чити: а) која власт држи лицитацију; б) на коме месту, кога дана и у 
колико часова; в) где се могу видети услови; г) величина гаауције и где 
се она и до копа часа има положити (чл. 112 Уредбе).

Офертална и усмена лицитација. Офертална лицитација врши се на 
основу писмених понуда у затвореним ковертима а усмегаа )авним над- 
метањем. Отварање оферата или понуда (од француског глагола ofM» — 
понудити) врши комисија коју одређује влист која је и лицитацију на- 
редила (чл. 113 Уредбе).

Код оферталне лицитације пре отварања, а код усмене пре почетка 
надметања, комисија има да испита да ли су сви надметачи положили 
прописану кауцију; ако нису, неће км примити оферте односно неће км 
дозволити да учествују на лицитацији.

Примљени иакмичари дужни су, пре почетка лицитације, да даду 
изјаву да су им услови лицитације познати и да пристају да се по њима 
надмећу (чл. 114 Уредбе).

Лицитације су јавне, што згаачи да њима могу присуствовати и лица 
која не учествују на лицитацији.

Ко може да се такмичи. Ма да у Уредби о црквеном рачуноводству 
није прецизирано гаакви се услове траже од оних који ее гаа лицитацнјама 
појављују као надметачи, оамо се по себи разуме да таква лица морају 
документима (уверењима) доказати да су стручно способни за пооао
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А М А Н Е
Пријем (К н> и г а

Тек.
број

Датум
пријема

Назив надлештва 
или лица које 
шаље пошиљку

Број
днев.
бла-
гајне

Каква је по- 
шиљка (пошт. 
упутница, чек. 
упутница, тел. 
упут. нов. пис.)

Вредност
сОsав
*О)н

Потпжс 
поштан. 
сл. који 

је издао 
пошиљку

1 15.1.1958 Црк. суд - краг. Чек 5.003 н. н. (м.п.)

2 6 . 1 1  . Е У одбор , Новчано писмо 2 0 . 0 0 0 н. н. (м.п.)

3 1 0  .1 1 1  . Арх. намес.. Пошт. упутн. 1 . 0 0 0 н. н. (м.п.)

Т Н И К *)

*

аманета Предаја

Тек.
број

Датум пре- 
даје поши- 

љке

Назив надлештва 
или лица коме се 
шаље пошиљка

Број
днев.
благ.

Каква је поши- 
љка (пошт. упут 
чеков. упутница. 
тел. уппутнца, 

новч. писмо

Вредност
«3XX
XCJН

Потпис 
пошт. сл. 
илк лица 

које је пр. 
телеграм

1 20 .1. 1953 Арх. намес. - Краг. i 6 Пошт. упут. 3.000 н. н. (м.о.)

2 28 .1 . . Цркв. суду. 24 2 . 0 0 0 н. н. (м.п.)

3 5 .1 1  . Е У одбору 30 5.000 н. н. (м.п.)

* Напомена: О&разац kh>i k  аманетника — „пријем” и „продаја” — треба да 
стоје на две стране које су једна наспрам друге.

Овде су обрасци дати један испод другог због уштеде у г.ростору.
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за који се надмећу, да они тај посао обављају, имају своје paaite, код 
суда протокодиоане, да од надлежне власти имају овлишћење за рад 
(оео ако је у пигању предузим1ачки посао) и да су платиди порез за по- 
следње тромесечје. Тек ако све ове услове испуњаЕ1а, надметач се може 
припустити лицитацији. Ако се на ово не би пазило, мсгло би се десити 
да се на лицитацију јави лице које није стручно опособно да пројекто- 
вани посао с-бави или нема довољно имовинске могућности да погођенк 
материјал (ако се ради о набавкама) у потпуности на време испоручи.

Успела и неуспела лицитација. Ако једна лицитациј|а не успе, ма пз 
кога разлога, расггисаће се друга (чл. 120 Уредбе). Да лицитациј|а успе, 
потребно је да се Hia њу јаве и у њој узму учешћа најмање три надме- 
тачи. Без топа лицитација се не може одржати. Ако се и на другу не 
јави довољан број надметача (иајмање троЈица), заказује се трећа. Он.а 
се одржава без обзира колико је надметачл присутно и погодба се за- 
кључује са н1ајновољнијим понуђачем.

Ако се и на трећу лицитацију нико не jiaBH, комисија ће покушати 
да посао закључи путем прикупљепих писмених понуд1а. Ако и то не би 
успело, комисија ће nociao закључити путем усмене директне погодбе са 
најпОвољнијим понуђачем.

Протокол лицитације. О свакој лицитацији и погодби води се про- 
тсжол (загтисник) који потписују чланови комисије и сви присутни такми- 
чари. Тај протокол треба шшие1ати отприлике овако:

Протокол прве (друге, треће) оферталне (усмене) лицитације за по-
дизање новог парохиског дома (или: Hia6aiBKy----------------------------------- )
одржане 1 септембра 1958 године од 8— 14 часова у шанцеларији црквене
општине----------------- у -------------------------, а према одобрењу епархиског
управног одбора епархије-------- •----------- о д -------------------------б р .-------- —

Предрачунсш сума износи-------------------дигаара.
Hia лицитацију јавили су се ниже именовани надметачи и понудилл

следеће цене:'

1) Н. Н., и з ----------------------- понудио------------- — ДИН.
2) Н. Н., и з -------- —------------ понудио--------------— дин.

.3) Н. Н., и з ----------------------- понудио------------------дин.
4) Н.,Н., и з -------- -—--------  понудио------------------дин.
5) Н. Н., и з ------------ ------- ■— понудио---------------- дин.

Према овоме најповољнију цену понудио је Н. Н.

Примам се да посао, о коме је реч у овом протоколу извршим за 
д и н ар а-------------- .

На име кауције палажем ----------- — динара.
Датум и место
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На лицитацију немамо штта да приметимо.
Надметачи: 

Н. Н.
Н. Н.
Н. Н.
Н. Н.

Чланови комисије:
н. н. н. н. н. н.

По завршеној лицитацији комисија састављв свој записник о току 
лиципације и иа крају предлаже коме лицу да се повери пројектовани 
пооао. Тај записник може се овако стилиаовати:

Црквеноопштинском управном одбору
(односно телу које је расписал° лицитацију)

у --------------- --------------------------------------------------------

Доле потписани члвнови комисије имају част доставити следећи

Комисиски записник

о одржаној првој (другој, трећој) оферталној (усменој) лицитацији за
подизање новог парохиског дома (за набавку -------------------------------- ) у
-------- —------------- , а према решењу тога одбора---------------------------- (или
тела које је раописал° лицитацију), о д -----------------------б р .-----------------.

Ј1ицитациј|а је одржана 1 септембра 1958 године у к&нцелирији цр- 
квене општине од 8— 14 чаоова, како је то објављено у Гласнику Српске 
Патријаршије б р .------------- за 1958 год. и истакнутим огласим1а у месту.

Hia лицитацију се јавило 5 надметача. Сви су они исправним, закон- 
ским документима пред комисијом доказали надметачку способносг те 
су као такви припуштени на лицитацију.

Пошто су разгледали техничке и опште услове и дали ма њих свој 
пристанак, поднели своје писмене понуде (ако је лиципација офертална); 
понудили су (ако је лицитација усмена) и то:

1) H. H., и з ------------—— ------------------- , д и н ара -—
2) Н. Н., и з ------------------------, д и н ара---------------
3) Н. Н., и з ----------   , ди н ара---------------
4) Н. Н., и з -------- --------------- , динар1а ---------------
5) Н. Н., и з ------------------------, дин ара----------------
Према овоме најповољнију понуду (цену) поднео је (учинио) Н. Н.,

који је пристао да пројектовани посао изради за д и н ар а-----------------
тј. циже од предрочунске суме за динар1а ----------------- .

Комисија је мишљеша да је цена коју је понудио Н. Н. повољна за 
црквену касу и да ое повољнија не би добила ни у случају да се распшне
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друга (трећа) лицитација, те зато предлаже да се ова лицитација одобри 
и посао уступи Н. Н. као најповољнијем поиуђ|ачу.

Лицитација је правилно текла и аавршегаа у 14 часова.
ГТрилог: протокол лицитације.

Чланови комисије:
Датум и место Н. Н.

Н. Н.
Н. Н.

Напомена. Цене код оферталне лицитације треба да се пишу и бро- 
јевима и славима, оа код усмене — оамо последња, најповољнија пише 
се и бројем и словима, док оне раније, пре ње, пишу се аамо бројевима 
(чл. 121 Уредбе).

Ако су више такмичара поднели једнаке понуде које су и најповољ- 
није, онда ће ое одмах по отварању понуда између њих извршити уже 
шадметање, било усмено било писмено и то на засебном протоколу (чл. 
118 Уредбе).

Неодређени оферти или оферги који не одгов1ар1ају расписаним 
условима, неће се узимати у поступак. Исто важи и за накнадне оферте, 
поднесене после вакљученог пријем1а (чл. 119).

Ако једна лицитација не успе, piacnHoahe се друга.
Проглашавање резултата. По свршетку лицитације проглашава се 

резултат ове, који је за надметач1а на коме је лицитација остала обавезан 
одмах, а за тело које је лицитацију одржало, над је одобри виша над- 
лежна власт (чл. 115 Уредбе).

Достављање елабората на одобрење. Чим се лицитација завшпи и 
резулпат прогласи, сав елаборат 'о одржаној лицитацији доставља се 
телу Koje је надлежно за одобрење лицитације.

Закључење уговора. Cia надметачом на коме је остала лицитација 
закључује се уговор. То обично чини тело које лицитацију одобрааа или, 
по његову овлашћењу, тело које је лицитацију расписало. Уговор се оа- 
ставља. у онолико примерака колико има .уговорача. Том приликом над- 
метач са коијм се уговор закључује сноси све државне и црквене даж- 
бине по посто|јећи'м уредбама и законима који важе на дан одржане лн- 
цитације (односно усмене погодбе), изузимајући оне надметаче који би 
од ових дажбина били законом ослобо|ђени (чл. 116 Уредбе о рачуно- 
водству).

Губитак кауције и одговорност за штету. Ако надметач са којим је 
погодба закључена не би извршио уговор уопште или na не би извршно 
у поФпуности, губи кауцију и одговоран је за штету која би из тота про 
изашла (чл. 117 Уредбе).

Санкције лротив неизвршења уговора. У свиком уговору о набав- 
кама треба да се предвиди и казна за сауговорача, у случају да угово- 
рени пооао не изврши на време. Казна треба да се одмери с обзиром на 
хитност посла и дужину задоцњења и оиа се мора унети у услове за 
лицитацију (чл. 122 Уредбе о рачуноводству).
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Надлежност форума за спорове. За евентуалне спорове око извр- 
шења уговора мора се предвидети ко ће ди решава спорове: грађански 
суд, изабрани суд или комора, чијем се решењу обадве стране унапред 
покоравају. И ово се v условима 3ia лицитацију мора видно истаћи (чл. 
123).

ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП ТРАВЕ У ЦРКВЕНОЈ ПОРТИ,
ЊИВЕ ИТД.

CBiaKia црква има мању или већу порту, чију траву црквена општинл 
зреба да иекористи издавањем под једногодишњи закуп. Како није згод- 
но да се око цркве чува стогаа, траву треба покосити и изнети из порто. 
Ово треба урадити пре храмовне славе и великих пр1азнигаа (Ускрса, Ва- 
знесења, Духова), кад1а се код храма одрЖ1авају сабори и игранке. Про- 
дај1а се врши путем усменог jiaBHor надметања или лицитације. Ову треба 
раније, бар на 15 дана, заказати и о њој об|авестити 31аинтересоване пи- 
сменим објавама и усменим обавештењим1а у храму после богослужења. 
ЈТицитација се држи обично празником, после св. литургије, кад су људи 
и црквена управа слободни. Оња се обавља у канцеларији црквене оп- 
штине, или гаа гааквом другом месту где се људи скупљају. У заказани 
дан и 4iac лицитација треба да почне, ако има три надметача. Ако 
се јави само један или двојиц1а, лиципацију би требало одложити. Ово 
у том случију, ако се има уверење да ће се идући пут јавити више инге- 
ресената. Али ако тога уверења нема, а лицитациј|а је уредно објављена 
и сви заинтересовани су о њој благовремено обавештени, онда би се 
лицитација могла одрж1ати и cia двојицом надметача. При доношен.у 
такве одлуке мора се поћи од следеће констатације: кад је после учи- 
њених припрема тако олабо интересов1ање 3ia прву лицитацију, оно неће 
бити боље ни за другу, nia зито не треба испуштати прилику макар и 
мање добити, него се излагати ризику потпуног губитка.

И код ове лицитације претходни поступак је исти: рачунополапач 
пише наредбодавцу реферит, у коме предлаже да се TpiaBia прода на 
лицитацији. Реферат се заводи у деловодни протокол. Наредбодевац 
потом доноси решење да усваја предлог и одређује комисију од три 
члагаа која лицитацију има да обави.

О току лицитације комиеија пише и потписује протокол, отприлике 
у овој форми:

Протокол прве (друге, треће) лицитације — одржане 30 априла 1958
године у канцеларији црквене општине у ------------------------------ради про-
даје овогодишњег приноса траве у црквеној порти, величине------- xia.

Пошто су заинтересованим нидметачима саопштени услови (н. пр.: 
да се трава не сме стоком пасти него до тог и тог рока покосити и из- 
нети; да се том приликом воћке и дрвета у порти, ако их ими, не смеју 
оштетити —игд.) и они на њих дали своје пристанке као и положили
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по 500 динарв мауције, лицитација је започели у 10 чаоова. На њој су 
узели учешћа ниже именовани надметачи и понудил*:

1) Н. Н. динара 1.000, 1.400, 1.800.
2) Н. Н. дигаара 1.100, 1.500, Г.850.
3) Н. Н. динар1а 1.200, 1.600, 1.900.
4) Н. Н. динара 1.300, 1.700, 2.000,— две хиљаде.

После цене од 2.000 дииара, коју је понудио Н. Н. одустајемо од 
даљег Н1адметања и узимамо наараг своје кауције. На лицитацију не- 
мамо шта да приметимо.

Надметачи 
Н. Н.н. н. н. н.

Признајем да је ма мени остала лиципација о продаји овогодишњег 
нриноса траве у црквеној порти за цену од дин1ара 2.000.— две хиљаде,

Надметач 
Н. Н.

Лицитација је протекла у реду и завршена у 18 часова.

30 априла 1958 год.
Чланови комисије 

Н. Н ..

н. н. . н. н.

Ha сличан вдчин се одржавају и лицитације за издавање под за- 
куп црквених лиЕада, њива, пашњака, воћњака итд.

По завршеиој лицивацији цео елаборат шаље се преко Црквенооп- 
штинск°г савепа (чл. 191 т. 5 цркв. Устава), епархиском управном од- 
бору на одобрење (чл. 153 т. 9 Устава). Према црквеном Уставу (чл. 
191 т. 5), црквеноопштински оавет одлучује о закупу до 200.000 динара 
и спроводи на одобрење епархиском управном одбору, који до ове суме 
коначно одобрава, ia преко ове суме спроводи Патријаршиском управ- 
ном одбору. У законским прописима није прецизирано до које суме цр- 
квеноошптински аавег може сам да одлучи у пипањима закугаа, те из- 
лази да се увек предмет мора слати на одобрење епархиском управном 
одбору. Исто тако није прецизирано ко је надлежан за закључење по- 
годбе кад се ради о суми преко 200.000 динар1а, да ли савет или епар- 
хиски управни' одбор? Свакако овај последњи.
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О УПРАВИ ЦРКВЕНИМ ДОБРИМА

Ако црквена општина HMia каквих добара (непокрегне имовине), 
фондова и задужбина, управљаће њима по Уредби о управи, руковању, 
контроли и надзору црквених фондова, задужбина и добара (од 6/19 
југаа 1936 године).

Давање добара под закуп. Црквене власти и упр!ављачи добрима 
дужни су старати се да се црквено добро што боље искористи. Добрв 
KO'je црквена општигаа не може сама д:а користи, треба издаввти под 
закуп где год је то могуће. Издашње под закуп може бити надметањем 
или непосредном погодбом (чл. 72 спом. Уредбе).

О чувању добра издатог под закуп. О добрима издатим под зткуп 
управљачи треба да се старају да 3!акупац не упропашћује закупљено 
дсхбро. Са закупцем ое мора закључити уговор о закупу, у који треба 
унети све услове и шго подробније опиоати стање закупног добра. Уго- 
вор закључује тело које догичним добр°м управља (чл. 76 спом. Уредбе).

Магацинска књига. Уредба о управи добрима гаалаже (чл. 79 и 80) 
да се за материјтл или робу која ое по храмовима продаје (вооак, све- 
ће) води М1агацинска књига, у којој ће се показивати спање за сваку 
врсту Miarapnjiaaa посебно како по вредности тако и по количини, те- 
жини, броју, комаду итд. У магацинску књиту уписује се материјал 
(роба) по цени коштања кад се прими, а кад се продаје, уписује се по 
продајној цени. Р|азлика измећу куповне и продајне цене показује се као 
добит.

За магацинску књигу не постоји шт1амгаани образац, него се узме 
обична укоричена свеска већег формата и у њој руком повуку потребне 
вертикалне рубрике. Лева половина или улаз говори о томе кад је на- 
бавка извршегаа, од кога, шта је и колико гаабављено и колико је свега 
плаћено. Десна половигаа или излаз служи за исказ шта је било са ку- 
пл>еним (или поклоњеним) материјилом: колико је од килограма воска 
добивено свећа, пошто ће се продавати 1 комад, колико ће се свепа 
добити.

Према томе улазна страна треба да има ове рубрике:

1) Датум набавке.
2) Од кога је набављено.
3) Куповигаа или поклон.
4) Колико килограма.
5) Пошто 1 кгр.
6) Колико свега плаћено.

Излазна страна:
1) Датум.
2) Лице које се задужује (благајиик).
3) Колико кгр.
4) Колико комада у 1 кгр.
5) Цена 1 комада.
6) Колико зт 1 кгр.
7) Свега динара.
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Магацивска књига закључује се оваког месеца и чисто стање пре- 
носи у^наредни месец.

V *

Дозиђивање и оправке. За дозиђивање и понравке на црквеним до- 
брима треба претходно утвридити шта треби урадити, израдити стручне 
иланове, па тек онда покренути поступак за одобрење и извршење ра- 
дова (чл. 84 спом. Уредбе).

Осигурање. О осигурању црквених добара, које препоручује Уредби 
о упривљању овима (чл. 85), било је раније говора (стр. 125— 126).

Контрола. Непосредну и редовну контролу над фондовима, задуж- 
бинама и добрима врше тела или лица која њима управљају и то по 
Уредби о црквеном рачуноводству, а врховни гаадзор врши Патријар- 
шиски управни одбор (чл. 88 и 90 спом. Уредбе).

*

Крај и Богу слава!
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ДОДАТАК

У пословањима црквених општини лицитације се јављају као неоп- 
ходне у више случајева: приликом набавке инвентарских предмета, по- 
диаања нових објемата (цркава, звоника, парохиеких домова), оправа- 
ка постојећих објеката, издавања земљишта под закуп итд. У паквим 
случајевим1а набављач, однос-но инвеетитор, односно издЈавач прописује 
услове, који се уноее у уто-вор. Ма да су услови различити и не постоји 
истоветан шаблон за све, игпак се овде, у најопштијим линијама, дају 
три иаква обрасца, услова, који се, разуме се, мргу проширивати, допу- 
нмавати и мењати.

I УСЛОВИ КОД ПОДИЗАЊА ЗГРАДЕ 

УГОВОР

закључен 8 фебруара 1957 године између Српске пр1авосла1Вне црквене
општине у -------------------- , коју претставља њен претседник Н. Н. земљ.
из Н., и Н. Н., грађевинског предузећа из Н., о подизању парохиског 
дома у црквеној порти у Н.

Чл. 1
Н. Н., гр1ађевин<жи предузимач из Н., о-б&везује се да ће до-м о коме

је у нвслову реч подигнути за цену од д и н ара----------- , а према изрг-
ђеном и одобреном плану.

Чл. 2
Потребни грађе-вински М1атеријал: камен, песак, шљунак, циглу, це- 

мент, цреп, гвожђе и о-стало набавиће црквена општина (или: предузимач 
из својих средставв).

Чл. 3
Оав грађевински материјал по своме кв1алитету мора одговарати 

предвиђен-ом у плану. Уколико се такав материјал не може на тржи- 
шту наћи, извођач и инвеститор споразумеће се о нибавци другог ма- 
теријала.
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Чл. 4

Предузимач Н. Н. обазезује се да са радовима отпочне---------------
а заврши их д о --------------------- ш да има да преда кључезе претседнику
црквене општине.

Чл. 5
Рок из претходног члана може се продужити само у случају вишс 

силе (болести, елементарних непогода и др.) највише з а ------------- Д1ана.

Чл. 6
Ако довршење замасни без више силе, кривицом предузимача, за

сваки закаснелИ дан предузимач ће платити казну у износу---------------
динара, која fie се сума одбити при коначној исплати од погођене суме.

Чл. 7

Црквена општина обавезује се да погођену суму исплати у — — 
рате, и т о : ---------------------------------------------------------------------------------------.

Чл. 8
Подизање дома контролисаће са техничке и планске стр1ане Н. Н., 

чије су примедбе за предузимача обавезне: Он има права да предузи- 
мачу забрани рад, ако примети да o®iaj отступа од плана, или употреб- 
љава лош материјал, или радове у погледу квалитета не изводи како 
треба.

Чл. 9
У случ^ају спора обе уговорне стране признају надлежност сре- 

ског суда у —--------------------- .

Чл. 10
Уговор је за предузимича обавезан од данае, а за Црквену општину 

кад ,га одобри Управни одбор епархије Н. у Н,

Чл. 11

Уговор је сачињен у 3 равногласна примерка, од којих по један до- 
бијају уговорне стране, а трећи се доставља Управном одбору епар- 
хије Н. у Н.

Уговарачи

II УСЛОВИ к о д  ОПРАВКЕ ЗГРАДЕ 

Уговор

закључен----------------19— године између-------- ------------------------------------
— -------------:-------- --------------------------------------------------   о оиравпи
(препокривању) црквене зград е--------------------- (звоника у Н.).
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Чл. 1
Предузимач Н. Н., из Н., обавезује се да взврши оправку (препо-

кривање) црквене з гр а д е ----------------------- (дома, звоника) у Н. за суму
од — ---------------- дииара.

Чл. 2

Оправка се има извршити тако што ће се стари малтер сав обити и
потом нов малтер у две етапе ставити (—• -------што ће се стара кровна
конструкција или покривач скинути и нова уридити). Први слој малтера 
састојаће се и з ----------------------------, а други слој и з ----------------------------- .

Чл. 3
Потребан материјал даће предузимач (Црквена општина). Мате- 

ријал мора бити оолидног, спандардног кв1алитета.

Чл. 4

Радови имају почети-------------------- ia завршити с е ------------   .

Чл. 5
Свако закашњење у погледу коначног завршетка ридова, сем слу- 

чаји више силе, см(атраће се као отступање од уговора и повлачи нов-
чану казну у износу о д ----------------динара дневно, која се сума преду-
зимачу има одбити од погођене суме приликом исплате последње рате.

v Чл. 6
Исплата погођене суме има се извршити у ---------------------рате, и то:

I piana----------------------------- (обично се гаази да код onpaeaKia последња
рата служи као гаранција да су радови солидно обавл>ени, ради чела се 
она исплаћује на месец-дв1а по завршетку радова).

Чл. 7

Извођење радова у погледу квалитета контролисаће Н. Н., из Н. 
Његове примедбе односно квалитета извођачких радова 3ia предузимача 
су обчавезне.

Чл. 8
Уколико се по заЕршетку радова покаже да радови у целини или де- 

лимично нису обављени како треба, 'предузимач ће бити дужан да то о
свом трошку поправи у року о д -------— дана. Ако он то не учини, цр-
квена оиштин1а ће наћи другог мајстора и поверити му да то обави, а 
награду аа тај рад исплатиће му из последње рате коју дугује преду- 
зимачу Н.

Чл. 9

У случају спора обе уговорне стране признају надлежност — -------
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Чл. 10

Уговор је за предузимача обавезан одмах, а 3ia Црквену општину

Ш УСЛОВИ КОД ИЗДАВАЊА ЗЕМЉЕ ПОД ЗАКУП

Српдаа пр1ав°€лавна црквена општина у — — -------------   издаје под
једногодишњи закуп црквену зиратну земљу, ia која се састоји из катд-
старских парцела бр. — ------------------и налази се у атару села Н., оп-
штине Н., под следећим условима:

1) Земљи се издаје под закуп за једну сетвену годину, рачунајући 
о.д новембра 1957 до! 1 новембра 1958 године.

2) Издавање се врши путем усменог јавног надметања и уступа 
ономе који понуди најповољиију цену.

3) Сваки надметач дужан је, пре самог надметања, положити цр- 
квену таксу из Тбр. 22 т. 2 Правилника о наплати црквених такса и она 
се не враћа.

4) Нвдметач на коме закуп остане дуноан је да одмах положи ка- 
уцију у износу 20% од излицитарине суме и она ће остати у црквеној 
Kiacn до коначног измирења закупне цене.

5) Зикупац нема nptaaa да уништава и руши постојеће међе оио цр- 
квене парцеле, да сече ограду и дрвеће или ово поткресује без знања 
и одобрења црквене управе. Уколико он то самовласно учини, биће кри- 
вично одшворни и дуж1ан да Цркви надокнади штету у трсструком из- 
носу.

6) Закупац који једанпут прекрши услове закупа нема више права 
да се надмеће при издавању црквене земље под зикуп.

7) Излицитир1ану суму закунац исплаћује црквеној каси у три јед- 
наке рате: прву рату кад лицивација постане извршн1а', тј. кад ову одо- 
бри управни одбор епархије Н. у Н.; другу крајем месеца јуна 1958 г., 
и трећу 1 октобра 1958 гдни.е

8) Уколико закупац не поло'жи прву рату кад на ово буде позван 
од црквене управе, губи положену кауцију у нзносу 20% од излицнти- 
ране .суме и право на закуп. У том сдучају парцела ће се издати дру- 
гом. У случају да на време не положи другу рату, закупнина ће се на- 
платити од усевга са парцеле путем власти.

9) Закупац немга права да збере усев оа закупљеног земљишта док 
сгав закуп не измири.

10) Закупац нема правга да закуњљену земљу даје у нгазакуп.
4 Из седнице Управног одборга Српске лравославне цркве општине 
у fi. 14 (1) септембра 1957 г.

Бр. 120 
Секретар 

Н. Н.
М. П.

Претоедник 
Н. Н.

164



Предњи услови ааопштени су нам данас 20 септембра 1957 г. л 
пристајемо да се под њима надмећемо као и да платимо црквену тачсу 
пс Тбр. 22 т. 2 и Тбр. 23 Правилника о наплати црквених такса.

Надметачи:

Н. Н.
н. н.
Н.-Н.
Н. Н.
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С А Д Р Ж А Ј

Страна
Предговор другог издању — —- — — — — — — — — — — — 3

УВОД

О парохиској администрацијн и њено.ј важности — — — — — — — 5
Црквена оиштина, парохија и парохиска, канцеларија — — • — — — — — 5
Подела парохиске администрације — — — — — — — — — — — 7

1 Одељак
Административни послови које свештеник врши по службеној дужности

А) Црквене мапше или протоколи

Појам о црквеним матицама, постанак. важност и врсте — — — — — , — 9
Опште напомене о вођењу црквених матица (протокола) — — — — — 1С
Протокол рођених и крштени.х — — — — — — — — — — — — 11
Поступак црквеног суда код позакоњења ванбрачног детета — < — — — — 17
Протокол за уписивање лица обраћеких у православну веру — — — — — 22
Поступак у случају отпадништва од православне вере — — — — — — 24
О предбрачном испиту — — — — — — — — — — — — — — 24
Протокол брачно испитаних — — — — — — — — — — — — — 29
Протокол венчаних — — — — — — — — — — — — — — 32
Протокол умрлих — — — — — — — — — — — — — — — 37
Домовни протокол (анаграф) — — — — — — — — — — — — 41
О ззједкичкој употреби црквених протокола — — — — — — — — 51

Б) Црквеки регистри

Регистри: рођених, венчаних н умрлих — — — — — — — — — — 52
Списак бирача — — — — — — — — — — — — — — — — 54
Књига наредаба и расписа виших црквенпх власти — — — — — — — 55
Регистар начелних одлука и објашњења — — — — — — — — — — 55
Књига примедаба архијерејског намесника — — — — — — — — — 58
Летопис цркве — — — — — — — — — — — — — — — —• 58
Црквена библиотека — — — — — — — — — — — — — — 59

П Одељак
Административнн послови које свештених обавља на захтев својих нарохијаиа

О молби ■— — — — — — — — — — — — — — — — — 61
Таксирање и завођење молбе — — — — — — — — — —  — — 65
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Страна
Деловодни ггротокол — — —• — — — — — — — — — — — 66
О изводима из црквених протокола, њиховом издавању и таксирању — — 71
Уверења — — — —• — — — — — — — — — — — — — 75
Дозвола за предбрачни нспит — — — — — — — — — — — — 76
Извештај о извршеном предбрачном испиту — — — — — — — — — 77
Оглашавање и извештај о томе — — — т— — — — — — — — — 78
Поништај предбрачног испита — — — — — — — — — — — — 79
Разрешење од оглашења — — — — — — — — — — — — — 80
Дозвола за венчање у другом месгу — — — —• — — — — —: — 82
Разрешење од сродства — — — — — — — — — — — — — — 82
Благослов за венчање недораслих и престарелих — — — — — — — 84
Благослов за венчање особа између којих је велика разлика у годинама — — 84
Благослов за ступање у IV брак — — — — — — — — — — — 85
Благослов за венчање са иноверним — — — — — — — — — — — 86
Благослов за прелаз у православну веру — — — — — — — — — 89
Поступак у бракоразводним споровима — — — — — — — — — — 89
Молба за ублажавање казне исључења из црквене заједнице — — —• — 92
Благослов за опело самоубице — — — — — — — —■ — — — — 93
Молба за венчање страних држављана — — — — — — — — — — 94
Усвојење или усиновљење — — — — — — — — — — — — — 94

Ш Одељак 
Службена преписка са црквеним органима

О службеном акту — — — — — — — — — — — — — — — 96
Експедициона или доставна књига — — — — — — — — — 1— — 97
Преписка са парохиским свештеницима — — — — — — — — — — 98
Преписка са својим архијерејским памесником —• — — — — — — — 98
Преписка са епархиским црквеним судом — — — — — — — — — 99
Преписка са својим епархиским епископом — — — — — — — — — 99
Преписка са епархиским и Патријаршиским управним одбором — — — — 99
ГТреписка са Светим архијерејским синодом — — — — — — — — — 99
Преписка са Светим архијерејоким сабором — — — — •— — — — — 100

IV Одељак
Имовинско-рачунско пословање црквене онштнне

Црквена општина — — — — — — — — — — — — — — —
Црквеноопштински савет — — — — — — — — — — — — —
Прквеноопштински упраани одбор — — — — — — — — — — —
Административпо и финансиско пословање црквене општине — — — — — 
О буџету — — — — — — — — — — — — —  — — — —
Рачуноводна. и благајничка служба — — — — — — — — — — —
Књига депозита — — — — — — — — — — — — — — —
Аманетник — — — — — — — — — — — — — — — — —
Уговори и набавке — — — — — — — — — — — — — — —
Издавање под закуп траве у црквеној порти, њиве итд. — — — — — — 
О управи црквеним добрима — — — — — — — — — — — —
Додатак — О условима код разних лицитација — — — — — — — —

101
101
110
114
126
138
149
i49
152
159
161
163
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