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ИСТОРИЈСКА БЕЛЕШКА

( ОСТАВЉЕНА ПРАЗНА СТРАНА)

Савезни суд

VII

САВЕЗНИ СУД
1945 – 2003
(1945 - 2003)
ИСТОРИЈАТ СТВАРАОЦА ФОНДА

Савезни суд, од почетка свог постојања био је посебан судски орган чија се надлежност протезала на целу земљу а његово формирање значило изградњу новог судства у социјалистичкој држави. Од тренутка оснивања до престанка постојања пет пута је променио име.
Најдуже је постојао под именом Савезни суд а уједно то је био и последњи званично утврђен
назив пре престанка постајања. Првобитни назив био је Врховни суд Демократске Федеративне Југославије (1945), затим Врховни суд Федеративне Народне Републике Југославије
(1946), Савезни врховни суд (1953), Врховни суд Југославије (1963) и Савезни суд (1974).
Врховни суд ДФЈ, основан је 13. фебруара 1945. године Одлуком Председништва АВНОЈ-а . Истом Одлуком установљено је и Јавно тужилаштво ДФЈ, с тим што је предходно донета Одлука о укидању и неважности свих правних прописа донетих од стране окупатора и
његових помагача за време окупације, (правни прописи које је окупатор донео укидају се и
проглашавају неважећим, а правни прописи донети до 6.априла 1941. године укидају се ако
су у супротности с тековинама народноослободилачке борбе)2. Тако је настала велика празнина коју су привремени органи попуњавали. Држави су били потребни органи који ће покретати и изрицати пресуде да би заштитила себе, пре свега нов политички и економски систем да направи раскид са досадашњим правним системом и да обезбеди легитимитет приликом изрицања пресуда јер је у ратним условима постојао систем војних судова и територијалних судова народноослободилачких одбора. Зато је Председништво привремене народне
скупштине донело Закон о уређењу народних судова3, по коме је Врховни суд ДФЈ био највиши судски орган, под чијим надзором су радили сви судови у земљи. Врховни суд ДФЈ судио
је у три већа: кривично, грађанско и војно, (био је највиша инстанца и у систему војних судова). Ова надлежност Врховног суда ДФЈ трајала је до почетка рада Врховног суда ЈНА4.
После проглашења Федеративне Народне Републике Југославије, 29.11.1945. године
Врховни суд наставио је да ради као Врховни суд ФНРЈ.
По Уставу ФНРЈ овај суд је био највиши орган правосуђа у земљи а надлежност му је
одређена Законом о уређењу народних судова5.
Врховни суд ФНРЈ од 8 маја 1952. године на основу Закона о управним споровима решава и одређене управне спорове (и то у првом степену по тужбама управних аката савезних
органа, а у другом степену поводом жалби против одлука врховних судова народних република)6.
1

1
2
3
4
5
6

Службени лист ДФЈ, бр. 4 од 13.02.1945.
Службени лист ДФЈ, бр 25 од 3.02.1945.
Службени лист ДФЈ, бр. 67 од 4.09.1945.
Службени лист ФНРЈ, бр. 58 од 19.07.1946.
Службени лист ФНРЈ, бр. 51 од 25.06.1946.
Службени лист ФНРЈ. бр. 23 од 23.04.1952.
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Доношењем Уставног закона о основама друштвеног и политичког уређења од 13. јануара 1953. године, Врховни суд ФНРЈ наставља рад као Савезни врховни суд. Надлежност
Савезног врховног суда утврђена је Законом о судовима који је објављен 1.јула 1954. године7.
По овом закону одредбе из области правосуђа остале су исте као и оне по Уставу из 1946. године, па тако Савезни врховни суд у оквиру права и дужности федерације треба да се стара о
законитости и јединственој примени савезних закона. Доношењем кривично-материјалног и
процесног законодавства било је у искључивој надлежности федерације. Овај суд је осим што
је обезбеђивао јединствену примену закона и оцењивао законитост одлука свих судова, одлучивао у последњем степену поводом редовних и ванредних правних лекова. У управним споровима у случајевима предвиђеним законом: оцењивао је законитост правоснажних одлука
Врховног војног суда и Врховног привредног суда; решавао је сукобе надлежности између
судова и савезних органа управе, између редовних и војних судова и између редовних и привредних судова.
Уставом из 1963. године дошло је до преокрета у овлашћењима федерације код уређења правосудног система, односно организације и надлежности судства. Ово законодавство
није више искључиво федерално, већ основно што значи да се омогућава доношење допунског законодавства федералних јединица. Овај Устав поред осталог уводи и категорију самоуправних судова, уз обавезу свих судова да прате и проучавају друштвене појаве од интереса
за обављање судске функције и да предлажу мере за спречавање друштвено опасних појава.
Уставним законом о спровођењу Устава СФРЈ 8, Савезни врховни суд мења назив у
Врховни суд Југославије. Као и у осталим односима у федерацији, тако и по питању правосуђа јачала су овлашћења република и аутономних покрајина у односу на федерацију. Врховни
суд федерације био је највиши суд опште надлежности, који је имао право и дужност да утврђује начелне ставове и начелна правна схватања о питањима значајним за јединство у примени савезних закона од судова опште надлежности и специјализованих судова. Одлучивао је о
редовним правним средствима против одлука републичких врховних судова, кад је то предвиђено савезним законом, затим о ванредним правним средствима против правоснажних одлука судова којим је повређен савезни закон, о управним споровима против одређених управних аката савезних органа и организација које врше јавна овлашћења на територији целе Југославије, решава сукобе надлежности између судова разних република. Надлежност и организација овог суда ближе су уређена Основним законом о судовима опште надлежности који
је ступио на снагу 25.02.1965. године.9
Доношењем Устава из 1974. године наступа нови период правосудног система у земљи односно у федерацији. У надлежност федерације остало је уређење савезног правосудног система који су поред Савезног суда сачињавали и судови из оквира војног судства (Врховни војни суд и првостепени војни судови), Савезно и Војно тужилаштво ЈНА и Савезно
јавно правобранилаштво. Савезни суд под овим називом почиње да ради 1.06.1974. године а
истог дана у складу са одредбама Уставног закона за спровођење Устава СФРЈ, престаје рад
Врховног суда Југославије10. Истовремено је укинут Врховни привредни суд а Савезни суд је
преузео његову надлежност у предметима привредних преступа. Уставом из 1974. године и
Законом о Савезном суду сужена је надлежност Савезног суда у грађанским предметима. Искључена је могућност по ревизијама против пресуда врховних судова република или покрајина донетих у другом степену и уведен је нови ванредно правни лек – Захтев за ванредно преиспитивање пресуда врховних судова, али само када се ради о повреди јединственог југословенског тржишта.
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Службени лист ФНРЈ, бр. 30 од 1.07.1954.
Службени лист СФРЈ, бр. 14 од 10.04.1963.
Службени лист СФРЈ, бр. 7 од 17.02.1965.
Службени лист СФРЈ, бр.21 од 30.04.1974.
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За односе у правосуђу била је од значаја и уставна реформа у републици Србији из
1989. године, која је условила стварање јединственог судског система Републике Србије са
Врховним судом Србије као највишом судском инстанцом редовног судства. Надлежност и
овлашћења Савезног суда поново се мењају приликом формирања Савезне републике Југославије, као и доношењем Устава од 27 априла 1992. године11. Новина је, да је изостављена
могућност институционалног поступања Савезног суда у случајевима кад су ранија кривична
законодавства прописивала смртну казну, јер је чланом 21 став 2 укинута могућност прописивања смртне казне. Иако је формално постојао и радио до 2003. године ауторитет његових
одлука, ставова и мишљења битно се променио. Републике су уместо заједничких, јачале
сопствене органе и институције, градећи све мање обавезујући однос према органима заједничке државе. То ће резултирати све већим удаљавањем Србије и Црне Горе, двеју чланица
удружених у државну заједницу именом Србија и Црна Гора12.
Уставном повељом државне заједнице СЦГ чл. 46 одређене су надлежност, састав, избор судија и рад Суда Србије и Црне Горе, који је конституисан на седници 07.07.2004. године. Пошто је веома мало воље и напора уложено у очување заједничке државе, то ни Суд
СЦГ није могао да заживи, па је и његово постојање постало беспредметно. Тако је чланом 2
Уредбе о положају појединих институција бивше Србије и Црне Горе и Служби Савета министара13, прописано да престаје са радом Суд Србије и Црне Горе. Према наведеној Уредби
(чл. 4) предмета Суда СЦГ у којима се оцењује законитост коначних управних аката преузима Врховни суд Србије, предмете у којима се одлучује о усклађености општих аката са законом преузима Уставни суд а остали предмети обустављају се даном ступања на снагу Уредбе,
без доношења икаквог акта о обустави.
УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА СТВАРАОЦА ФОНДА
Савезни суд је током свог постојања радио на основу пет различитих организационих
подела. Прва организациона шема донета је на основу Закона о уређењу народних судова14,
односи се на Врховни суд ДФЈ и била је:
Председник и потпредседник
Кривично веће
Грађанско веће
Војно веће
Судска управа
11
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Архив Југославије донео је 10.11.1994. године: Упуство за сређивање и обраду архивских фондова и израду информативних средстава у Архиву Југославије, ради утврђивања методологије
рада приликом сређивања и обраде архивских фондова. Један од критеријума за формирање целине фонда је: да код ствараоца архивске грађе није било крупнијих промена у његовој организацији и територијалној надлежности. Међутим како сам Устав Савезне Републике Југославије
од 27. априла 1992. године говори о континуитету Савезног суда, кроз чланове 108 (надлежност), члан 109 (избор судија) и члан 110 (престанак и разрешење судија) а Закон о Савезном
суду од 14. августа 1994. године још ближе уређује надлежност, организацију и рад Савезног суда, све у циљу даљег постојања и рада Савезног суда, видимо да и de jure и de facto постоји континуитет у раду Савезног суда од 13. фебруара 1945. године до 8. јуна 2006. године и да из тог
разлога непотребно органску целину архивске грађе Савезног суда цепати зато што наведени
критеријум за формирање фонда није испуњен.
Службени лист СЦГ бр. 1 од 04.02.2003, Одлука о проглашењу Уставне повеље државне заједнице Срија и Црна Гора.
Сл. гласник РС, бр. 49 од 08.06.2006.
Службени лист ДФЈ, бр. 64 од 04.09.1945.
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На основу Закона о потврди и изменама и допунама Закона о уређењу народних судова, организација Врховног суда ФНРЈ измењена је само у делу о већима. Наиме, од 19. јула
1946. године, оснивањем Врховног суда Југословенске армије пренета је надлежност војног
већа на нови суд. Осим укидања војног већа организација и задаци Врховног суда ФНРЈ остали су исти па је организациона шема била следећа:
Председник суда
Кривично веће
Грађанско веће
Општа седница
Судска управа
Председник суда управља судом и води надзор над радом судског особља. Он је одговоран за правилно пословање у суду, на тај начин што послове у суду распоређује годину дана унапред. Одређује председавајуће судије а може и сам да председава већем. Упознат је са
радом свих већа, радом секретара, писарнице и рачуноводства. Надзор који врши председник
суда над радом судског особља састоји се у испитивању да ли службеници, посао који им је
поверен уредно и на време извршавају и постижу ажурност. Посебна дужност председника
суда огледа се у старању за стручно уздизање судија и службеника у суду.
Судска управа води рачуна о целокупном раду и задацима који су постављени суду,
како се извршавају, доноси Правилник о организацији рада суда, Правилник о систематизацији радних места, Пословник суда којим се детаљно уређује начин рада суда, уколико поједина питања нису решена Уставом, савезним законом или другим општим актима суда.
Секретар и административно особље воде административне послове у суду.
Судије Врховног суда ФНРЈ бирала је и разрешавала Народна скупштина ФНРЈ на заједничкој седници оба дома.
Промене које су се огледале у децентрализацији државне управе доносе новине и у
организацији судства. Законом о судовима који је ступио на снагу 1. јула 1954. године долази
до усавршавања судског система. Јача организационо јединство судског система, установљавају се привредни судови и законом се решава једно од највећих тешкоћа у суду – стручност
судија. До тада се за избор судија није постављао услов да буде правник, иако се водило рачуна да судија по могућности буде правник. Међутим Закон о судовима изричито предвиђа
услов да судија мора имати правни факултет. Из експозеа који је потпредседник Савезног извршног већа Александар Ранковић одржао пред Савезном народном скупштином пре доношења наведеног закона видимо да је 1954. године од 2060 судија колико их је било у целој земљи 229 без правне спреме односно 11,1% процената. Још поразнији су подаци који се односе на учешће жена судија њих је било свега 90 односно 4,3% процената од укупног броја судија. Поред Савезног врховног суда, републичких врховних судова и Врховног суда Аутономне Покрајине Војводине постоје 63 окружна и 347 среских судова.15
Организација Савезног врховног суда утврђена је Законом о судовима који је ступио
на снагу 1. јула 1954. године. Организациона шема била је следећа:
- Председник
- Кривично одељење
- Грађанско одељење
- Одељење за управне спорове
- Судска управа
Поред тога што је одлучивао у већима Савезни врховни суд решавао је о предметима
који су му Законом о судовима стављени у делокруг у седницама судских одељења – када је
15
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одлучивао какво ће правно становиште заузети по одређеном правном питању (чл. 27 и чл.
28), у општим седницама – када указује надлежним органима на несагласност закона са Уставом, утврђује предлоге за доношење обавезних тумачења закона, подноси образложена мишљења о потреби доношења или измене закона и других прописа, ради обезбеђења јединствене примене закона и кад решава о правном питању неког од већа (чл. 27 и чл. 36). Кад
председник Савезног врховног суда утврди да је о важним питањима из примене права судска пракса неуједначена, заказивао је проширену општу седницу на којима се доносило начелно мишљење по датом питању (члан 40). Новина је и обавеза Савезног врховног суда да
обезбеди објављивање Збирке важнијих судских одлука (чл. 44) и вођење евиденције судске
праксе (чл. 45)16.
Судије Савезног врховног суда бирала је и разрешавала Савезна народна скупштина
на заједничкој седници оба дома.
Уставом из 1963. године судови су били самостални органи друштвене заједнице а
новину представља уставна обавеза судова да прате и проучавају друштвене односе да би могли да дају предлоге за спречавање друштвено опасних и штетних појава у друштву. После
доношења основног закона о судовима опште надлежности, 1965. године, у Врховном суду
Југославије основано је одељење судске праксе и Одељење друштвених појава. Врховни суд
Југославије и тада је био највиши суд опште надлежности, радио je у већима – која су била
обједињена судска одељења. Поред ове основне судске функције суд је одлучивао у општим
седницама и у проширеним општим седницама којe се заказивалe кад је судска пракса била
неуједначена у питањима значајним за јединство у примени савезних закона.
Судије Врховног суда Југославије бирало је и разрешавало Савезно веће Савезне
скупштине на предлог Савезног извршног већа.
По Уставу СФРЈ од 1974. године Савезни суд доследно новим односима у федерацији
није више врховни суд земље већ суд федерације, чије су улоге, организација и надлежност
промењене, смањене док су као врховни судови утврђени највиши судови у републикама и
покрајинама. Нова улога по ванредним а само изузетно по редовним правним средствима и
то онда када се ради о односима који су регулисани савезним прописима.
Савезни суд одлучује на основу Устава и Закона о Савезном суду у кривичном,
пaрничном и управно судском поступку. Судије Савезног суда бира Скупштина СФРЈ и то по
двоје из сваке републике и по једног судију из покрајине. Рад судија био је организован у
оквиру судских одељења као основних организационих јединица за вршење судске функције
и обављања других послова и задатака из надлежности суда. Кривично одељење судило је у
петорним и тројним већима. Постајала су два петорна већа. Кривично одељење које је одлучивало о жалби против пресуда врховних судова којима је изречена смртна казна за кривична
дела утврђена савезним законом и о ванредним правним лековима – захтеви за заштиту законитости, ванредном преиспитивању правоснажне пресуде, ванредно ублажавање казне. Привредно - казнено веће одлучивало је о заштити законитости због повреде савезних прописа.
Тројно веће одлучивало је о предлозима за делегацију судова и о сукобу надлежности судова
са подручја република. Грађанско одељење је било организовано у два петорна и једно тројно
веће. Петорна већа су била надлежна да одлучују о грађанским и привредним споровима, а
тројно веће управно-рачунске спорове. Управно одељење је било организовано у једно петорно и два тројна већа.
Савезни суд има Општу седницу коју чине све судије суда којима су одређене надлежности у суђењу. Законом о Савезном суду, члан 36. прописано је да се сазивају Заједничке
седнице „нарочито кад се утврди да је судска пракса неуједначена о питањима која су од значаја за јединствено примењивање савезних прописа“. Чинили су је представници, делегати
Савезног суда, Врховног војног суда и свих врховних судова република и покрајина. Прва За16
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једничка седница одржана је 21. и 22. априла 1975. године у Савезном суду, тада је донет Пословник заједничке седнице и размотрена су питања организације рада на праћењу и проучавању друштвених појава. Заједничке седнице, као облик и метод рада Савезног суда допринео је уједначавању судске праксе у целој земљи и на доношењу и мењању савезних закона,
развијао је односе сарадње међу судовима, размену искуства а све је то постигао без инструмената власти јер је идеја водиља била, принцип једнакости пред законом. Закон о Савезном
суду из 1992. године није предвиђао заједничке седнице, тако су укинуте а кроз саветовања
настављен је овај облик рада Савезног суда. На саветовањима су донешени закључци о актуелним правним питањима од значаја за рад судова.
Према Пословнику од 22.12.1975. године, организацона структура Савезног суда је
била следећа:
Судска одељења:
1. Кривично одељење
2. Грађанско-привредно одељење
3. Управно одељење
Стручне службе:
1. Служба документације
2. Служба праћења судске праксе
3. Служба праћења друштвених односа и појава од интереса за остваривање судске
функције
4. Служба превођења
Судска писарница
Судска управа
1. Председник суда
2. Општа седница
3. Колегијум судија
Закон о Савезном суду од 14. августа 1992. године дао је нову организацију и надлежност Савезног суда. Новина се огледа још и у територијалном умањењу примене савезних
прописа. Наиме распадом СФРЈ само Србија и Црна Гора су наставиле правни континуитет
са предходном државом. Детаљну унутрашњу организацију Савезног суда налазимо у монографији Педесет година Савезног суда 1945-1995. Јубиларном наведеном књигом Савезни
суд је најаутентичније презентирао дотадашњи рад. Сам стваралац наводи да му нису били
доступни у подједнакој мери материјали за грађу књиге пре и после 1970. године тако је дошло до неједнаког третмана одређених временских периода.
Судску функцију извршили су председник суда и судије. Рад судија био је организован у оквиру судских одељења.
Кривично одељење решавало је кривичне и привредно-казнене предмете односно
кривична дела против народа и државе, човечности и међународног права, живота и тела,
слободе и права грађана, радних односа, части и угледа, достојанства личности и морала, брака и породице, здравља људи, народне привреде, друштвене и приватне имовине, опште си-
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гурности људи и имовине, правосуђа, јавног реда и правног саобраћаја службене дужности и
оружаних снага.
Грађанско-привредно одељење решавало је предмете у вези са постојањем, непостојањем, поништењем и разводом брака, оспоравањем и утврђивањем очинства, издржавањем деце, брачног друга и других лица, утврђивањем односа између родитеља и деце, оспоравањем
тестамента, дугом и накнадом штете, сувласничким односима, деобама, утврђивањем међа и
пролоза, стамбеним односима, закупом пословних просторија, арондацијом, комасацијом,
конфискацијом, експропријацијом, земљишњим максимумом и др.
Одељење за управне спорове решавало је предмете у вези са инвалидским војним и
другим пензијама, пензионом и инвалидском осигурању, царинским и девизним прекршајима, платним разредима и платама, дечијим додацима, путним трошковима, накнадама за
одвојен живот, признавањем права на новчану накнаду, радним односима, радним стажом,
унапређењем, признавањем стручне спреме, категоризацијом радног места, отказом службе,
заштитом проналазака (патената), продужења рока за увоз робе и др.
Општа седница је доносила начелне интересе за јединствену примену савезних закона, о покретању поступка за оцењивање уставности и законитости, затим годишњи програм
рада, пословник о раду Савезног суда, општи акт о организацији Савезног суда и др.
Стручне послове и задатке ван судских одељења обављале су заједничке службе –
Служба за праћење и проучавање судске праксе у примени савезних закона, Служба правосудног информационог система (ПРИС) и служба документације са библиотеком.
Издавачка делатност Савезног суда постоји од 1952. године, када је изашла прва књига Збирка судских одлука донетих у периоду од 1945 до 1952. године. Наиме према члану 44.
Закона о судовима, Савезни врховни суд обезбеђивао је објављивање важнијих одлука врховних судова. Кроз наведену обавезу, стварала се судска пракса која према најопштијој дефиницији: „представља низ судских одлука којима се правна норма примењује на исти начин.“
На овај начин долазило је до уједначавања судске праксе што је нарочито било важно за ниже судове. Применом установљеног правила судске одлуке нижих судова нису више биле
укидане или враћене на поновно одлучивање. То је доприносило и већој ефикасности суда.
Развојни пут издавачке делатности Савезног суда ишао је у два правца, објављивао је: Збирке
судских одлука и Билтен судске праксе. Збирку судских одлука од 1952 до 1956 издавао је Савез удружења правника Југославије а материјал су приређивали секретари Савезног врховног
суда. Од 24. марта 1956. године на Општој седници Савезног врховног суда одлучено је да
Врховни привредни суд и Савезни врховни суд заједно издају Збирку судских одлука где су
објављивали начелна мишљења и правна становишта као и њихове одлуке и одлуке врховних
судова народних република. Од 1976. године Збирку судских одлука заједно су објављивали
Савезни суд, Врховни војни суд и врховни судови република и покрајина. Збирка судских одлука са преко 36.000 објављених правних ставова (до 1995. године) представљала је важан извор за изучавање примене права и најаутентичнији извор судске праксе коју су користили
правници, судије и адвокати у свом научном и теоретском раду. Савезни суд издаје Билтен
судске праксе од 1960. године у њему су се објављивала правна становишта заузета на Седницама одељења Савезног суда, начелни ставови заузети на Општим седницама Савезног суда,
Заједничким седницама Савезног суда са Врховним војним судом и републичким судовима
као и правни ставови заузети у одлукама Савезног суда. Билтен судске праксе излазио је до
1993. године у надлежности Савезног суда а од маја 1994. године прешао је у организацију
Јавног предузећа „Службени гласник“. У наведеном периоду објављено је преко 20.000 разних правних ставова Савезног суда која су допринела информисању о свим актуелним наведеним питањима.
Посебне публикације које је Савезни суд покренуо у оквиру своје издавачке делатности су серије. Серије под називом: Правосудни органи и друштвена самозаштита и Право-
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судна пракса. Кроз овај вид издавачке делатности Савезни суд је обрађивао питања и проблеме везане за примену права кроз судску праксу.17
Судску управи чинили су: Секретаријат суда, Кабинет председника суда, Судске писарнице, Службе за материјално-финансијско пословање, Дактило биро и Служба за техничке и помоћне послове.
У делокруг судске управе спадали су послови којима су обезбеђивани услови за правилан рад и пословање суда а нарочито унутрашње пословање у суду, старала се да се послови у суду врше уредно и на време.

КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ СТВАРАОЦА ФОНДА

Прегледом архивске грађе фонда Савезног суда и проучавањем правосудне управе која је била надлежна за материјалне могућности и персонална решења утврђено је да до 1955.
године ниједан суд није имао сопствени Пословник и збирку образаца18. Последица тога је
била што су правници, судије и судски помоћници били оптерећени административним пословима, њих је било мало и били су скупи да би се бавили тим пословима. Канцеларијско
пословање Савезног суда било је регулисано Пословницима о раду.
Увидом у списе и административне књиге Савезног суда можемо константовати да су
основне евиденције о актима и предметима вођене децентрализовано. За сваку врсту предмета вођени су посебни уписници (нпр. Кривични предмети завођени су у уписнике: Кз- Кривични предмети по захтеву за заштиту законитости Савезног јавног тужиоца, Кж- Кривични
предмети по жалби, Кпз- Кривични предмети по привредним преступима и др). Зависности
од врсте, у уписник су уписивани редни број предмета, назив листа и број представке, врста
предмета и одлуке, подаци о достављању списа и др. Сваки предмет имао је свој пословни
број који се састојао од врсте уписника у којој је предмет уписан, затим од редног броја под
којим је уписан у уписник уз ознаке две последње бројке, године у којој је предмет примљен.
Сви акти у предмету носе исти број али различите датуме (нпр. Захтев за заштиту законитости – Кз 5/53 од 27.1.1953. а пресуда Кз 5/53 од 10.2.1953. године). Писмена поверљиве садржине вођена су у посебним уписницима (Стр.пов. и Пов).
Уписници су закључивани на крају године, тако што је иза последњег уписаног броја
стављена константација која је садржавала: дан, месец и годину закључења, редни број последњег уписаног предмета и број решених предмета. Нерешени предмети пописивани су по
свом редном броју, константацију закључења потписивали су уписничар, шеф писарнице и
секретар суда. Уписи који су се односили на овакве предмете вршене су и даље у рубрике
уписника где је предмет првобитно заведен.
Акти предмета спојени су преко књига али и физички. Предмети су одложени у омоте
односно фасцикле на којима су исписани назив суда, број и назив предмета . На унутрашњој
страни омота је попис списа, у којем обично нису уписани сви акти који се налазе у предмету.
Поред уписника вођени су регистри као помоћне књиге евиденције. У једној књизи
вођено је више регистара (нпр. За грађанске предмете: Гз, Гж, Ред, Гзс, Грс, Гпс, Гпзс). Реги-

17
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Педесет година Савезног суда 1945-1995, Београд 1995, стр. 211-219
Нова администрација, Билтен за питања државне управе, друштвене самоуправе и организацију
привреде. Судска администрација – др. А. Голдштајн, бр. 6, новембар-децембар 1955.
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стри су били подељени по словима а унутар њих по годинама. У регистар је уписивано име
лица и ознака према уписнику (нпр. Кз 20/58, Кж 15/59).
За материјале Документационо-информативног карактера (правна схватања, начелни
ставови са рефератима и корефератима, записници са општих седница, стручне расправе,
примедбе суда на нацрте закона и других прописа, анкетни листови, мапе правних становишта, елаборати...) евидентирани су у упусник судске управе. Грађа службе за документацију
одложена је у омоте. На актима и омотима је натпис: документација-група и уписана је ознака групе.
Као посебне групе архивиране су: Строго поверљива архива, Поверљива архива и
Судска управа.
Грађа из основне делатности суда архивирана је по материји, односно по словним
ознакама, које као саставни део сигнатуре за архивирање предмета имају следеће значење:
Кривични предмети:
Кз/Кзс - Кривични предмети по захтеву за заштиту законитости Савезног јавног тужиоца
(СЈТ)
Кж /Кжс - Кривични предмети по жалби
Кпз/Кпс - Кривични предмети по привредним преступима
Кпс - Кривични предмети по захтеву за ванредно ублажавање казне
Кзпс - Кривични предмети по захтеву за заштиту законитости по привредним преступима
Грађански предмети:
Гз/Гзс - Грађански предмети по захтеву за заштиту законитости СЈТ
Рев – Грађански предмети по ревизији
Гж – Грађански предмети по захтеву странке
Гпс- Грађански предмети по захтеву странке (захтев против решења Службе друштвеног
књиговодства)
Гпрс – Грађански предмети по захтеву за ванредно преиспитивање одлука у управно-рачунским споровима
Управни предмети:

Узз/Уззс - Управни предмети по захтеву за заштиту законитости СЈТ
У/Ус – Управни спорови по жалби
Уис/Уисс – Управни спорови по захтеву за преиспитивање пресуда врховног суда републике
или покрајине
Уз/Узс – Управни спорови по захтеву за заштиту због незаконите радње
Псз – Управни спорови по захтеву за судску заштиту
Пзз/Пззс – Управни спорови по захтеву за заштиту законитости СЈТ
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СТАЊЕ И ЗНАЧАЈ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ФОНДА

У току постојања Савезни суд је створио 700 метара регистратурске грађе и то: 4130
фасцикли, 366 административних књига и 36 кутија картотеке. Она је преузета у Архиву Југославије у три наврата.
Прва примопредаја између Архива Југославије и Врховног суда Југославије, према записнику о примопредаји архивске грађе извршена 23.5.1972. године19 за период 1946 – 1960
године. Преузето је 766 фасцикли и 59 књига, односно 116 метара. На наведеној грађи уочена
су следећа оштећења: механичка 5-10%, хемијска (од влаге 95-98% релативне влажности и
корозије која је настала од спајалица) а на појединим местима примећени су трагови микробиолошког оштећења.
Друга примопредаја извршена је према Записнику о примопредаји архивске грађе20
између Архива Југославије и Савезног суда 13.8.1993. године. Том приликом преузето је 1505
фасцикли, 129 књига и 17 кутија картотеке, односно 244 метара а за период од 1947-1974. године преузета је регистратурска грађа следећих ствараоца: Врховног суда ФНРЈ 1947-1953,
Савезног врховног суда 1953-1963, Врховног суда Југославије 1963-1974, Врховног привредног суда 1966-1974. Тада Савезни суд није предао Архиву Југославије 179 фасцикли грађе
Службе за документацију. Сачињена је Службена белешка о прегледу архивске грађе Савезног суда од стране стручне комисије Архива Југославије јер је евидентно било да је због
неодговарајућег смештаја грађа била оштећена. Сам стваралац регистратурске грађе има обавезу да чува грађу од оштећења и нестанка (од влаге, врућине, пожара, ултраљубичастих зрака, директног сунчаног светла, инсеката, крађе и слично), међутим у овом случају због свеукупних прилика у држави, дошло је до потпуне небриге па је то и на грађи било очигледно.
Према наведеној белешци целокупна регистратурска грађа Савезног врховног суда је микробиолошки и хемијски заражена а физички оштећена од лаког до тешког степена оштећења.
Трећа примопредаја извршена је према Записнику о примопредаји архивске грађе21од
27.08.2008.год. на основу укидања институције чл.16 Закона о спровођењу Уставне повеље
државне заједнице Србије и Црне Горе22. Преузета је грађа Савезног суда за период од 19742002 године. У количини од 1858 фасцикли, 175 књига и 19 кутија картотеке, укупно 340 метара грађе. Физичко стање грађе било је изузетно лоше, наиме грађа је смештена односно
премештена у потпуно неадекватном простору, без струје и вентилације у влажном и запуштеном месту. Тада је пронађен део Врховног суда Југославије (Уписници поверљиве архивске грађе 1946-1960. и Уписници строго поверљиве архивске грађе 1947-1960, фасцикла поверљиве и строго поверљиве архивске грађе за период 1957-1963 и матична књига службеника) који је издвојен и припојен раније преузетој грађи.
Током сређивања фонда констатовано је да архивска грађа Савезног суда није комплетна. Недостају кривични предмети по захтеву за заштиту законитости Савезног јавног тужиоца за период од 1946-1950. године23. Недостају предмети Крс-разни кривични предмети
из периода 1961-1981. Фале грађански предмети по захтеву за заштиту законитости Савезног
19
20
21
22
23

АЈ-212, Досије Фонда Савезног врховног суда, бр. 03-95/1, од 23.5.1972.
Исто, Досије Фонда, 02.бр. 395/1 од 13.08.1993.
Исто, Досије фонда, 02 бр. 344/1 од 27.08.2008.
Службени лист Србије и Црне Горе, бр. 1/2003.
У Записнику о прегледу грађе Савезног врховног суда 14.4.1958. године наведено је да је (уништено 4 фасцикле регистратурске грађе, одлуком Председништва Владе ФНРЈ 1951. године).
Пошто није наведено о којој грађи се ради, предпоставка је да се ради о разним кривичним
предметима, узимајући у обзир да је Одлуку донело Председништво Владе ФНРЈ и да они недостају у грађи. АЈ-212, Досије фонда.
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јавног тужиоца из 1945. и 1946, као и Р/Грс – разни грађански предмети 1961-1981. Недостају
предмети Ур/Урс – остали предмети управних спорова 1961-1981, као и архива Судске управе од 1945-1952 године. Административне књиге из 1945. нису сачуване осим Уписника Су –
судска управа, и део књига евиденција из периода 1992-2002. године.
Архив Србије и Црне Горе одобрио је 2006. године уништење 60 фасцикли Крс- разни
други кривични предмети 1982-1991, 11 фасцикли Р/Грс – разни грађански предмети 19821991, и 38 фасцикли Кднс – кривични предмети сукоба надлежности и делегације надлежности 1982-1991. године24, као безвредни регистратурски материјал.
Валоризациојом грађе Савезног суда утврђено је да део регистратурске грађе по својој садржајној вредности и другим критеријумима за валоризацију, нема никакав значај за научне, јавноправне или приватноправне потребе и да је као таква предложена за издвајање из
фонда и уништење25. Део грађе морао је бити издвојен и уништен као безвредни регистратурски материјал јер је био микробиолошки заражен и тешко оштећен, због лоших смештајних
услова у којим је грађа била у Савезном суду. Укупна количина издвојеног безвредног регистратурског материјала је 664,50 метара, а потиче из периода 1946-2002. године.
Архивска грађа Савезног суда сређена је по принципу провенијенције и првобитног
реда, пошто је регистратурска грађа истог у настанку евидентирана у основне евиденције и
архивирана по утврђеном систему који је предвиђен административним пословањем ствараоца. Грађа је архивирана по материји односно по одговарајућим групама. Основи материјали
груписани су по словним ознакама.
Архивска грађа Савезног суда има следеће класификационе групе:
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

СТРОГО ПОВЕРЉИВА АРХИВА
ПОВЕРЉИВА АРХИВА
СУДСКА УПРАВА
ДОКУМЕНТАЦИОНО-ИНФОРМАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ
КРИВИЧНИ ПРЕДМЕТИ
ГРАЂАНСКИ ПРЕДМЕТИ
УПРАВНИ ПРЕДМЕТИ
ФИНАНСИЈСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПЕРСОНАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
КЊИГЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ.

Архивска грађа Савезног суда (212) има изузетан значај и са научног, историјског,
културног и друштвеног аспекта. Постоји мало фондова из социјалистичког периода који
имају такву вредност. Значај се прво огледа у државној хијерархији коју је увек од оснивања
до престанка постојања имао. Као највиши судски орган у земљи од дана оснивања 13. фебруара 1945. године, па до 2003. године кад је формално престао са радом, био је носилац
утврђивања начелних ставова о питањима од интереса за јединствену примену савезних закона од стране судова, заштите људских слобода и права, посебно у одлучивању у последњем
степену што је доприносило остваривању начела једнакости свих пред законом. Савезни суд
имао је незаменљиву улогу кад су се улагали ванредни правни лекови против одлука судова у
републикама у питањима примене савезних закона, као и сукоба надлежности између истих,
одлучивао је о законитости коначних управних аката савезних органа. За научне и стручне
24
25

АЈ-212, Досије фонда, Напомена уз попис архивске грађе Савезног суда.
Види: Попис безвредног регистратурског материјала Савезног суда, Досије фонда АЈ-212.
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радове биће најзначајнија архивска грађа класификационе групе Документационо-информативног материјала где се налазе: правна схватања, начелни ставови са рефератима са Општих
и Заједничких седница, извештаји републичких врховних судова, реферати са саветовања,
стручне расправе, примедбе, мишљења, усвојени закључци, записници, елаборати, статистички подаци и тд. За јавност биће интересантни кривични предмети који су процесуирани а до
сада нису били доступни јавности а у вези познатих личности и догађаја из наше новије историје.
Грађа је углавном оригинална мада има и знатан број оверених преписа и неоверених
копија. Од докумената најбројније су пресуде, затим решења, жалбе, захтеви, записници, извештаји, статистички подаци, реферати, анализе, тумачења, упутства, уредбе, уговоре, статуте, закључке, дискусије, правна мишљења, примедбе, географске карте, молбе, алаборате и
др. Језик на документима је српски, хрватски, словенски, македонски, (постоје пресуде у грађи које нису преведене на српски, већ су оригинали на језику који је у датом случају био у
службеној употреби).
Граничне године фонда и архивске грађе су 1945-2003. Укупна количина је 35.50 метара архивске грађе, односно 261 фасцикла са 289 јединица описа и 329 књига евиденције.
Као информативно средство урађен је сумарно-аналитички инвентар. Сигнатура архивске
грађе фонда садржи ознаке Архива Југославије (АЈ), број фонда (212), број фасцикле и јединице описа.
На сређивању фонда радили су: саветници Љубица Вуковић, и Весна Ђокић, самостални саветници Иван Хофман, Лидија Опојевлић Хофман, Мирослава Медаковић, виши сарадник Весна Арсеновић и начелник Митар Тодоровић. Фонд је архивистички обрадила саветник Љубица Вуковић.

Београд,
новембар 2011. године

саветник
Љубица Вуковић
самостални саветник
Мирослава Медаковић
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СТРОГО ПОВЕРЉИВА АРХИВА
1

1

СТРОГО ПОВЕРЉИВА АРХИВА (1959-1970)
1959. година:
- препорука СИВ-а о верским заједницама;
- закључци Извршног комитета ЦК СКЈ о питaњима националних мањина;
1960. година:
- правно мишљеље у вези покретања нових административно-казнених
мера против лица која и даље непријатељски делују у посебној установи на
Гргуру (да ли може да се продужи притвор);
1961. година:
- Савезно јавно тужилаштво: анализа неких појава из борбе на сузбијању криминала;
1962. година:
- СЈТ: анализа неких негативних појава у вези са руковођењем друштвеном имовином и вршењу политичких и других одговорних функција
(примери);
1963. година:
- Билтен Одељења за молбе и представке Генералног Секретаријата
Председништва Републике за октобар 1936. годину: информација о неким видовима штетни појава у разним привредним и другим организацијама; програм рада Комисије за друштвени надзор Савезне скупштине до краја јуна
1964. године;
1964. година:
- Билтен Одељења за представке и притужбе, јануар-март 1964; попис
разних незаконитих поступака и штетних и нехуманих појава према радном
човеку; избор највиших органа ЦК и организација ЦК; забелешка у вези гоњења нацистичких злочинаца; подаци о службеницима Врховног суда ФНРЈ, архива комисије за ратне злочине окупатора и његових помагача;
1965. година:
- СУП: проблеми безбедности саобраћаја на јавним путевима; информација о тежим повредама јавног реда и мира;
1966. година:
- информација Окружног јавног тужилаштва из Титограда по кривици
бивших руководиоца "Ловћен филма" из Будве;
СУП: делокруг послова и неки проблеми службе милиције; нека питања
даљег развоја службе милиције; тезе за реорганизацију; материјал за седницу
у СИВ-у 5. IX 1966; нека запажања о раду страних обавештајних служби према СФРЈ у 1965, 1966. година;
СИВ: извештај о противуставној делатности групе око Александра Ранковића и о злоупотреби СДБ у политичке сврхе;
СЈТ: обавештење СИВ-у да ће затражити покретање кривичног поступка против Алексадра Ранковића и Светислава Стефановића који уживају имунитет; Ктр. бр. 713/66 против осталих Војина Лукића и др;
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- стенограм разговора друга Тита са судијама Врховног суда Југославије и председницма републичких судова;
1967. година:
- основна питања друштвеног плана и реферат Милоша Минића за IV
Пленум ЦК СКЈ; проблеми који изазивају потребу измена и допуна устава;
елаборат, белешка о састанку;
- информација о стању кривичних поступака на Космету; забелешка у
вези спора око замене стана између Стевана Бабића судије овог суда и др.
Илић Миодрага;
- информације у вези предлога закона о изменама и допунама Основног
закона о судским таксама; нацрт закона;
- информација о интервенцијама међународне организације "AMNESTY INTERNACIONAL"; решење о одређивању нижих царинских стопа
односно о ослобађању отплаћању царине робе за коју је предвиђен царински
контигент;
- информација о резултатима истраге поводом бекства Eriha Rajahoviča;
- информација СИВ-а о повредама јавног реда и мира у 1966. години;
1968. година:
- позив Врховног суда Бугарске за посету;
- Девизни инспекторат: информације о разним појавама које се негативно одражавају на девизни режим, као и о извесним проблемима везаним за рад
Девизног инспектората;
- ССУП: анализа спровођења Основног закона о унутрашњим пословима, резиме, закључци;
1969. година:
- специјални примерак телефонског именика;
1970. година:
- забелешка о разговору помоћника државног секретара В. Роловића са
амбасадором Алжира господином Боулхароут-ом 5. октобра 1970.
Врста документа: препоруке, закључци, правна мишљења, анализе, информације, забелешке, извештаји, тезе и програм рада, елаборат.
Језик: српски.

2
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СТРОГО ПОВЕРЉИВА АРХИВА (1972-1977)
1972. година:
- информација о датуму изрицања пресуде М. Хркаћу због могућих напада непријатељске емиграције;
1973. година:
- информација о састанку 17. јула 1972. године извршних органа централних и покрајинских комитета СК савезних правосудних органа, органа
безбедности и ССУП и РСУП - Политичка кретања и непријатељска активност
у земљи;
- информација о саветовању 23.01.1973. године;
- активност СК и других органа у борби против непријатеља и других
девијација у друштву - резултати и слабости;
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1975. година:
- СЈТ: информација о политичком и привредном криминалу; информација о раду СЈТ и резултатима рада републичких и покрајинских јавних тужилаштава на сузбијању политичких деликвената у првом тромесечју 1975. године; материјал са саветовања републичких и покрајинских тужилаца; информације о активности тужилаштва у сузбијању деловања непријатеља у првој половини 1975. године;
СИВ: оцена и закључци у вези актуелне идејно политичких проблема у
остваривању законитости у привреди;
- побољшање ефикасности органа правосуђа на обради представки грађана;
1976. година:
- СУП: преношење и обезбеђење строго поверљивог материјала;
- информација Савезног суда о неким случајевима неправилно наплаћене курсне разлике у вези са увозом робе и враћањем те разлике уз 0,1% дневне
камате;
- напади на друштвену имовину расправљени од војних судова током
1975. године;
- Председништво ЦК СКЈ - Извршни комитет - информације са седнице
11. маја 1976. године "актуелна питања изградње кривичног законодавства на
уставним основама" и концепт; информација о припремама судских процеса
за кривична дела из области привредног криминала и начина обавештавања
јавности о њима;
- белешка са састанка Комисије у СИВ-у за коордирање и планирање
међународних посета, одржана 29. октобра 1976. године;
- СИВ: достављање годишњих извештаја о области одбрамбених припрема;
- национализација непокрености страних држављана на територији на
којој је 1954. године проширена цивилна управа ФНРЈ;
- разматрање остваривање кадровске политике у правосудним органима
федерације: Савезном суду, Уставном суду Југославије, СЈТ, СЈП, Служба
друштвеног правобранилаштва самоуправљања;
1977. година:
- СЈТ: информација о обиму и појавним облицима поллитичке деликвеције у 1976. години и закључци; записник (магнетофонски снимак) са саветовања одржаног 29-30. марта 1977. године о политичкој деликвенцији; информација о посети делегације државног тужилаштва НДР;
- информација о кретању привредног криминала у 1976. години;
- досадашњи резултати и искуства из рада наших кутурно-информативних центара у иностранству;
- СДБ: извештај о Манилској конференцији о закону; примена принципа слободне циркулације људи и идеја у Југославији;
- информација у вези нереда у неким казнено-поправним домовима;
- СДК: информација о примени Закона о обезбеђивају плаћања код већих организација удруженог рада и основних ОУР које су по завршном рачуну
за 1976. годину исказале веће губитке;
- СИВ: достављање годишњих извештаја у области одбрамбених припрема.
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Врста документа: информације, закључци, белешка, извештај, записник.
Језик: српски.
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СТРОГО ПОВЕРЉИВА АРХИВА (1978-1980)
1978. година:
- информација о појединим предметима Управног спора;
- анализа предмета у којима је Саветни суд одлучивао о жалбама против пресуда којима је изречена смртна казна од 1. јуна 1974. до 30. јуна 1977.
године;
- информација о политичком криминалу; примерак рада организационе
шеме Привредног суда;
СЈТ: проблем политичког криминала са аспекта квалификовања релативно великог броја преступа као политички криминал и његов безбедносни и
међународни аспект; записник са саветовања од 22.11.1978. године; аналитичка информација везе бр. 22; угрожавање економске основице друштва (записник са састанка);
- информација о изврешење казне лишења слободе и васпитне мере
упућивања у васпитно поправни дом;
1979. година:
- информација о одређеним суштинским питањима из области улагања
страних лица у домаће ОУР и предлог за доношење закона о производњи новостворених сорти и страних сорти пољопривредног шумаског биља;
- информација суда по предметима управног спора;
- забелешка са састанка у Савезном секретаријату за информације
28.01.1979. године о суђењу у групу оптужених пред Окружним судом у Загребу због непријатељексе пропаганде;
- обавештења о раду вишег курса ОНО и Друштвене самозаштите у
1979. годину; наставни план и програм;
- информација о појавама и проблемима са ненаменском употребом алкохола (етанола), производњом и прометом фалсификата природних алкохолних пића - резултати контроле;
- информација о кретању политичког криминала и активности јавних
тужилаштава на сузбијању истог у 1978. години;
- информација о кретању политичког криминала, место и улози правосудних органа на сузбијању; кадровска и организацијска оспосебеност ових
органа; подаци о кривично гоњењу учинилаца за последње три године;
- информација о суђењу за шпијунажу Lokner Gerhart i Vogataj Pauli;
- извештај о раду радне групе за разматрање, праћење и међусобно
усклађивање ратних прописа чије предлоге утврђује СИВ;
- поновно испитивање удеса југословенског и британског ваздухоплова
који се дободио 10.09.1976. године изнад Загреба и извештај;
- састављање ратне организационе шеме за Савезни суд; образац о кадровима Савезног суда;
- СИП: закључак о заједничким изјавама из сусрета са страним државницима;
- информација о десетогодишњем раду на пословима експрадиције;

Савезни суд
број
фасцикле

7

бр.јед.
описа

- извод из записника са седнице Председништва СФРЈ 10.09.1980. године "Неке карактеристике делатности спољнег и унутрашњег непријатеља" у
периоду јун-август 1980;
- анализа иницијативе групе грађана поднета Председништву СФРЈ ради покретања поступка за доношење Закона о изменама кривичног Закона
СФРЈ и грађана Хватске за покретање поступка за доношење закона о амнестији.
Врста документа: информације, анализа, организациона шема, записник, забелешка, извештај.
Језик: српски.

4

4

СТРОГО ПОВЕРЉИВА АРХИВА (1981-1985)
1981. година:
- информација о новим сазнањима о активности међународне организације Amnesty internacional у вези са одржавањем КЕБС-а у Мадриду;
- закључак за седнице СИВ-а поводом информације о привредним кретањима на почетку 1981. године;
- одлука Председништва СФРЈ о проглашењу кризне ситуације на територији САП Косово, ванредног стања на територији општине Приштине и завођењу мера приправности;
- предрачун распада ратног буџета Савезног суда;
- одлука о непосредном организовању вршења послова Државне безбедности у САП Косово;
- закључци и ставови усвојени на седници 23.09.1981. године о решавању политичко безбедоносних проблема на САП Косову;
1982. година:
- предлог за одобрење и усклађивање Плана одбране Савезног суда;
- Савезни суд са молбом Архиву Југославије да преузме архивску грађу
суда за период 1960. до 1981. године;
- информација о активности међународне органзације Amnesty Internacional према СФРЈ; предлог активности савезних органа у вези исељавања Срба и Црногораца са Косова;
- Шта радити са одузетом страном валутом у кривичном поступку?
- Врховни суд Косова - извештаји по завршеним предметима, кривична
дела против државног уређења и безбености земље у 1981-1982. години;
- информација СИВ-а о спровођењу закона о привремено обезбеђивану
девиза заплаћање увоза нафте итд;
1983. година:
- информација о проблемима привредног криминалитета;
- белешка за састанка у СИВ-у 17.02.1983. године поводом сузбијаја незаконитости у мењачким пословима; информација у вези правне квалификације уговора отуђењу имовине Срба и Црногораца на Косову; информације у вези извештаја о спровођењу исељавања Срба и Црногораца са Косова;
- решење о оснивању именовања чланова Комисије за категоризацију
архивске грађе Савезног суда;
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- распоред чланова ЦК СКЈ и Председништва ЦК СКЈ за разговоре са
комунистима на руковођећим функцијама; подсетник за разговоре са Савезним судом СЈТ, савезни друштвени правобранилац;
- белешка о спровођењу оцена и ставова о исељавању Срба и Црногораца са САП Косово;
- информација о стању и кретању привредног криминалитета;
1984. година:
- извештај о раду Комисије за праћење и спровођења законских прописа, остваривања сарадње и координације рада, надлежних савезних републичких и покрајинских органа за спровођење оцена и ставова о исељавању Срба и
Црногораца са Косова;
- екстрадиција Андрије Артуковића;
- Савезни суд израда предлога ратног предрачуна расхода;
- информација о разговорима радне групе ЦК СКЈ од 02.02.1984. године;
СИВ: оцене и ставови о примени Закона о кривичном поступку;
- Председништво СФРЈ оцене и ставови у вези појачаног деловања неких групација унутар непријатеља;
- информација о казненој политици, стању и броју осуђених за политичке деликте;
- ставови Председништва ЦК СКЈ у вези коришћења партијских докумената;
- анализа о политичкој деликвенцији активности органа откривања Јавних тушилаштава и судова на сузбијању 1983. и првом полугодишту 1984. године;
- оставривање политичке, националне равноправности, братства и јединства на Косову са становиша спровођења ставова и закључака Председништва СФРЈ 14. јула 1982. године и анализа;
- информација о одштетном закону британских држављана у вези са сударом авиона изнад Загреба 1976. године;
1985. година:
- предлог предрачуна расхода ратног буџета Савезног суда за прво тромесечје 1985. године; израда плана обезбеђењаи заштите објеката Привредног
суда; информација о неким актуелним питањима од значаја за остариваје
функције Савезног суда; анализа кретања политичког криминалитета према
правоснажним пресудама за 1984. годину и прво полугодиште 1985. године у
СФРЈ;
- анализа стања о исељавању Срба и Црногораца са Косова и судска заштита;
- закључци Председништва СФРЈ са заједничке седнице у вези са политичко безбедоносном ситуацијом;
СИВ - анализа о политичкој деликвенцији и активности органа откривања јавних тужилаштава и судова на сузбијању политичке деликвенције у 1984.
години и првој половини 1985. године.
Врста документа: информација, закључак, одлука, белешка, извештај, решење.
Језик: српски.
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СТРОГО ПОВЕРЉИВА АРХИВА (1986-2001)
1986. година:
- предлог Предрачуна расхода ратног буџета Савезног суда;
- обавештење о спровођењу закључака Председништва ЦК СКЈ о плитичкој и безбедоносној ситуацији на Косову; извештај о спровођењу заустављања Срба и Црногораца са Косова под притиском; мере и акције за спровођење закључака од 5. марта 1986. године; белешка о заједничким ставовима
функционера који руководе савезним правосудним институцијама; програм
активности на појачаном преваспитавају лица осуђених за кривично дело у вези са контрареволуционарним догађајима на САП Косову;
- ставови Савезног савета за заштиту уставног поретка и извод из закључака Председништва СФРЈ;
- извештај о извршавању задатака у области правосуђа и управе утврђених о Мерама и акцијама за спровођење закључака са заједничке седнице
Председништва СФРЈ и Председништва ЦК СКЈ о актуелној политичкој и безбедоносној ситуацији САП Косово;
- анализа казнене политике војних судова за период 1980-1989;
- информација о правним лековима које је према Закону о кривичном
поступку у могућности да користи осуђени Андрија Артуковић;
- извештај са предлозима мера и критеријумима кривичног гоњења и
казнене политике према извршиоцима кривичних дела против основа социјалистичког самоуравног друштвеног уређења и безбедности СФРЈ;
1987. година:
- СИВ основна питања политике друштвено економског развоја у 1987.
години;
- предлог међународних активности и сусрета у Савезном суду за 1987.
године;
- извештај о штићеним радним местима Савезног суда;
- информација о поступању материјалима поверљиве природе;
- списак особља са адресом које штити СУП;
- анализа стања у области отуђиавања и присвајања друштвене имовине;
- анализа политичког криминала из надлежности војних судова
1982-1986;
- израда предлога ратног предрачуна Савезног суда;
- мере и акције за спровођење закључака Председништва СФРЈ и Председништва ЦК СКЈ од 5. марта 1986. године о политичкој и безбедоносној ситуацији у САП Косову; оцене;
- информација ССУП "стање јавног реда и мира са посебним освртом на
јавна непријатељска иступања и активности органа унутрашњих послова у тој
области";
- СИВ: извештај о спровођењу закључака Савезног већа Скупштине
СФРЈ о заустављању исељавања Срба и Црногораца из САП Косова под притиском;
- Председништво СФРЈ оцене и ставови о актуеној политичко безбедоносној ситуацији и мерама и активностима за њено стабилизоваја;
- анализа политичког гоњења и кажњавања за такозвана политичка кривична дела посебно са становишта њихове неуједначености;
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1988. година:
- анализа политичког гоњења и кажњавања за такозвана политичка кривична дела посебно са становишта њихове неуједначености;
- оцена СИВ-а о састанку министра иностраних послова балканских земаља одржаног од 24-26. фебруара 1988. године у Београду;
- СИВ: извештај о активностима савезних органа на сповођењу југословенског програма мера и активности за заустављање Срба и Црногораца са Косова;
- предлог оцена и закључака о политичко-безбедоносној процени у органима и организацијама федерације са закључцима за спречавање настајања и
елиминисања ванредних прилика;
- Преседништво Скупштине СР Словеније тражи интервенцију ради заштите уставности због одлуке Војног суда у Љубљани да поступак води на
српском језику (оптужени Борштнер, Јанша, Тасић, Заврл) и одговор Савезног
суда;
- Савезни суд: информација о реализацији закључака ЦК СКЈ о деловању
чланова организација и органа СКЈ у остваривању уставности и законитости;
1989. година:
- предлог за доношење Закона о изменама и допунама кривичног закона
СФРЈ, примедбе, анализе, мишљења;
- Уредба о посебним мерама заштите регистратурског материјала и архивске грађе федерације;
1990. година:
- предлог Закона о амнестији, мишљење савезног суда;
- Архив Југославије: записник о извршеном надзору над радом Савезног суда у погледу спровођења посебних мера заштите регистраторског матеијала и архивске грађе, уредба;
1991. година:
- информација у вези са проблематиком тзв. историјских закона са
аспекта друштвено економских и политичких промена у земљи (Уставни суд
стао на становиште да се Закон о национализацији и други "историјски закони" не могу примењивати од 1974. године када је донет устав СФРЈ, јер тај
устав не познаје институт национализације и друге видове одузимања имовине сем конфискације);
- ратни Предрачун расхода Савезног суда за 1991. годину;
1995. година:
- Одлука о организацији и систематизацији радних места у Савезном
суду за време стања непосредне ратне опасности, ратног стања и ванредног
стања; Решење о броју радних места у Савезном суду;
1999. година:
- списак извршилаца мере приправности Савезног суда и преглед мера;
решења о броју радних места у Савезном суду за време стања непосредне ратне
опасности, ратног стања и ванредног стања; списак извршилаца мера приправности; адресе чланова Савезног суда и дежурства;
- инструкција о поступку за привремено ослобађање војних обвезника
од радне обавезе и њихово распоређивање на послове од посебног интереса за
одбрану земље;
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- анализа функционисања Савезног суда за време агресије НАТО-а на
СР Југославије;
2001. година:
- списак извршилаца мера приправности и мобилизације Савезног суда;
- захтев за доставу података од интереса за одбрану.
Врста документа: обавештења, ставови, извештаји, анализе, информације,
предлози, уредба, мишљење.
Језик: српски.

ПОВЕРЉИВА АРХИВА
6

6

ПОВЕРЉИВА АРХИВА (1947-1952)
1947. година:
- Нацрт Уредбе о процени конфисковане имовине и примедбе;
- Уговор о миру са Италијом и 4 географске карте;
- распис у вези тражења докумената лица из иностранства и овера истих;
1948. година:
- распис упућен свим народним републикама у вези позива иностранцима у поступку за процену вредности национализоване имовине; препис у вези
неправилне примене прописа Основног закона о експропријацији;
1949. година:
- распис у вези оверавања исправа намењиних за употребу у
иностранству;
- распис у вези обуставе поступка конфискације која се заснивала на
члану 28 и 30 ранијег закона о конфискацији упућен свим судовима;
- извод Споразума о монетарном фонду и извод Споразума о међународној банци;
- правни саобраћај са иностранством;
- распис у вези примене Уредбе о ликвидацији односа насталих конфискацијом имовине;
- распис у вези примене Споразум о новчаним потраживањима са САД;
- распис у вези национализације привредних предузећа да се застане од
стране судова;
1950. година:
- распис Оглашавање бракова склопљених противно, Основном закону
о браку за непостојеће;
- радне оцене за службенике суда за 1949. годину;
- анализа рада судова у Македонији;
- распис о расправљању о италијанској имовини;
- права наших држављана у СССР;
- правно мишљење Основног закона о браку;
- правна помоћ у брачним споровима;
- сарадња судова са војним властима;
- преглед кривичних предмета у Македонији по градовима;
- однос суда према окривљеним лишеним слободе;
- упућивање непраснажно осуђених лица из затвора на рад;
- удаљење судије Петра Пирузе Врховног суда Југославије због непријатељске агитације;
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1951. година:
- мере против дискриминације и заштите на мањина у ФНРЈ;
- питање трансфера новца из Немачке;
- забелешка о саветовању;
- одељење за помиловање Манојловић Лазара,
- условни отпуст Караманчевски Бориса;
- измена Упуства о упошљавању дипломираних студената факултета и
високих школа;
- годишњак ОУН о људским правима;
- спровођење у живот одлука IV Пленума СК КПЈ;
- располагање норвешком имовином;
- радна карактеристика Грубачевић Душана;
- реорганизација Министарства правосуђа;
- Конвенција о грађанском судском поступку; Конвенција о примању и
извршавању страних судских пресуда;
- одржавање курса у Бриселу и кандидати;
- указивање правне помоћи у брачним споровима;
- "Asteria" реквириран од Југославије;
- записници и закључци са IV саветовања МИП-а са стручњацима Међународног права одржаног у Београду од 16. до 19. октобра 1951. године;
формулација Нинбершких принципа, допуна извештаја делегата VII заседања
комисије о правима човека (на француском);
1952. година:
- проглашење несталих лица за умрле;
- мишљење о праву реципроцитета наслеђивања између САД-а и ФНРЈ;
записник и закључци конференције јавних тужилаца народних република од
10. до 12. марта 1952. године;
- питање накнаде штете лицима којима је одузета имовима јер су били
јатаци појединим бандама (усташама, четницима);
- подаци о промету непокретности; протокол споразума два власника
између Аустрије и Југославије; трговински споразум између Француске и Југославије; други додатни протокол;
- списак споразума и конвенција закључених између Велике Британије
и Југославије;
- споразум о сточним заразама између Грчке и Југославије;
- примедбе на записник о саслушању;
- признање судског имунитета страним владама - мишљење САД-а;
- извод из реферата о стању хигијенско-техничке заштите и извештај о
несрећи у руднику Голубовац.
Врста документа: географске карте, уговор, уредба, распис, споразум, анализа, мишљење, забелешка, упуство, конвенција, записник и заључак, протокол.
Језик: српски, македонски, француски.

7

7

ПОВЕРЉИВА АРХИВА (1953)
- белешка о састанку надлежних органа по питању међународне правне
помоћи;
- правилник о издавању дипломатских и службених исправа;
- уговори регустровани у току јуна, јула, августа, септембра и новембра у УН;

Савезни суд
број
фасцикле
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- оставина Арбулиц (САД- Југославије);
- питање реципроцитета између САД и Југославије;
- достављање умрлица између Немачке и Југославије; споразум о некретнинама аустријских двовласника у Југословенској пограничној зони; закључци; споразум о уређењу пограничног промета између Аустрије и ФНРЈ;
- арбитражна конвенција Швајцарска - ФНРЈ;
- споразум о техничкој помоћи између ОУН за просвету, науку и структуру и владе Југославије;
- случај Беочинске фабрике цемента поводом крађе;
- записник Финско-југословенске мешовите комисије;
- питање давања дозволе за ступање у брак малолетним лицима у ФНРЈ;
- извештај о раду народне републике Србије државног секретаријата за
правосудну управу;
- споразум о ваздушном саобраћају између Турске и ФНРЈ;
- недостаци у издавању обитељских извесница у оставинским расправама;
- трговински платни споразум између Републике Индонезије и ФНРЈ;
- конвенција о политичким правима жена;
- споразум између Мађарске и ФНРЈ и инцидентима на мађарско-југословенској граници;
- споразум између Румуније и ФНРЈ;
- споразум о трговини између Сирије и ФНРЈ;
- споразум о ревизији о пшеници;
- споразум о трговини између Либије и ФНРЈ;
- споразум о трговини између Египта и ФНРЈ;
- споразум о ослобађању од царине САД-а и ФНРЈ;
- споразум између Индије и ФНРЈ;
- карактеристика Ивковић Г. Војина;
- трговински споразум између Аргентине и ФНРЈ;
- споразум о ваздушном саобраћају између Швајцарске и ФНРЈ;
- споразум о размени и протокол између Немачке и ФНРЈ;
- конвенција о међународном цивилном ваздухопловству;
- протокол о разговорима мешовите комисије измеђе Аустрије и ФНРЈ;
- тумачење Бернске конвеције о заштити ауторског права;
- забелешка о конференцији 11.12.1953. године код Александра Ранковића поводом ступања на снагу ЗКП-а.
Врста документа: белешка, правилник, уговор, споразу, записник, извештај,
конвенција.
Језик: српски.

8

8

ПОВЕРЉИВА АРХИВА (1954-1960)
1954. година:
- надлежност у поступку о имовини у Југославији која је припада лицу
у иностранству;
- карактеристика Антуна Крајишек;
- протокол о трговинској размени између Шведске и ФНРЈ;
- трговински споразум Владе Цејлон и ФНРЈ;
- трговински споразум о утврђивању плана операције за производњу
пенцилина између Светске здравствене организације, Међународног дечјег
фонда и ФНРЈ;
- споразум о трговини између царевине Етиопије и ФНРЈ;

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
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- легализација исправа за иностранство;
- споразум за обнову и обележавање граничних пирамида на бугарскојугословенској граници;
- протокол о размени робе између Краљевине Данске и ФНРЈ;
- питање екстрадиције Андрије Артуковића;
1955. година:
- давање података судским органима којима треба да буде суђено ван
места свог боравка;
- забелешка о разговору између Едварда Кардеље и судија Савезног суда;
1956. година:
- закључак о периодичном одржавању редовних седница СИВ-а и Координационог одбора;
- бесправни риболов од стране италијанских рибарских бродова;
- мишљење о реципроцитету о правној помоћи са Немачком;
1957. година:
- притужба на судију Др. Владислава Калдербрунда;
- притужба на секретара Мрђен Ђура;
1958. година:
- притужба Ђорђевић Диме и Стане;
- питање екстрадиције Анте Павелића;
1959. година:
- службена карактеристика за судију Др. Краус Божидара;
- позив нашим грађанима за посету од стране влада и амбасада;
- иностране везе и посете;
1960. година:
- ступање на снагу Конвенције о статусу лица без држављанства;
- потписнице конвецније VII и VIII заседање хашке конференције за међународно право;
- питање пунолетства између Немачке и ФНРЈ;
- Конзуларна конвенција између СССР и Југославије;
- разне земље - захтеви за алиментацију;
- предлог одликовања судија и службеника Савезног суда;
- записник са VII заседања Мешовите комисије за испитивање инцидената на румунско-југословенској граници;
- споразум о признању клаузуле најповлашћеније нације између Новог
Зеленда и ФНРЈ;
- споразум ФНРЈ са представницима Заједничке касе аустријско-мађарских дугова;
- резолуција Конгреса светског удружења са међународног права;
- резолуција Конгреса светског удружења о извршењу страних пресуда;
- Резолуција о чувању деце;
- спор Daytona Mantnera против Државог осигуравајућег завода за накнаду конфисковане имовине;
- неки проблеми и нерешена питања рада војних судова;
- Конвенција о грађанском поступку;
- извештај о раду Врховног суда Словеније за 1960. годину;
Врста документа: протокол, споразум, забелешка, закључак, препорука, закључци, конвенција, записник, извештај.
Језик: српски, словеначки, енглески.

Савезни суд
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ПОВЕРЉИВА АРХИВА (1961)
- земље које су приступиле Међународној конвенцији о прављењу лажног новца;
- уговори између Румуније и ФНРЈ о правној помоћи;
- финални акт конференције УН за 1959. годину за пријављивање доприноса Проширеном програму техничке помоћи и специјалном фонду;
- споразум између Аустрије и ФНРЈ о питању старих југословенских
потраживања блокираних у Аустрији;
- оставина Жарка Зангера, белешка;
- закључци заједничког саветовања СУП и СЈТ по питањима привредног криминала;
- Конвенција између Холандије и ФНРЈ о правној помоћи;
- Конзуларна конвенција између Холандије и ФНРЈ о правној помоћи;
- узајамност у признавању и извршењу судских одлука између Чилеа и
ФНРЈ;
- забелешка у вези издавања доказа о држављанству са Мађарском;
- извештај делегације ФНРЈ са конференције о дипломатским односима,
Бечка конвенција о допломатским односима;
- упитник УН о смртној казни; споразум о економској сарадњи између
Индонезије и ФНРЈ;
- Протокол о испорукама робе ДР Немачке и ФНРЈ;
- Споразум о привредној сарадњи између Марока и ФНРЈ;
- план научно-техничке сарадње између Пољске и ФНРЈ;
- вербална нота - јединствена листа између Аустрије и ФНРЈ;
- Протокол о снадбевању на кредит опремом и индустријским уређајима између Марока и ФНРЈ;
- Споразум о плаћању између Гане и ФНРЈ;
- Споразум о плаћању између Аустрије и ФНРЈ;
- Конвенција о заштити малолетника;
- Споразум између Републике Пакистан и ФНРЈ о избегавању двоструког опорезивања и спречавања избегавања плаћања пореза;
- примена чл. 103 Уговора о правној помоћи између Бугарске и ФНРЈ;
- записник са састанка о заштити биља између Мађарске и ФНРЈ;
- записник са заседања француско-југословенског одбора за привредну
сарадњу;
- записник о додатним испорукама индустријских добара између НР
Пољске и ФНРЈ;
- Конвенција о сукобима закона у погледу форми тестамента;
- Споразум СР Немачка - ФНРЈ о плаћању у корист југословенских држављана који су као жртве опита над живим људима претрпели оштећење
здравља;
- Споразум о извршењу конвенције о социјалном осигурању између НР
Пољске и ФНРЈ.
Врста документа: конвенција, уговор, споразум, оставина, забелешка, упитник, протокол, закључци, записник.
Језик: српски.
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ПОВЕРЉИВА АРХИВА (1962)
- ратификација Њујоршке конвенције о признавању и извршавању арбитражних одлука од 1958;
- Конвенција о укидању легалозовања страних јавних исправа;
- европска конвенција о међународној трговинској арбитражи;
- Споразум о делимичној измени граничне линије на реци Тимок (НР
Бугарска - ФНРЈ);
- Споразум о редовном ваздушном саобраћају између републике Гвинеје и ФНРЈ;
- записник VIII редовног заседања италијанско-југословенског Мешовитог одбора у Београду од 4-16. децембра 1961. године;
- Јединстевена конвенција о опојним дрогама;
- Споразум о привилегијама и имунитетима међународне агенције за
атомску енергију;
- Протокол о раду мешовите бразилско-југословенске комисије за робну
размену;
-Протокол о раду између Краљевине Данске и ФНРЈ;
- Уговор СССР - ФНРЈ о правној помоћи у грађанским, породичним и
кривичним стварима;
- предлагање одликовања учесника НОБ-а и НОР-а судијама Савезног
суда; упитник за судије; упуство;
- Споразум Владе Пакистана и ФНРЈ о начину плаћања радова;
- препорука Савета за царинску сарадњу о уклључивању у статистичке
сврхе;
- царинска Конвенција о КАРНЕТУ;
- летњи курс Хашке академије за међународно право;
- Саветовање у Савезном Врховном суду: мере за појачану кривичноправну заштиту друштвене имовине;
- питање разјашњења Наредбе о вршењу компензационих послова са
иностранством;
- Конвенција о смањењу случајева апатридије; завршни акт конференције УН;
- пројект правила о уговорном праву и конвенција;
- Бечка конвенција дипломатским односима са прилозима;
- Савезни суд: информација о кривичном предмету Брајковић Стјепана
римокатоличког свештеника;
- Конзуларна конвенција Републике Боливије и ФНРЈ;
- преглед нерешених привредних спорова до 30. децембра 1962. године;
- Нацрт закона о изменама Царинског закона; правилник, образложење,
примедбе;
- белешка у вези предмета Slezinger Philips због национализације.
Врста документа: конвенција, споразум, записник, протокол, препорука, информација.
Језик: српски.
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ПОВЕРЉИВА АРХИВА (1963-1965)
1963. година:
- Конзуларна конвенција НР Румуније-ФНРЈ;
- забелешка у вези сведочења у спору Philips против САД-а;
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- Конзуларна конвенција између Велике Британије и ФНРЈ;
- извештај о напретку на пољу права човека 1960-1962. године;
- закључење нове конвенције са ЧССР;
- признање у СФРЈ страних одлука о усвојењу;
- Конзуларна конвенција између НР Бугарске и ФНРЈ;
- Конзуларна конвенција између НР Мађарске и ФНРЈ;
- нерешени привредни спорови закључни са 31. мартом 1963. године;
- питање екстрадиције и депортације између СР Немачке и ФНРЈ;
- правна ваљаност обитељске извеснице пред судовима САД-а;
- проблеми имовине са мађарским држављанима у СФРЈ;
- спор у оставинском поступку Антон Деланчић и пресуда;
- закључци саветовања СЈТ о проблемима кривичног гоњења извршилаца пореских утаја;
- проглашење умрлих неиндетификованих лица погинулих у Скопљу за
време земљотреса;
- Споразум о узајамној правној помоћи између ЧСР и СФРЈ у грађанским правним и кривичним стварима;
- опомена непријатељске емиграције из Аустралије;
- Конзуларна конвенција ЧСР-СФРЈ;
- закључак СИВ-а о планирању међународних преговора и сусрета са
иностранством;
1964. година:
- записник са V седнице одбора СИВ-а 11.02.1964. године о утврђивању
орјентационог програма рада за 1964. годину, разматрање преднацрта Основног закона о судовима опште надлежности;
- Врховни привредни суд - првивредни преступи;
- гоњење страних држављана;
- анкетни листићи и Упитници службеника Врховног суда Југославије
који су заслужни за изградњу Београда;
1965. година:
- повећања примања председника Врховног суда Југославије за 1965.
годину; примања плате судија Врховног суда Југославије за 1965. годину; белешка;
- Конвенција о признању и извршењу иностраних арбитражних одлука;
завршни акт;
- извештај о раду о представкама и притужбама за 1964. годину;
- решења о личним примањима судија Врховног суда Југославије;
- информација о проблему конфискације имовине лица немачке народности;
- валоризација, накнада личног доходтка за судије Врховног суда Југославије;
- СИВ: Предлог орјентационог програма рада за 1966. година;
- нова примања за председника и судије Врховног суда Југославије;
- решења о накнади личног дохотка за судије у 1965. години.
Врста документа: конвенција, забелешка, извештај, споразум, закључак, записник, решење, информација.
Језик: српски, енглески.
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ПОВЕРЉИВА АРХИВА (1966-1970)
1966. година:
- текући проблеми економске политике;
- кретање криминалитета у Београду од 1-31. децембра 1965. године;
преглед рада СС РЊ за 1965;
- диспозитив против техничког директора рудника Какањ инг.Салчић
Есада и др; пресуда;
- Билтен ЦК СКЈ; преглед рада СС РЊ за 1966. годину;
- подаци о изреченим смртним казнама од 1961-1964. године;
- документација, обавештење ЦК СКЈ;
- предлог за одликовање функционера и радника Врховног суда Југославије; плате Врховног суда; решења;
- предлог мера за сузбијање тежих прекршаја против јавног реда и мира;
1967. година:
- карактеристика Мировски Коцета-Ључе судије Врховног суда Југославије;
- извештај о раду Врховног суда Југославије;
- програм рада СЈТ за 1968. годину;
1968. година:
- преднацрт Уредбе о условима за пословање представништва иностраних фирми у Југославији; примедбе Врховног суда Југославије;
1969. година:
- решења о наднади личних доходака судија Врховног суда Југославије;
1970. година:
- забелешка са састанка одржаног у Служби за међународне послове
Државног секретаријата за иностране послове по питању оптаната са територије бивше зоне "Б" раније слободне територије Трста.
Врста документа: преглед рада, карактеристике, извештаји, програм рада, решења, забелешке.
Језик: српски.

13

13

ПОВЕРЉИВА АРХИВА (1972-1976)
1972. година:
- предаја архивске грађе Архиву Југославије;
- информације одељења за међународне односе СКЈ;
1973. година:
- одељење за међународне односе и везе представника СКЈ и Комисије
за међународну сарадњу и везе Савезне конференције ССРЊ - информације;
СИВ: материјал за 65 седницу, информације о казненој политици судова; инспекцијске и друге контролне службе у федерацији;
СЈТ: "Актуелна питања са подручја политичког гоњења и кажњавања
политичког привредног и другог криминала";
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1974. година:
СИВ: информације о активностима о ОУП у откривању и сузбијању
привредног и политичког криминалитета у првом полугодишту 1973. године;
информација о помиловањима; информација о привреном криминалу;
Председништво СФРЈ: разматрање информације о помиловању;
1975. година:
СЈТ: информација о политичком криминалу и о криминалу у привреди;
анализа кривичних дела по којима су донешене судске одлуке у 1974. години
са посебним освртом на политички и привредни криминал;
1976. година:
- закључци са саветовања СЈТ одржаног у Београду 15-16. априла 1976.
године;
СЈТ: информација о кретању политичке деликвенције, тежих облика
привредног криминала и привредних преступа;
- информације Савезног суда о личним дохоцима председника и судија
истог, за Врховни суд Србије, Врховни војни суди, Врховни суд Војводине,
Врховни суд БиХ,
Врховни суд Косова, Врховни суд Македоније,Врховни суд Хрватске,
Врховни суд Словеније;
- Изванредни оперативни извештај о судару авиона INEX-ADRIA и
TRXDENT изнад Загреба;
- информација о остваривању закључака 13. седнице Председништва
ЦК СКЈ о организовању и развоју друштвене самозаштите;
- Савезни суд: објашњење појма високе пећи и челичане;
- СЈТ: информације о политичкој деликвенцији.
Врста документа: информације, анализе, закључци.
Језик: српски.

14

14

ПОВЕРЉИВА АРХИВА (1977-1982)
1977. година:
- СДК: подаци о утврђеним неправилностима, појавама и предузетим
мерама за период од 01.01 - 30.11.1976;
- СЈТ: информација о кретању тешег криминала у привреди;
- извештај војних судова из Загреба, Сарајева, Сплита, Београда, Скопља, Љубљане и Ниша;
- Врховни судови република и покрајина - анализа кривичних дела политичког криминала у 1976. години;
- Савезни суд предлаже чланове Савезног већа за прекршаје судске саветнике из области девизних, царинских и спољно-трговинских прекршаја;
1978. година:
- информација о одржаном семинару за штабове и јединице цивилне заштите;
- Савезно веће - извештај о остваривању друштвене самозаштите у систему самоуправљања;
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- Преднацрт резолуције XI Конгрес СКЈ који се односи на ОНО и друштвену саомозаштиту;
- амандмани на Нацрт друштвеног договора;
- Нота МИП-a Немачке о недопуштености изручења теориста С. Биланџића; Н. Милићевића, Ј. Драгој;
- СЈТ: закључци са саветовања у Херцег Новом одржананог 15-16. јуна
1978. године;
- посете председника Врховног суда Филипина;
- програм рада СЈТ за 1979. годину;
1980. година:
- информација Савезног друштвеног правобраниоца самоуправљања о
разматрању конкурсних пријава у савезним органима управе;
- СЈТ: информација о посети Врховног јавног тужиоца НР Мађарске;
1981. година:
- забелешка; мишљење; извештај; информација о предлогу Закона о заштити проналазака, техничких унапређења и знакова разликовања;
- издавање одобрења за пренос посмртних остатака из иностранства у
Југославију (1979-1981);
1982. година:
- извештај о раду комисије за Општенародну одбрану и друштвену самозаштиту у 1981. години;
- предлог за доношење Закона о амнестији; информација о унутрашњој
информацији и спољној политици Швајцарске; примедбе на публикације "Тхе
Еуропа Yеар боок" о Југославији која се односи на правосудни систем;
- мишљење Савезног суда на Нацрт Упуства на извршење закона о амнестији;
- извештај о раду Савезног суда у 1981. години.
Врста документа: информација, извештај, забелешка, мишљење, примедбе,
амандмани.
Језик: српски.

15

15

ПОВЕРЉИВА АРХИВА (1983-2001)
1983. година:
- Савезни суд: политички криминалитет према правоснажним пресудама;
- анализа политичког криминалитета из надлежности војних судова од
1978-1982. године;
- извештај о 39. заседању Комисије за право човека одржане у Женеви
од 31. јануара до 11. марта 1983. године;
1984. година:
- СИП: информација о југословенско-мађарским односима;
- СИП извештај проф. др. Војина Димитријевића, са XX заседања Комитета за људска права;
- питања естрадиције између СР Немачке и СФРЈ у случају изрицања
смртне казне, да или не;
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- израда анализе политичке деликвенције и активности органа отривања
јавних тужилаштава и судова на сузбијању 1983. години и првом полугодишту
1984. године; шема;
- записник са састанка Савезног суда са председницима Врховних судова република и аутономних покрајина и председника Врховног војног суда
одржаног 6. новембра 1984. године;
- информација о кретању привредног криминалитета са посебним освртом на дела којима се угрожава спровођење мера економске стабилизације и
активности органа откривања;
1985. година:
- одузимање путних исправа нпр. због кријумчарења кафе;
- Врховни суд Македоније: информација о кривичним делима против
основа социјалистичког самоуправног друштвеног уређења и безбедности
СФРЈ за период од 1. јуна 1984. до 1. јуна 1985. године;
- резиме југословенског саветовања са новинарима у Приштини одржаног 26-27. септембра 1985. године;
1986. година:
- извештај са 103. седнице Комисије за кадровско-организационо и буџетска питања; анализа о политичкој деликвенцији у 1984. и првој половини
1985. године;
- предузимање мере сигурности због почетка суђења Андрији Артуковићу;
- анализа о активности и резултатима рада јавних тужилаштава на сузбијању политичке деликвенције у 1985. години; анализа одлука по молбама за помиловање лица осуђених од војних судова за период од 1976-1985. године;
1987. година:
- извештај о неким видовима активности Савезног суда и циљу јачања
уставности и законитости и стабилизацији ситуације на Косову;
1988. година:
- тражи се списак кандидата за виши курс ОНО и ДСЗ; списак имена
функционера и радника Савезног суда са адреса од 04.04.1988. године;
1989. година:
- извештај о учешћу југословенске делегације на 3. Комисији за опојне
дроге УН;
- писмо председника Врховног суда Турске;
1998. година:
- белешка о разговорима у Савезном суду са делегацијом Врховног суда
Словачке одржаног 07.10.1998. године;
1999. година:
- спор између предузећа "Телеоптик-Жироскопи" и ТРЗ "Медијум";
2001. година:
- Скупштина АП Војводине: пријава због фалсификовања меница и других кривичних дела повезаних са кршењем закона од стране судија.
Врста документа: анализе, извештај, информација, записник, резиме, писмо.
Језик: српски, македонски.
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СУДСКА УПРАВА
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16

СУДСКА УПРАВА (1952-1954)
1952. година:
- упуство о решавању грађанско правних спорова између земљо-радничке задруге и других лица;
- записници са саветовања МИП-а са стручњацима међународног права;
- записници са севетовања МИП-а за о међународном праву, априла
1952;
1953. година:
- VII саветовање ДСИП-а са научним радницима других установа на којима обрађује међународно право;
- кардовски проблеми јавног тужилаштва;
- анонимна писма у вези пресуда које су изречене у Славонској Пожеги
и Вировитици (усташама)
- Врховни суд Хрватске примедбе на преднацрт ЗКП-а;
1954. година:
- казнена статистика у Словенији;
- нацрт Протокола о узајамном обавештавању и кажњавању између СР
Немачке и ФНРЈ;
- измена Уписника због ЗКП-а;
- Римски споразум од 11.12.1950. између Италије и Југославије у вези
брисања забелешке права откупа на општинској имовини;
- закључак са саветовања републичких инспектора рада;
- распоред рада службеника Врховног суда Србије;
- молба Миловановић Тодора из Ниша у вези одузете земље;
- нацрт Конвенције о арбитражном поступку; предлог за унапређивање
службеника у ресору правосуђа;
- Врховни суд Војводине: питање ликвидације или реорганизације сељачких задруга;
- питање конфискације наимовини лица немачке народности;
- СМИП-а - забелешка о питању потреба стучног образовања правничког кадра између међународног приватног и упоредног права;
- записник са саветовања судија Окружног суда у Панчеву;
- забелешка у ДСИП одређиване органа надлежних за прикупљање пријава ратне штете америчких грађана;
- СИВ - додаци за децу и социјална давања;
- НР Хрватска - одузимање напуштеног поседа колонистима;
- Окружни суд у Словенији - саветовање и распоред послова у Врховном суду Словеније;
- Окружни суд у Македонији - записник;
- СИВ - расправљање актуелних питања судске управе;
- записник са XVIII седнице Савета савезних јавног правобраниоца;
- трговински спор између Републике Чиле и ФНРЈ;
- Врховни суд НР БиХ- питање наследног реда у НР БиХ;
- НР БиХ - проблем отмица девојака већином малолетних ради удаје
(Сарајево и Соколац);
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- записник са саветовања у примени уредбе и имовинским односима и
реорганизацији СРЗ;
- статистички извештај о бројном стању запослених у Савезном врховном суду;
- више питања која се постављају са Општу седницу СВС;
- уручење драгоцености - накита наследницима израелским држављанима;
- одржавање јавног реда у водама ФНРЈ;
- правно мишљење у случају малолетног Владимира Инђића;
- питања спровођења конфискације у иностранству;
- поступак јавних тужилаштва у гоњењу преступника;
- спорно питање из Закона о управним споровима;
- Врховни суд Словеније - примедбе на Закон о наслеђивању;
- закључак са Опште седнице Савезног Врховног суда о питању несагласности између чл. 10 Савезног закона о аграрној реформи и колонозацији и
чл. 7 српског Закона о аграрној реформи и колонозацији.
Врста документа: упуство, закључци, записници, писмо, протокол, уписник,
споразум, конвенција.
Језик: српски, словеначки, македонски, француски.

17
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СУДСКА УПРАВА (1955-1957)
1955. година:
- извештај о бројном стању и запосленог особља 01.01.1955. у СВС;
- упуство допуне и измене у судској статистици;
- положај суда у систему државне власти и контрола суда;
- упуство за примену новог Закона о војним судовима;
- извештај о раду привредних судова у 1954. години;
- извештај о раду Врховног суда Словеније;
- реципроцитет у наслеђивању са САД;
- конвенција са СР Немачком о правној помоћи;
- нацрт Закона о убрзању правничког поступка пред врховним судовима;
- избор припадника народне милиције за судије поротнике у средским и
окружним судовима;
- уговор између ФНРЈ и Републике Аустрије у узајамном правном саобраћају и примедбе;
- забелешка о пријему републичких и савезних тужиоца код Александра
Ранковића;
- питања закључења са Бугарском конвенције о екстрадицији;
- реферат комисије за прописе о државној управи;
- одређивање истражног закона;
- начин доставе пресуде;
- Управа царина - питања Закона о управним споровима;
- решење о систематизацији службених места у Савезном врховном суду;
- управни поступак за остварење пензије, инвалидине и дечијег додатка;
- питања тумачења прописа о прекршајима у кривичном закону;
- извештај о привредним споровима у 1954. години;
1956. година:
- спровођење аграрне реформе и колонизације;
- Конвенција између СССР и ФНРЈ о регулисању држављанства;
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- списак носилаца "партизанских споменица" од 1941. године у Савезном врховном суду;
- питање надлежности страних судова да разведу брак у коме је један
супружник држављанин ФНРЈ;
- табеларни преглед преступа прво полугодиште 1956. године;
- реферат о принципима закона у стамбеној области; нацрт закона о својини на посебним деловима зграда;
- решење о пријему односно одсуству из држављанства;
- Споразум Републике Турске и ФНРЈ о обештећењу турских добара,
права и интереса национализованих у ФНРЈ;
- упуство за попуњавање извештаја о запосленом особљу од 01.10.1956
у СВС ;
- НР БиХ - закључци о пословању и раду судова;
- НР Хрватска - надлежност судија за прекршаје;
- питање надлежности инспекције рада;
- извештај југословенске делегације о раду европске саветодавне групе УН;
- мишљење Савезног врховног суда о Статуту Хашке конференције за
међународно право;
- обавеза имаоца службеног стана у погледу управљања и одржавања
зграде;
1957. година:
- записник са саветовања за правосудну управу одржаног 25-26.12.1956.
године;
- Врховни суд Словеније - извештај пресуђених кривичних дела у Словенији;
- извештај о раду привредних судова у 1956. години;
- примедбе на преднацрт Закона о инвалидском осигурању;
- белешка са састанка о Конвенцији о закону који ће се примењивати на
међународну продају телесних покретних ствари (Конвенција је на француском),
- упуство о попуњавању Извештаја о запосленом особљу;
- белешка о састанку по питању инплементације Пакта о правима човека;
- закључци са саветовања републичких тужилаца одржаног 27-28. марта
1957. године;
- продужење мандата арбитриба Сталног међународног суда у Хагу;
- Врховни суд Хрватске - нека запажања из рада већа за управне спорове од 1954-1955. године;
- реферат о проблемима Фонда међународне имовине;
- извештај о бројном стању особља Савезног Врховног суда од
30.09.1957. године;
- предлог за изношење предмета на Општу седницу;
- образовање комисије за питање људских права ФНРЈ;
- осврт на петогодишњи рад Јавног правобранилаштва; овлашћења Јавног правоправилаштва за покретање управних спорова;
- тезе настанка Закона о информацијама;
- бискупски Одинарија - Ријека питање о правном положају верских заједница;
- отказивање Декларације од 21. августа 1940. године и признавање обавеза надлежности Међународног суда правде;
- питање ратификације Конвенције о националности удате жене;
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- записник оКонференцији о проблемима предходног поступка;
- Упитник о подацима управног поступка о предметима и надлежности
управних спорова;
- споразум између Краљевине Норвешке и ФНРЈ о реципрочном признању о дипломатско-конзуларне форме брака.
Врста документа: извештај, упуство, конвенција, уговор, забелешка, реферат,
решење, споразум, записник, упитник, мишљење.
Језик: српски, словеначки, француски.
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СУДСКА УПРАВА (1958-1959)
1958. година:
- реферат Др. Богдана Бабовића "Конзуларни односи и имунитети";
- стенографске белешке Милоша Радовића савезног јавног правобраниоца;
- реферат Др. Александра Магарашевића "Међународна одговорност
државе";
- распоред послова у Врховном суду Словеније за 1958. годину;
- белешка са састанка по питању измене и допуне закона о Јавном бравобранилаштву;
- нацрт закона о изменама и допунама закона о управним споровима;
- годишњи извештај о раду за 1957. годину Врховног суда Словеније;
- попис архивске грађе и спровођење Уредбе о канцеларијском пословању; записник од 14.04.1958. године;
- годишњи извештај о раду за 1957. годину Савезног јавног правобранилаштва;
- реферат Врховног суда Војводине о проблему жалбе и надлежности у
предметима откупа земље по Закону о пољопривредном земљишном фонду;
- забелешка о састанку између Савезног врховног суда и Управе царина;
- анализа Савезног врховног суда која се односи на конфискацију имовине радника;
- извештај о запосленом особљу у СВС на дан 01.04.1958. године;
- записник са конференције одржане од 8-10. маја 1958. године (основни проблеми поступка гоњења и кажњавања учинилаца кривичних дела);
- прерношење управног спора у надлежност окружних судова;
- нацрт Правилника о оцењивању службе државне управе уз примедбе;
- реципроцитет у наслеђивању између САД и ФНРЈ; забелешка;
- забелешка о питању захтева жена и дипломатсог хора да се над њима
изврши побачај у нашим болницама;
- примедбе на нацрт споразума о привилегијама и имунитетима међународне организације за атомску енергију;
- годишњи извештај судске статистике за 1957. годину - СИВ;
- записник са сатанка у окружном суду Пирота 19.12.1958. године у вези политике гоњења и кажњавања на подручју општине Пирот;
- записник опште седнице: стање послова и распоред рада у Савезном
врховном суду за 1959. годину;
- упитник по питању положаја трговачког брода у страним лукама;
1959. година:
- извештај о проблемима у раду судова;
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- стенографске белешке са састанка у Ваљеву одржано 06.06.1959. године о питању политике кривичног гоњења и кажњавања;
- постављање нових службеника у СВС;
- распоред послова за 1959. годину у Врховном суду Словеније;
- извештај о тежем криминалу у привреди за 1958. годину;
- саветовање јавних тужилаца народних република;
- извештај о раду о привредним преступима за 1958. годину; преглед рада јавног тужилаштва и кретање криминалитета за 1958. годину;
- Савезно јавно правобранилаштво: реферати за годишње саветовање;
преглед неких видова оштећења друштвене имовине; потреба доношења нових измена неких постојећих прописа у циљу боље правне заштите друштвене
имовине;
- примедбе на нацрт Закона о измени и допунама закона о судовима народне републике Хрватске;
- СВС - расправљање и решавање спорова у области грађанског права;
- лечење у природи лечилиштима ратних војних инвалида;
- подаци о пословном простору; предлог за избор судија СВС;
- извештај о раду судова за малолетнике у Белгији.
Врста документа: реферат, белешка, извештај, попис, забелешка, анализа, записник, правилник.
Језик: српски.
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СУДСКА УПРАВА (1960-1963)
1960. година:
- записник V редовног заседања југословенско-италијанско мешовитог
одбора предвиђеног чл. 8 Специјалног статута;
- записник са конференције о питањима кривичних дела;
- организациона шема Савезне управе; реферат; закључак; материјал за
дискусију;
- нацрт Закона о осигурању;
- СВС седница грађанског одељења;
- примедбе на нацрт Закона о мерама;
- увођење "картона података" за стручни и руковоцећи кадар;
- извештај о запосленом особљу у СВС на дан 01.10.1960;
- жалба Јовић Петра из Београда упућена СКСКЈ;
- извештај у вези поднетих захтева о чл. 65 Закона о управним споровима;
- материјал за седницу Одељења за управне спорове СВС;
- додељивање новчаних награда судијама СВС;
1961. година:
- извештаји о гоњењу и кажњавању на територији среза Новог Сада за
1960. годину и реферат;
- грађанско одељење СВС: проблеми судске праксе; електрификација;
- образложење уз нацрт Уредбе о промету робе и услуга са иностранством;
- надлежна комисија за стручне послове код другостепених органа;
- Врховни привредни суд - кретање предмета и преглед нерешених
предмета;
- Тема "Неки актуелни деликти насиља - појаве и казнена политика"
(Хрватска, Словенија, Војводина, Црна Гора, БиХ, Македонија);
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1962. година:
- распоред рада судија и секретара СВС за 1962. годину;
- расличита становишта у вези чл. 69 закона о ратним и војним инвалидима и чл. 21-23 Правилника о раду лекарских комисија;
- записник о примопредаји материјала у вези судске управе приликом
преузимања дужности новог секретара;
- извештај о раду и проблемима Врховног суда Македоније за 1961. годину;
- распоред послова Врховног суда Словеније за 1962. годину;
- решење о измени појединих радних места за стручне сараднике и
остале службенике;
- саветовање у Крагујевцу одржано од 23-24. марта 1962. године по питању у вези припремања главног претреса, поступања на главном претресу, и
изради пресуда;
- примена одредаба о поступку за остваривање права и социјалног осигурања;
- притужба Буцуљ Славољуба из Беле Цркве;
- преглед нерешених предмета привредних спорова са стањем на дан
31.03.1962. године;
- преглед кретања предмета привредних спорова у 1960. и 1961. години;
- стамбени фонд СВС; Упитник за стан и контролни списак;
- средства за повећање плата службеницима СВС у 1962. години;
- реферат у вези жалбе комбината против решења Југословенске инвестиционе банке донетог на XLIII Конгрес за давање зајмова;
- записник о извршеном прегледу финансијско-материјалног пословања
СВС за 1961. годину;
- правно схватање Врховног суда Хрватске грађанског одељења у вези
чл. 173 Закона о инвалидном осигурању; правно схватање у вези чл. 1 и 15 Закона о уређењу имовинских односа насталих самовласним заузећем, узурпацијом земљишта у опћенародној имовини;
- СВС - примедбе на нацрт Уредбе о хонорарном раду и савезним државним органима;
1963. година:
- документација за адаптацију зграде СВС у улици Тиршовој 5;
- ванредна инвестициона средства за СВС; број запослених на дан
01.04.1963. и њихове плате;
- радно време у савезним органима и СВС;
- достављени проблеми и реферати са саветовања већа за управне спорове Словеније, Хрватске, БиХ и Војводине;
- извештај комисије о извршеном инветарисању у СВС;
- извештај о измени годишњег расореда послова у Врховном суду Србије и закључци;
- предлог за одређивање накнаде судијама, стручним сарадницма и секретару СВС; примање за новембар 1963. године;
- саветовање о спољнотрговинској арбитражи;
- спор Врховног суда Југославије са радионицом Врачар поводом реновирања зграде суда;
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- инструкција о спровеђењу одредаба чл. 56 Закона о јавним службеницима;
- решење о одређивању награда за нарочито залагање у служби Врховног суда Југославије у 1963. години.
Врста документа: записник, организациона шема, закон, извештај, жалба,
правилник, решење, реферат, закључак.
Језик: српски, македонски, словеначки.
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СУДСКА УПРАВА (1964)
- попис службеника Врховног суда Југославије после 20.01.1964. године;
- примедбе на Закон ЈНА;
- предлог за решење питања накнадама судија овога суда;
- накнада због запослење у скраћеним радним временом чл. 126 и 127
Закона о инвалидном осигурању;
- Врховни суд Југославије - одлука о распореду послова за 1964. годину; принадлежности-финансије; завршни рачун о извршењу предрачуна расхода; решење о измени појединих радних места;
- друштвена имовина, конфискација и наслеђивање;
- спровођење Препоруке Савезне скупштине (БиХ реферат Окружног
суда Бања Лука, Бихаћ, Мостар, Травник; Србије реферат Окружних судова
Београд, Панчево, Краљево, Зрењанин, Зајечар, Шабац, Сомбор, Ваљево, Пирот, Ниш, Прокупље, Суботица; саветовање у окружним судовима са интерним састаница; Црна Гора саветовање општих судова у Бару, Рожају и Плаву анализа кривично правне проблематике; Македонија само допис о закључцима да судови израде информације о друштвено негативним појавама);
- повећање плана расхода за период октобар-децембар 1964. године у
Врховном суду Југославије;
- расподела средстава за личне додатке у савезним органима за 1965.
годину;
- тромесечни план расхода јануар-март 1965. године у ВСЈ;
- примедбе на преднацрт Закона о кривичног поступка.
Врста документа: решење, препорука, примедбе, закони, завршни рачун.
Језик: српски.
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СУДСКА УПРАВА (1965)
- Записник са седнице кривичног одељења Врховног суда Југославије;
реферати врховних судова република: проблеми у вези са изрицањем мера сигурности из чл. 62 и 62а, чл. 235 Кривичног закона; БиХ - питање односа суда
према појавама подношења жалби без икаквих разлога и непоштовање судских рокова који се одређују за накнадно подношење образложене жалбе, спајање кривичног поступка према малолетнику са поступком против пунолетних
лица; Црна Гора - може ли се за вештака у кривичном поступку одредити лице
које је у радном односу код оштећене радне организације; Окружни суд у
Новом Саду - извештај са саветовања о проблемима криминалитета и других
друштвено штетних појава; Македонија - одуке другостепеног суда у сучају
непотпуне жалбе; Србија - продужено кривично дело чл. 370 ЗКП. чл. 62 КЗ,
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кривично дело пореске утаје; Хрватска - о утајеном износу пореза чл. 235 КЗ,
подношењем жалби без икаквих разлога и непоштовање судских рокова који
се одређују за накнадно подношење образложења жалбе, одлуке другостепеног суда у случају непотпуне жалбе; Словенија - чл. 50. 70, 86, 87, 92, 93 и 94
КЗ и саветовање; Записник са саветовања о криминалитету на подучју окружлог суда Ново Место;
- Записник са саветовања о криминалитету и других штетних појава на
подручју окружног суда у Крагујевцу одржаног од 5-16. децембра 1964. године; уводно излагање и закључци;
- саветовање у ВСЈ за спровођење Препорука савезног и организационог политичког већа Савезне скупштине од 21. маја 1964. године; откривање
кривичних дела, убрзавање предходног поступка, убрзање кривичног потупка,
казнена политика, привредни преступи;
- Врховни суд Словеније - саветовање од 26. маја 1965. године о криминалитету и другим штетним последицама; Врховни суд Србије - чланак из
скупштинског прегледа о раду суда у протеклој 1964. години;
- одлука о распореду послова за 1965. годину у ВСЈ; лични расходи за
функционере и раднике за 1965. годину;
- нацрт Правилника о поступку за укљижење у земљишне књиге непокретности у друштвеној својини и примедбе; решење о распореду на радно место и утвђивање обрачунског основа радних места секретара суда и стручних
сарадника у ВСЈ;
- подаци о оптерећености и ажурности судија врховних судова република;
- забелешка о укидању потребе легализовања правних јавних исправа;
- примедбе на преднацрт Основног закона о правосудном испиту;
- увођење евиденције кадрова;
- упуство Савезног врховног суда о надлежности и поступку суда кад
одлучује о измени уписа у матичниј књизи;
- тезе на Нацрт закона о експропријацији;
- решења о распореду на радна места у ВСЈ; преглед података о пословном простору и опреми и њиховом одржавању; наставак радног састанка и информација за седницу грађанског одељења;
- могућност развода брака италијанских и других држављана пред нашим судовима;
- програм рада ВСЈ у 1966. години;
- извештај по финансијском плану ВСЈ за 1965. годину; списак судија
према распореду послова за 1966. годину;
- случај Винковачког суда, избор и разрешење судија;
- Наредба о оглашавању поверљивих докумената: 1. Билтен СИВ-а 2.
Билтен Савезног јавног тужилаштва;
- Нацрт Закона о експропријатици - примедбе;
- развитак и унапређење правосуђа (ставови и мишљења);
- чл. 28 Закона о стамбеним односима (оцена уставности);
Врста документа: записник, извештај, закључак, одлука, правилник, решење,
анализа, тезе, програм рада, наредба и закон.
Језик: српски, словеначки.
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СУДСКА УПРАВА (1966-1969)
1966. година:
- распоред судија за 1966. годину; решење о висини личних доходака на
основу резултата рада судских сарадника, дактилографа, информација о учинку истих и извештај о раду за 1965. годину; завршни рачун ВСВ за 1966. годину; преглед личних доходака функционера, председника суда и судија;
- кадровски и материјални проблеми правосудних органа;
- појаве у раду инвалидских комисија;
- примена чл. 23а и чл. 663 Закона о изменама и допунама Закона о промету земљишта и зграда;
- могућност доделе наменских станова за исељење из зграде суда;
- записник са X редовне седнице Савета радне заједнице;
- издавање и уређивање "Збирке судских одлука";
- правна помоћ у кривичним стварима са СР Немачком;
- питање надлежности за решавање по жалбама, представкама и захтевима у предметима национализације из 1958. године;
- забелешка по захтеву за изречење Горете - убице друга С. Миловановића конзула канцеларије у Штутгарту-Немачка;
- место и улога Јавног правобранилашта;
1967. година:
- статистички извештаји и подаци за 1966. годину (кривични предмети);
- одлукао распореду судија у 1967. години;
- ставови Опште седнице о "Збирци судских одлука";
- мишљење Врховног суда Југославије на избор судија општинских и
оркужних судова у Београду; извод из пријава за избор судија од И-В општинских, окружних и суда у Обреновцу;
1968. година:
- статистички извештај о бројном стању судија, судија поротника и оталог особља у врховним судовима република;
- закључци са саветовања кривичних одељења републичких и врховних
судова и судија кривичног одељења ВСЈ одржаног 26-27. јуна 1968. године о
питањима примене новеле ЗКП-а;
- извештај о раду за 1967. годину окружног суда из Скопља;
- нацрт Закључака са саветовања одржаног 22. и 23. октобра 1968. године;
- покретање поступка за оцењивање уставности;
1969. година:
- припрема годишњег саветовања;
- саветовање у Врховном суду Војводине одржаног 30. децембра 1969.
године у Новом Саду: "Спорост и неефикасност у раду првостепених парничних судова" - реферат.
Врста документа: решење, записник, извештај, мишљење, забелешка.
Језик: српски, немачки, словеначки, македонски.

23

23

СУДСКА УПРАВА (1970-1972)
1970. година:
- примедбе на нацрт Упуства о извршењу смртне казне;
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- припрема саветовања: примена Закона о кривичном поступку (мере
безбедности, употреба магнетофона у кривичном поступку, јавна седница већа
жалбеног суда);
- Конвенција о издавању осуђених лица између СФРЈ и Француске;
- оцена уставности и законитости одредаба чл. 56 и 59 Закона финансијког образовању и васпитања и о заједницама образовања;
- саветовање у грађанском одељењу ВСЈ релевантни проблени из праксе судова;
- реферат "Да ли се инвалидима рада I прве категорије инвалидности
рачуна у пензијски стаж за остваривање права на инвалидну пензију и стаж
осигурања навршен после наступања инвалидности";
- оцена уставности чл. 58 ЗКП;
- Врховни суд БиХ - урачунавање у накнаду штете примене новчане помоћи у смисли чл. 193 Закона о ЈНА;
- преглед међународних посета и сусрета у 1971. години;
- предлози Надбискупије сплитско-макарске у вези тумачења Закона о
удружењима, зборовима и другим јавним споровима;
- споразум између СР Немачке и СФРЈ о издавању лица које се гоне за
кривична дела;
- тезе о надлежности федерације у области правосудног система;
1971. година:
- статус пословних просторија испод 7о м у стамбеним зградама према
чл. 13 ЗОН;
- аутентично тумачење Закона о војној обавези;
- примедбе на реферат: Поступање управог органа;
- записници са разних састанака грађанских одељења одржаног 24.05. и
29.06.1971. у Врховном суду Хрватске;
- преношење права на коришћење земљишта у друштвеној својини са
Врховног суда Југославије на Дирекцију за изградњу и реконструкцију града
Београда;
- напомене уз предлог за реновирање Закона о парничком поступку;
1972. година:
- мишљење у вези са израдом новог закона о прекршајима;
- записник републичких и покрајинских секретара за правосуђе и општу
управу;
- записник за уништење новчаних докумената материјалних расхода за
период од 1952-1965 и пословних књига од 1952-1960;
- записник са консултативног састанка са преседницима свих републичких и покрајинских судова одржаног 01.03.1971. године у ВСЈ;
- реферати свих покрајинских и републичких судова; казнена политика;
ефикасност судова; праћење судске праксе;
- мишљење - једини хранилац породице;
- примедбе на Предлог закона о основним правима из пензијског и инвалидског осигурања;
- евиденција и документација; "кључ" и попис мапа; списак имена судија ВСЈ;
- саветовање о кривично правној проблематици у вези са Амадманом
XX; републички реферати; закључак ВСЈ;
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- предаја архивске грађе ВСЈ од 1946-1960. године Архиву Југославије записник;
- казнено-поправне установе; службе; ретенциона квота;
- прикупљање података о судској пракси;
- упитник за руководеће кадрове;
- нацрт закона о конституисању и упису у судски регистар организација
удруженог рада;
- закључци са саветовања судија грађанског одељења Врховног суда
Хрватске; записник.
Врста документа: упутство, конвенција, реферат, споразум, тезе, записници,
упитник и закон.
Језик: српски, словеначки.

24

24

СУДСКА УПРАВА (1973-1974)
1973. година:
- захтев Пећке партијашије за испитивање одлуке Врховног суда Косова;
- организација и рад преводилачке службе на језике народа и народности Југославије;
- записник Врховног суда Хрватске са седнице Грађанског одељења;
- Конвенција између Владе Републике Италије и Владе СФРЈ о издавању лица која се гоне због кривичних дела - екстрадиција;
- реферат: "Анализа правних ставова и негативних појава запажених
кроз суђење у парничним и ванпарничним стварима";
- питање схватања чл. 164 основног закона о пензијском осигурању;
- упитник о извршеним и планираним инвенстицијама у ВСЈ; белешка о
састанку одржаном у Грађанском одељење у Врховном суду Југославије;
- Врховни суд Хрватске: грађанско одељење - информације;
- подсетник за размену мишљења о активности ССРН у реализацији
уставних амандмана;
- примедбе на реферат Одељења за управне спорове;
- закључци ВСЈ о спровођењу Писма председника СКЈ о раду судова
општих надлежности;
1974. година:
- пријава годишних потреба за кадровима у 1974. години;
- БиХ - проблем сопственика породичних стамбених зграда и станова;
- информација о развоју на усаглашавању ставова република и покрајина о питањима испитивања порекла имовине;
- рад на нацрту Предлога о усклађивању Основног закона о јавном правобранилаштву;
- реферат о примени заштитне мере одузимаја предмета у случају обустављања поступка због застарелости;
- записник: Одбора за правосуђе Друштвено-политичког већа Савезне
скупштине;
- подношење извештаја о коришћењу девиза одобрених 1973. години;
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- службена белешка у вези посете председника Врховног суда правде
Мексика;
- објашњење чл. 11 и 78 Закона о међусобним односима радника о удруженом раду;
- Конвенција између СФРЈ и Републике Италије о правној помоћи у
кривичним стварима;
- Врховни суд Црне Горе: састанак у Херцег-Новом, примена кривичног
закона и правна схватања;
- обрачун средстава за спровођење Друштвеног договора;
- избор делегата Врховног суда Југославије у веће удруженог рада
Скупштине града Београда;
- припрема пограма статистичких истраживања за 1975. годину.
- новчани подаци за судије ВСЈ-е;
Врста документа: записник, конвенција, реферат, закон, белешка, закључци,
информација, записник.
Језик: српски.

ДОКУМЕНТАЦИНО-ИНФОРМАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ
СЕДНИЦЕ КРИВИЧНОГ ОДЕЉЕЊА ВРХОВНОГ СУДА
ЈУГОСЛАВИЈЕ
25

25

СЕДНИЦЕ КРИВИЧНОГ ОДЕЉЕЊА ВРХОВНОГ СУДА
ЈУГОСЛАВИЈЕ (1964-1970)
- 3.6.1964. године - дискусија о увођењу статистичког показатеља и начин попуњавања статистичких листића;
- 13.10.1964. године - проблем продуженог кривичног дела сузбијаја
криминала и припрема саветовања;
- 22.10.1966. године - утврђивање проблема рада за 1967. годину;
- 19-21.3.1968. године - припрема седнице, позивање бранилаца, вођење
записника јавног сервиса,
- 18.2.1969. године - питање висине имовинске штете, критеријуми
смртне казне;
- 3.4.1970. године - припрема за саветовање са републичким и покрајинским врховним судовима;
Врста документа: записници, реферати.
Језик: српски.
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САВЕТОВАЊА КРИВИЧНИХ ОДЕЉЕЊА САВЕЗНОГ СУДА,
ВРХОВНИХ СУДОВА РЕПУБЛИКА И ПОКРАЈИНА И
ВРХОВНОГ ВОЈНОГ СУДА
25

26

САВЕТОВАЊА КРИВИЧНИХ ОДЕЉЕЊА ВРХОВНОГ СУДА
ЈУГОСЛАВИЈЕ И ВРХОВНИХ СУДОВА РЕПУБЛИКА И ПОКРАЈИНА
(1961-1969)
- 2.3.1961. године - питања у вези примене нових кривично-правних одредаба; сузбијање актуелних кривичних дела; предходни поступак; образложење судских пресуда-реферат;
- 25. и 26.1.1963. године - анализа судске праксе криминала у привреди;
- 25. јуна 1964. године - рад на сузбијању криминала и неких других
друштвено штетних појава; организација службе за евидентирање и унапређење судске праксе;
- 7-9. децембра 1965. године - извештај из кривичних одељења републичких врховних судова; материјал са саветовања судија;
- 26-27.6.1968. године - актуелни проблеми у примени Новеле
Закона о кривичном поступку; висина имовинске штете као обележје
кривичног дела;
- 26-27.12.1968. године - реферат са саветовања "Примена мере безбедности забране бављења одређеним занимањем, значај брисане осуде, утаја износа пореза, кривично дело преваре";
- 22-23.12.1969. године - спровођење Новеле ЗКП; спорна питања из материјалног и просечног кривичног права; облик виности код угрожавања безбедности јавног саобраћаја (реферати).
Врста документа: записници, материјали, реферат.
Језик: српски.

26

27

САВЕТОВАЊА КРИВИЧНИХ ОДЕЉЕЊА ВРХОВНОГ СУДА
ЈУГОСЛАВИЈЕ И ВРХОВНИХ СУДОВА РЕПУБЛИКА И ПОКРАЈИНА
(1970-1974)
- 14-15.12.1970. године - примена мера безбедности у кривичном поступку; употреба магнетофона у кривичном поступку; јавна седница већа жалбеног суда;
- 30-31.10.1972. године - анализа кретања кривичних дела политичког и
привредног криминала и кривичног дела са елементима насиља и казнена политика за ова дела;
- 21.6.1973. године - анализа остваривања закључака донесених на саветовању 30. и 31. октобра 1972. године;
- 26-27.2.1974. године - недозвољено одступање девизних средстава трговинских односно посредничким радним организацијама; просветни значај
кривичне пријаве; Поступак истражног судије у случају неслагања са захтевом
јавног тужиоца.
Врста документа: записници, материјали, анализа.
Језик: српски.
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28

САВЕТОВАЊА КРИВИЧНИХ ОДЕЉЕЊА САВЕЗНОГ СУДА И
ВРХОВНИХ СУДОВА РЕПУБЛИКА И ПОКРАЈИНА И ВРХОВНОГ
ВОЈНОГ СУДА (1982-1989)
- 23.2.1982. године - кажњавање старијег малолетника; да ли оштећени
може да продужи кривично гоњење ако јавни тужилац одустане; примена
принципа "реформацио ин пеиус"; одређивање притвора,
- 23.12.1982. године - припрема саветовања;
- 29.3.1983. године - суђењу лицу за накнадно откривено кривично дело; побијање одлуке о трошковима кривичног поступка; проблеми у примени
захтева за ванредно преиспитивање правоснажне судске пресуде; жалбени суд
у вези испитивања првостепене пресуде-реферати;
- 5.3.1984. године- материјал за Заједничку седницу; информације Савезног суда у вези са кривичним делима политичког криминала;
- 20.4.1984. године - чл.184 КЗ СФРЈ; чл. 49 КЗ СФРЈ; проблеми из републичких и покрајинских републичких закона;
- 26.3.1985. година - застаревање кривичног гоњења; продужено кривично дело; опис кривичног дела са бланкетном диспозицијом; измене Закона
о кривичном поступку; образложење правних ставова заузетих на саветовању;
- 24-25.3.1986. године - утврђивање вредности ствари; допуштена жалба
јавног тужиоца; рачунање рока за жалбу;
- 4.3.1987. године - утврђивање правних питања које треба размотрити
на заједничкој седници и саветовању; питање југословенског држављанства;
извршење пресуда иностраних судова; последице изречене пресуде на радни
однос;
- 18.5.1988. године - кривично дело пљачке; кривично дело у вези менице; набављање машине које не могу да се укључе у производњу, представља
стварну штету у кривично правном смислу;
- 23.6.1989. године - проблемими са ванредним правним лековима, повреде савезног закона; продаја прокријумчарених украдених возила.
Врста документа: теме.
Језик: српски.

СЕДНИЦЕ И РАДНИ САСТАНЦИ ГРАЂАНСКОГ ОДЕЉЕЊА
САВЕЗНОГ СУДА
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СЕДНИЦЕ И РАДНИ САСТАНЦИ ГРАЂАНСКОГ ОДЕЉЕЊА
САВЕЗНОГ ВРХОВНОГ СУДА/ВРХОВНОГ СУДА ЈУГОСЛАВИЈЕ
(1960-1965)
- 16.6. 960; 2.7.1960; 3-5.10.1960; 7.11.1960:
резултати рада грађанског одељења за прошлу годину (број примљених
и решених предмета); дозвољеност ревизије у случају примене републичког
закона о имовинским односима брачних другова; извештаји врховних судова
република и покрајина; брачни односи;
- 16.1.1961; 8-9.3.1961; 5-6.6.1961; 2.11.1961; 16.11.1961; 14.12.1961:
проблеми исплате дечјег додатка; право радника на повишицу у случају
кад је одсутан у истражном затвору; надлежност суда према пребивалишту туженог; поступак арондације земљишта кад је у питању друштвена својина; ортаклук; прекорачење пуномоћства; питање стипедије; утврђивање ванбрачног
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очинства; нацрт Закона о накнади штете; јавни интерес као основ за улагање
захтева за заштиту законитости;
- 25.1.1962; 31.3.1962; 7.4.1962; 3.5.1962; 10.5.1962; 3.6.1962; 5.12.1962:
разни уговори закључење - раскид;
- 8.3.1963; 11.4.1963; 18.5.1963; 3.7.1963:
важност обећања да се обезбеди стан и неиспуњење; ТВ претплата; дневнице у железничком саобраћају; усељење-исељење из стана; укидање стварне
службености; ревизија; одржај; одговорност родитеља за штету коју причини
дете; коришћење стана у вези раскида уговора о доживотном издржавању;
- 31.1.1964; 29.2.1964; 15-16.6.1964; 1.10.1964; 10-15.12.1964;
24.12.1964; 26.12.1964:
смањење располагањем тестаментом; прековремени рад; право деце на
накнаду штете због губитка родитеља; побијање судског поравњања, чл.294
Закона о радним односима, за штету коју радник причини другом; судско
утврђивање о разлозима отказа радног односа радника; проблем ревизије; поклон; саветовање из области судске праксе; имовинска права брачних другова;
измене и допуне Закона о парничком поступку; одговорност ПТТ за неблаговремену испоруку поштанске пошиљке; порески уговори;
- 18.1.1965; 25.2.1965; 7.4.1965; 24.4.1965; 3.6.1965; 30.10.1965;
18.11.1965; 2-3.12.1965:
стицање права својине чланова стамбених задруга на изграђеним становима; форма уговора о деоби непокретних ствари између сувласника; отказ
због укидања радног места; питање самовласног заузећа земљишта у друштвеној својини; дејство уговора закљученог између пореског обвезника и лица која се с тим уговором обавезала; накнада штете за претрпљени страх детета од
три године; измене ЗПП-а; надлежност по захтеву закона о заштити законитости; телесне повреде у случају минирања; повраћај инвалидске отпремнине;
привредне реформе; стицање својине одржајем шумског земљишта.
Врста документа: записници, реферати, правна мишљења, тумачења.
Језик: српски.
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СЕДНИЦЕ И РАДНИ САСТАНЦИ ГРАЂАНСКОГ ОДЕЉЕЊА
ВРХОВНОГ СУДА ЈУГОСЛАВИЈЕ/САВЕЗНОГ СУДА (1966-1985)
- 27.1.1966; 28.2.1966; 29.3.1966; 21.4.1966; 2.6.1966; 28.9.1966;
13.10.1966; 20.10.1966; 21.11.1966; 12.12.1966:
одговорност ЖТП за штету кад се на колосеку који се укршта погине
грађанин; права на исплату личног доходтка за време отказног рока радника;
примена чл.30 Закона о стипендијама; дозвољеност ревизије у бракоразводним парницама; власник опасне ствари-моторног возила се ослобађа одговорности кад га посуди другом; застарелост потраживања; пуноважност уговора;
предмет занатски алат; стицање права својине; закуп пољопривредног земљишта; примедбе на тезе Закона о ванпарничком поступку; утврђивање кривице
код бракоразводних парница; напуштање својине због ратних прилика; застарелост; ревизија; чл. 102 Закона о парничком поступку; програм рада за 1967.
годину; Закон о наслеђивању; рок за улагање захтева за заштиту законитости;
- 13.1.1967; 8.2.1967; 10.2.1967; 23.2.1967; 16.3.1967; 12.4.1967:
благовременост захтева за заштиту законитости; одговорност за штету
проузракована од малолетника; дискусија о нацрту теза за нови систем здрав-

Савезни суд
број
фасцикле

37

бр.јед.
описа

ственог осигурања; накнада неимовинске штете посебно за претрпљен бол; исплата експроприсане непокретности; ревизија-недозвољена; гледишта о
Основном закону о радним односима и његова примена;
- 23.1.1968; 1.4.1968; 11.7.1968; 27.12.1968:
питање одговорности инвеститора за штету коју инвестициони објект
наноси станару; ревизија; висина накнадне штете детету место издржавања;
наплата доприноса за коришћење градског земљишта; комасација;
- 17.1.1969; 10.2.1969; 16.4.1969; 6.6.1969; 25.9.1969; 27.10.1969;
13.11.1969:
примена чл. 47 закона о изменама и допунама Основног закона о искоришћавању пољопривредног земљишта; програм рада за 1968. и 1969. годину;
право прече куповине;
- 4.2.1970; 3.3.1970; 17.4.1970; 1.7.1970; 15.9.1970; 13.10.1970:
предлог за доношење Закона о породици; одржај шумског земљишта у
НР БиХ; међународно приватно право; тезе о закону о земљишту; питање конфискације; преднацрт Закона о извршном поступку; накнада штете од моторних возила;
- 6.6.1972; 27.12.1972:
питање за осигуравајући завод - одговорнос за накнаду штете путника у
јавном превозу;
- 1.2.1973; 7.2.1973; 4.4.1973; 17.4.1973; 14.9.1973:
појаве, проблеми и задаци у области грађанског судовања; акциони програм рада Грађанског одељења за 1973. годину; поступање СДК;
- 22.1.1974; 1.3.1974:
извештај о раду за 1973. годину; предлог програма рада за 1974. годину;
- 23.1.1976; 17.2.1976; 18.2.1976; 31.3.1976; 10.5.1976; 25.5.1976:
извештај о раду за 1975; предлога програм рада за 1976;
- 24.1.1977; 7.2.1977; 23.2.1977:
извештај о раду за 1976; предлога програм рада за 1977;
- 17.5.1978; 30.6.1978; 15.9.1978; 30.10.1978; 16.11.1978; 18.12.1978;
20.12.1978:
план рада за 1978: годину; измене Пословника Савезног суда; план упознавања са Закона о облигационим односима; разматрање судске праксе;
- 2.2.1979; 25.4.1979; 14.11.1979:
програм рада за 1979. годину; чл. 32 Правилник о примени пореских
стопа; ЗОО о наднади штете; допуна Закона о парничком поступку; извештај о
раду за 1978. годину)
- 28-30.1.1980; 21.2.1980; 6.3.1980; 27-28.5.1980; 12.6.1980; 20.6.1980:
(извештај о раду за 1979. годину; нацрт закона о обавезном удруживању
рада; разматрање Закона о савезним судским тасама; задужења из програма
рада за 1980. годину;
- 7.1.1981; 19.1.1981; 22.1.1981; 2.2.1981; 18.12.1981:
припрема саветовања; извештаји; распоред рада;
- 6.12.1982:
припрема извештаја за 1982. годину; програм рада за 1983. годину;
- 8.9.1983:
разматрање реферата за саветовање;
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- 10.5.1985:
договор о суђењу и заказивање судећих седница већа.
Врста документа: записници, реферати, правна мишљења, тумачења.
Језик: српски.

САВЕТОВАЊА ГРАЂАНСКИХ ОДЕЉЕЊА САВЕЗНОГ СУДА,
ВРХОВНИХ СУДОВА РЕПУБЛИКА И ПОКРАЈИНА И
ВРХОВНОГ ВОЈНОГ СУДА
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САВЕТОВАЊА ГРАЂАНСКИХ ОДЕЉЕЊА САВЕЗНОГ ВРХОВНОГ
СУДА/ВРХОВНОГ СУДА ЈУГОСЛОВИЈЕ И ВРХОВНИХ СУДОВА
РЕПУБЛИКА И ПОКРАЈИНА (1957-1973)
- 4.12.1957:
записник о раду конференције; чл. 227 Закона о наслеђивању; спорови о
отказу; разни спорови;
- 25-27.4.1961:
писмена форма уговора о преносу непокретности; примена Закона о стипендијама; однос парничног и ванпарничног поступка у наследно-правним
споровима; накнада за пољопривредно земљиште; чл. 65 и 71 Основног закона
о браку; заштита станарског права - реферати;
- 9.11.1962:
питање земљично-књижног преноса права коришћења национализованог неизграђеног грађевинског земљишта за изградњу породичне куће;
- 19-21.5.1966:
одговорност привреде за штету који радник претрпи на раду; накнада
штете за душевни бол усред смрти блиског лица; закуп пољопривредног земљишта; одговорност за штету од моторног возила; утврђивање висине штете
собзиром на постојање уговорног или социјалног осигурања;
- 18-19.6.1968:
утврђивање накнаде неимовинске штете; конкурс из Основног закона о
радним односима; писмена форма уговора о преносу земљишта и зграда;
ревизија;
- 26-27.6.1969:
одговорност малолетника и родитеља за штету коју малолетник причини; пренос права својине на непокретностима по усмено закљученом и извршном уговору;
- 12-13.2.1970:
накнада штете услед телесне повреде; престанак радног односа услед
укидања радног места; чл. 97 Основног закона о радним односима;
- 15-15.4.1971:
накнада штете путнику у возилу; штете због повреде на послу и инвалиднина; чл. 122 и 125 ОЗРС;
- 22-23.6.1972:
положај радника примљеног на одређено време; апсолутно ништавни
уговор; уговор о зајму; одговорност произвођача за неисправност производа;
сарадња између врховних судова;
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- 28-29.6.1973:
проблематика друштвено негативних појава које се запажају кроз судску
праксу; допуштеност уговарања камата; одговорност осигуравајућег завода.
Врста документа: записници, реферати, правна мишљења, тумачења.
Језик: српски.
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САВЕТОВАЊА ГРАЂАНСКИХ ОДЕЉЕЊА САВЕЗНОГ СУДА,
ВРХОВНИХ СУДОВА РЕПУБЛИКА И ПОКРАЈИНА И ВРХОВНОГ
ВОЈНОГ СУДА (1980-1993)
- 10-11.6.1980:
"Неки институту и нека правила парничног и извршног поступка, гледишта ефикасности рада судова" - тема;
- 14-15.9.1983:
кумулирање накнаде штете; застаревање регресног захтева; чл. 200 Закона о облигационим односима; право на камату по меници; допуштеност ревизије; конвалидација неформалних уговора; чл. 71 ЗОО; станарско право разведених брачних другова;
- 13-14.6.1984:
форме предуговора; чл. 219 ЗОО; грађење без правног основа на друштвеној својини; допуштеност религије; правни лекови дужника; примена одредаба о каматним стопама;
- 31.1.1985; 15-16.5.1985:
разматрање питања; висина накнаде штете због умањења животне активности; губитак права купца; положај стечајних поверилаца; карактер менице; одговорност за штету који причини спортиста другом спортисти; заштита
посредне државнине; чл. 354 ЗПП; недозвољеност ревизије; врсте поступка у
радним споровима и код осигуравајућих осигурања;
- 28-19.5.1986:
стан као предмет уговора о купопродаји; стицања права својине од стране страног физичког лица на непокретностима у СФРЈ; стицање права стварне
службености одржајем; начело савесности и поштења у случају вишеструке
продаје исте ствари; застарелост новчаног потраживања по основу експропријације и национализације; прекид парничног поступка у случају отварања поступка редовне ликвидације;
- 27-28.5.1987:
чл. 53 Закона о основним својинско-правним односима; застара потраживања из уговора о грађењу; досуда у корист општине; чл. 104. ЗОО; сметање поседа - изградњом грађевинског објекта; фактура - веродостојна исправа;
отказ уговора о коришћењу стана; брачни другови јединствени супарничари;
- 1-2.6.1988:
чл. 39 Закона о својинско-правним односима; право сувласника на новчану накнаду штете; одговорност заједнице осигурања за штету од трактора;
потраживање затезне камате;
- 25-26.5.1989:
заснивање заложног права на непокретности; неисплаћени добитак на
игри на срећу; накнада штете због неоправдане осуде и лишења слободе; чл.
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279 ЗОО; доцња корисника кредита; признање новчано-службених захтева и
морал;
- 26-27.12.1991:
да ли је суд везан захтевом купца за уклањање недостатка ствари; одговорност правних лица за штету насталу убиством или телесном повредом због
радника трећег лица; правне последице ништавности уговора; дозвољеност ревизије; правна важност записника о продаји непокретности на јавној дражби;
уговор о пуномоћству и престанак због смрти; решење о новчаној накнади за
експроприсану непокретност;
- 16-17.11.1993:
монетарни номинализам; сазнивање заложног права на основу споразума странака; ревизијски разлози; окончање стечајног поступка.
Врста документа: записници, реферати, правна мишљења, тумачења.
Језик: српски.

СЕДНИЦЕ И РАДНИ САСТАНЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА УПРАВНЕ
СПОРОВЕ САВЕЗНОГ СУДА
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СЕДНИЦЕ И РАДНИ САСТАНЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА УПРАВНЕ СПОРОВЕ
САВЕЗНОГ ВРХОВНОГ СУДА (1952-1961)
- 18.9.1952:
питање: да ли жалбу против пресуде Врховног суда републике треба доставити на одговор-не;
- 29.10.1953:
чл. 66 Општег закона о занатству;
- 2.2.1954; 24.2.1954; 2.3.1954; 13.3.1954; 29.3.1954; 15.4.1954;
25.5.1954; 10.7.1954; 7.10.1954; 14.10.1954:
породична пензија; државни службеници; социјано осигурање књижевника; кривично дело против народне имовине; одређивање и превођење пензија у инвалиднине; губитак права колонисте на насељавање;
- 22.1.1955; 16.2.1955; 8.3.1955; 15.3.1955; 16.4.1953; 29.4.1955;
30.4.1955; 4.5.1955; 1.6.1955; 30.6.1955; 19.7.1955; 12-14.9.1955; 3.10.1955;
27.10.1955; 28.10.1955; 27.12.1955:
питања судске праксе: Да ли тужилац плаћа судску таксу у случају обуставе поступка чл. 62 Закона о промету земљишта и зграда; примена Уредбе о
управљању стамбеним зградама; обнова поступка у случају социјалног осигурања; разлика између државних и друштвених органа; да ли су народни одбори овлашћени да врше дистрибуцију станова; може ли се у управном поступку
поништити уговор о закупу стана; услови за укључење у стамбену заједницу
зграде етажне својине; питање реформацио ин пеус; проблем одрачуна и наплате увозних коефицијената;
- 16.1.1956; 29.3.1956; 19.4.1956; 28.5.1956; 18-19.6.1956; 29.10.1956;
5.12.1956:
признање права на две инвалиднине; рушење зграда подигнутих противно грађевинској дозволи - босански аграр; одређиваје старосне пензије;
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- 11.2.1957; 8.3.1957; 13.4.1957; 4.5.1957; 27.5.1957; 15.10.1957;
23.12.1957:
Може ли се дати отказ трудној жени? Да ли је испекција рада при отказу
везана за отказни рок; надлежност среског народног одбора при отказу и расподели станова; реорганизација судског система; коришћење стана између
чланова истог домаћинства; чл. 70 Закона о управним споровима;
- 3.1.1958; 18.1.1958; 10-14.3.1958; 17.3.1958; 29.4.1958, 27.5.1958;
25-26.6.1958; 4.12.1958:
везаност суда ранијом пресудом; отказ службенику који се налази на боловању; дечји додатак запослене мајке; примена чл. 87 Уредбе о управљању
стамбеним зградама;
- 24.1.1959; 18.2.1959; 9.3.1959; 10.3.1959; 23.3.1959; 29-30.5.1959;
30.9.1959; 2.12.1959:
признаје права на пензију пре ступања на снагу Уредбе о одређивању и
о превођењу пензија и инвалиднина; надлежност по жалбама у службеним
предметима; Ко подноси царински увозни лист за робу увезену бродом или
авионом? Измене Закона о ЈНА; услови за давање отказа по Закону о јавним
службеницима; примена чл. 225 Закона о јавним службеницима;
- 9.3.1960; 20-21.6.1960; 13-14.12.1960:
чл. 212 Закона о пензијском осигурању; признање напредовања у служби учесницима НОБ-а; питање да лли је жена земљорадник на свом и мужевљевом имању; надлежност у смислу чл. 45 и 46 Уредбе о управљању стамбеним зградама; престанак службе у ЈНА; устројство судова и надлежност; уживалац личне пензије; чл. 8 Закона о инвалидском осигурању; допуштеност
ванредних правних лекова против решења о експропријацији; административна казна;
- 12-13.1.1961; 27.3.1961; 3.4.1961; 29-30.5.1961: 18-20.10.1961;
20.11.1961; 20.12.1961:
правна схватања у вези надлежности постављеног захтева од стране
приватних власника на део станарине, након ступања на снагу Закона о стамбеним односима; допуштеност вођења управног спора против решења државних органа којим се додељује стан; престанак службе у ЈНА официрима који
су за време службе у ЈНА завршили студије на факултетима - реферат; устројство судова и надлежности - елаборат; примена и тумачење чл. 32, 70, 71, 73,
88, 139, 184 и 205 Закона о пензијском осигурању; чл. 126 Уредбе о порезу на
доходак - правно схватање; примена чл. 22, 278 и 279 Закона о инвалидском
осигурању; реферат: да ли дете уживалац породичне пензије, које је одбијено
са велике матуре на годину дана, има право на исплату породичне пензије и за
то време; проблем примене чл. 262 ЗУП-а у области социјалног осигурања;
питање легитимације и статуса заинтересованих лица у управном спору; спорови о сметању поседа између сустанара; допуштеност ванредних правних
средстава против решења експропријационе комисијео накнади; појам породичног домаћинства из чл. 30 Закона о стамбеним односима; рефабилитација
односно брисање правних последица пресуде и право на пензију; чл. 14 Закона о аграрној реформи и унутрашњој колонизацији; може ли се вршити административним путем пренос непокретности национализованих по Закону о национализацији најамних зграда и грађевинског земљишта; примена чл. 69 Царинског закона - утврђиваје вредности робе у царинском поступку; покретање
управног спора према чл. 8 Закона о јавном тужилаштву.
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Врста документа: записници-реферати.
Језик: српски.
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СЕДНИЦЕ И РАДНИ САСТАНЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА УПРАВНЕ СПОРОВЕ
ВРХОВНОГ СУДА ЈУГОСЛАВИЈЕ (1962-1965)
- 1-2.2.1962; 29.3.1962; 13.4.1962; 21.5.1962; 9-10.10.1962; 10.12.1962:
остваривање права на породичну пензију; унапређивање службеника;
чл. 187 Закона о јавним службеницима; чл. 17 Уредба о привременој општој
царинској тарифи; признање права на инвалидну пензију; оцењивање законитости решења пореских органа који утврђују пореске основе; побијање решења у управном поступку за добровољну размену страна кад он није давалац
стана на акоришћење; службенички однос; експропријација; проблем својине
и права коришћења земљишта у поступку издаваја грађевинске дозволе; овлашћење тржишне испекције; питање социјалног осигурања несреће на раду;
- 22.1.1963; 23-25.4.1963; 6.5.1963; 27.6.1963; 11.12.1963:
рок за службу у управном спору за треће лице које није учествовало у
поступку; право на инвалиднину уживаоца личне пензије; чл. 145 Основног
закона о прекршајима; противречне одлуке овог суда о појединим правним питањима; чл. 138 Закона о наслеђивању; царински прекршај; породично домаћинство; чл. 220 Закона о пензијском осигурању; изглед евидентног лица;
- 28.1.1964; 4.2.1964; 21.4.1964; 12.5.1964; 29.6.1964; 21.9.1964;
16-17.11.1964; 23.12.1964:
основан захтев за повраћај царина; заштита патента; приватне занатлије;
статус сустанара; Коме се признаје додатак на децу? Расправљање спорова између станара у вези заједничких просторија; који орган решава о накнади трошкова лечења зрдавственог осигурања лица; разматрање нацрта статистичких
показатеља за управне спорове; права сувласника, сустанара на проширењу
као власник; нацрт Закона о пензијском осигурању; сукоб надлежности код
доношења решења о додели стана;
- 11.1.1965; 27.1.1965; 12.4.1965; 26.4.1965; 26.8.1965; 15.11.1965;
18.11.1965; 15.12.1965; 21.12.1965:
питање осигураника; нацрт измена и допуна Закона о управним споровима; утврђиваје пореске основице код грађана; вредност дрвета из сопствене
шуме представља трошак који се признаје код остваривања додатка прерадом
истог; чл. 20 ЗУС-а; решења СДК; чл. 56 Закона о здравственом осигурању.
Врста документа: записници, реферати, правна мишљења.
Језик: српски.
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СЕДНИЦЕ И РАДНИ САСТАНЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА УПРАВНЕ СПОРОВЕ
ВРХОВНОГ СУДА ЈУГОСЛАВИЈЕ (1966-1968)
- 16.2.1966; 28.2.1968; 29.4.1966; 10-12.5.1966; 18.5.1966; 6.6.1966;
27.6.1966; 30.6.1966; 7.9.1966; 31.10.1966; 23.11.1966; 29.12.1966:
издавање грађевинске дозволе без сагланости власника земљишта-разлог за укидање по праву надзора; допуштеност жалбе на пресуду Врховног суда републике у смисли чл. 18 Закона о управним споровима; питање надлежности по закону о ревизији; додељивање земљишта колонистима у Македонији и КиМ; правилни састав инвалидских комисија; допуштеност захтева у
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смисли чл. 20 ЗУС-а; чл. 146 Основног закона о прекршајима; да ли је акт
Управног одбора југословенске електропривреде - акт у управној ствари; накнада личног доходка аквизитеру за време боловања; чл. 170 Закона о инвалидском осигурању; питање преноса чл. 40 Закона о национализацији најамних зграда и грађевинског земљишта; чл. 9 Закона о експропријацији; примена
чл. 205-206 Основног закона о пензијском осигурању у поступку утврђивања
пензијског стажа;
- 9.1.1967; 16.1.1967; 24.1.1967; 14.2.1967; 27.2.1967; 28.6.1967;
22.9.1967; 5.12.1967; 11.12.1967:
легитимација туженог органа за подношење захтева по чл. 20 Закона о
управном поступку; чл. 216 и 221 Основног закона о пензијском осигурању;
да ли се удовици свештеника може ускратити право на заштитни додатак по
чл. 119 Основног закона о пензијском осигурању; чл. 68 ЗУС-а; допуштеност
жалбе на решења републичких врховних судова; питање у вези национализације; утврђивање царинске основице код куповине аутомобила; жалба против
одлуке у управном спору по служби за обнову поступка; случај одузимаја
аутомобила због скривене робе у њему на царини; право на накнаду нашим
грађанима за такозване ин виво експерименте који су вршени над њима у концентрационим логорима - Споразум и Уредба донети 1964. године добили
8.000.000. марака; здравствено осигурање занатлије који је већ здравствено
осигуран по другом основу;
- 8.1.1968; 31.1.1968; 11-12.3.1968; 7.5.1968; 10.6.1968; 25.6.1968;
1-8.10.1968; 6.11.1968; 9-10.12.1968; 17.12.1968:
распоред рада за 1968. годину; образложење одлуке донете по чл. 20 Закона о управним споровима - регрес ратним војним инвалидима; примена чл.
40 Закона о национализацији најамних зграда и грађевинског земљишта; уписник у именик адвокатских приправника и достојност; обрачун царина и увозних дажбина за моторна возила; унапређење у служби милиције; несагласност чл. 140 Основног закона о пензијском осигурању; задаци и рад судске
праксе; право на жалбу лицу које због пропуста органа није учествовало у поступку; признање права на изузетну старосну пензију борцима НОР-а; решавање дечјег додатка кроз чл. 20 Закона о управном поступку; напредовање војних музичких службеника; питање из царинског закона; проблеми патентне
заштите; допустљивост захтева за заштиту законитости против аката СИВ-а;
управни или радни спор према чл. 68 ЗУС-а против одлуке општинске скупштине о разрешењу функционера; повећање пензије уживаоцу личне пензије
због учешћа у ратовима од 1912. до 1918. године; арондација земљишног приватника због стварања воћњака.
Врста документа: записници, реферати, правна мишљења.
Језик: српски.
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СЕДНИЦЕ И РАДНИ САСТАНЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА УПРАВНЕ СПОРОВЕ
ВРХОВНОГ СУДА ЈУГОСЛАВИЈЕ (1969-1971)
- 11.3.1969; 21.4.1969; 1.7.1969; 15.19.1969; 29.9.1969; 21.10.1969;
12.11.1969; 18.11.1969; 17.12.1969:
чл. 20 Закона о управним споровима; чл. 165 Царинског закона - одузета
роба; уживалац старосне пензије; рок за ревизију првостепеног решења и пензијског осигурања; посебан стаж код родитеља у његовој трговачкој радњи;
примена чл. 264 Закона о управном поступку у вези Закона о национализацији
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приватних привредних предузећа; положај лица са признатим правима из чл. 24
Уредбе у судијском испиту; легитимација за примање права на - инвалидну пензију повређеног лица; економски емигранти из Македоније; одузимање додељеног неизграђеног грађевинског земљишта; ћутање органа управе; смеша - може
бити предмет патентне заштите; рок за поништавање акта по праву надзора);
- 14.1.1970; 23.3.1970; 6.4.1970; 13.4.1970; 18.5.1970; 25.5.1970;
2.7.1970; 5.10.1970; 14.10.1970; 18.11.1970:
осврт на рад у 1969. години и распоред рада за 1970. годину; програм
коришћења права из здравственог осигурања; последице решења којима је истекао рок за ревизију; ортопедска помагала; спорна питања из царинских прописа; решења о царинским контигентима; право из пензијског и инвалидског
осигурања због учешћа у НОО покрету Грчке; права на породичну пензију;
могућност деекспропријације; легитимација по чл. 20 ЗУС-а; чл. 216, 224, 236,
184 Основног закона о пензијском осигурању; рибарски бродови - царинске
тарифе; рад евиденције Одељења за управне спорове;
- 26.1.1971; 10.3.1971; 17.3.1971; 28.4.1971; 9.6.1971; 30.6.1971;
8.7.1971; 13.10.1971; 27.12.1971:
Братовштина католичке цркве и њихова имовина; легитимација странке
у управном спору; исељавање подстанара; чл. 184 Основног закона о пензијском осигурању; одговорност шпедитера; дажбине при увозу пољопривредних
производа; чл. 18 Царинског закона; чл. 22 Закона о југословенском држављанству; примена чл. 34 Закона о војној обавези; остваривање права на пензију малолетника; плаћање доприноса за коришћење градског земљишта у
смислу чл. 20 ЗУС-а; судска заштита права радника које именује или представља скупштина; тумачење чл. 34 Закона о војној обавези; надлежност Врховног суда Југославије након ступања на снагу уставних амандмана; процесна
неспособност странке у спору.
Врста документа: записници, реферати, правна мишљења.
Језик: српски.
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СЕДНИЦЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УПРАВНЕ СПОРОВЕ ВРХОВНОГ СУДА
ЈУГОСЛАВИЈЕ (1972-1974)
- 11.1.1972; 18.1.1972, 16.2.1971; 21.2.1971; 22.3.1971; 29.3.1972;
12.4.1972; 5.4.1972; 17.4.1972; 24.5.1972; 31.5.1972; 11.10.1972; 25.10.1972;
15.11.1972:
питања у вези новог Закона о прекршајима; оцена рада за прошлу годину и распоред послова за 1972. годину; надлежност органа за запошљавање из
чл. 46 Закона о пензијском осигурању; чл. 264 Закона о управном поступку пристанак лица; допуштеност жалбе против решења кад се одлучује о захтеву
за обнову поступка експрописане непокретности; општина као странка у
аграрној ствари; примена ванредних правних средстава; чл. 64 Царинског закона; ретенциона квота установа у Закону о девизном пословању; измене и допуне Закона о управном поступку; refermacio in peius у случају кад је правни
лек одбијен; питање у вези новог Закона о савезним судским таксама; легитимација мололетне деце против решења старатељског органа; чл. 90 Закона о
девизном пословању; увећање стажа у случају рада у нуклеарним установама;
надлежност Народне банке у вршењу девизне контроле;
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- 17.1.1973; 6.2.1973; 13.3.1973; 26.3.1973; 4.4.1973; 18.4.1973; 9.5.1973;
16.5.1973; 23.5.1973; 27.6.1973; 10.10.1973; 22.10.1973; 27.11.1973:
примена тачке XIX Закона о утврђивању радних места; плаћање у земљи
девизама; поступак у управном спору у случају ћутања администрације; продужење рока за враћање у иностранству; програм рада Одељења за управне
спорове за 1973. годину; праћење друштвених појава и проблема; разматрање
измена Закона о држављанству; формирање аналитичког листа; утврђиваје катогорије радног места; измена уговора у случају новог рока за испоруку робе;
трошкови кривичног поступка; извршење пресуде у управном спору; правно
дејство разрешења радног односа; негативни сукоб надлежности у прекршајном поступку; инвалидски додатак; спорови у девизним стварима; исплата
пензија иностраном држављанину; заступање процесно неспособне странке;
- 9.1.1974; 23.1.1974; 6.2.1974; 20.2.1974; 27.3.1974; 9.5.1974:
извештај за 1973. годину; програм рада и задаци за 1974. годину; запажања кроз праксу у управним споровима; правно дејство судске рехабилитације у вези оствариваја права на пензију; заступање процесно неспособне
странке; плаћање у иностранству од стране нашег држављанина; тумачење чл.
4 Закона о савезном порезу на промет; заштитна мера - одузимање предмета и
застарелост; девизни прекршаји; тумачење чл. 184 ОЗПО; мењање решења у
поступку ревизије; везаност органа за пензију правоснажним решењем о признатом стажу.
Врста документа: записници, реферати, закључци, тумачења, мишљења,
правна схватања.
Језик: српски.
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СЕДНИЦЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УПРАВНЕ СПОРОВЕ САВЕЗНОГ СУДА
(1974-1979)
- 11.6.1974; 2.7.1974; 17.7.1974; 21.11.1974:
распоред нерешених предмета бившег Врховног суда Југославије и даљи рад новог Савезног суда; надлежност и поступак Савезног суда у управним
споровима; примена ванредних правних лекова; организација и састав већа по
управним споровима;
- 17.2.1975; 15.5.1975; 29.5.1975; 4.9.1975; 10.11.1975; 24.11.1975:
измене и допуне Закона о управном поступку; надлежност Савезног суда у решавању захтева по чл. 20 ЗУС-а; надлежност у стварима војних инвалида; ревизија у поступку царињења; праћење друштвених спорова и односа; незаконитости у привреди; право осигураника за поновно одређивање пензије;
тумачење чл. 159 Царинског закона;
- 5.1.1976; 12.2.1976; 24.3.1976; 15.4.1976; 29.4.1976; 10.5.1976;
2.9.1976; 22.10.1976; 23.12.1976:
оцена рада, извештај и распоред судија за 1975. годину; чл. 380, 273,
274, 16, 17 и 18 Царинског закона - тумачење; програм рада за 1976. годину;
ступање на снагу новог Царинског закона;
- 21.1.1977; 26.1.1977; 9.6.1977; 1.9.1977; 29.12.1977:
незаконита наплата из савезног буџета; тумачење чл. 202 Царинског закона; право на ослобађање од плаћања царине по чл. 29 Савезног закона; да ли
се против решења међугарнизонске стамбене комисије може водити управни
спор; тумачење чл. 372 и 383 ЦЗ;
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- 7.2.1978; 20-21.4.1978; 22.6.1978; 19.9.1978; 23.11.1978:
чл. 38 Закона о девизном пословању - тумачење; чл. 386 Царинског закона; извештај рада за 1977. годину и програм рада за 1978. годину; тумачење
чл. 104 Основног закона о пензијском осигурању; рачунање самосталне делатности у посебан стаж; рачунање времена проведеног у ЈНА после 15.5.1945.
године; трошкови ПТТ на чији терет падају; тумачење чл. 148 Закона о девизном пословању;
- 12.2.1979; 4.6.1979; 28.9.1979; 1.11.1979; 8.11.1979; 13.11.1979;
10.12.1979:
допуштеност судске заштите против решења Савезног већа за прекршаје; порез на промет аутомобила; тумачење чл. 148 Закона о прекршајима;
правна средства у области управног спора; пензијски стаж после престанка
војне службе; увоз резервних делова за сатове; допуштеност захтева за заштиту законитости и извештај - кретање предмета у 1979. години.
Врста документа: записници, реферати, белешке, тумачења.
Језик: српски.
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СЕДНИЦЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УПРАВНЕ СПОРОВЕ САВЕЗНОГ СУДА
(1980-1983)
- 21.2.1980; 23.3.1980; 29.5.1980; 16.6.1980; 19.9.1980; 1.10.1980;
16.10.1980; 12.12.1980; 18.12.1980:
разматрање извештаја за 1979. годину; од кад се рачуна рок застарелости у вези са Законом о девизном пословању; наплата камате на задоцнелу
уплату царинских дажбина; приказ рада за 1979. годину и програм рада за
1980. годину; допуштеност захтева Савезног јавног тужиоца у смислу чл. 21
Закона о управном спору; тумачење чл. 29 Царинског закона; допуштеност
захтева за судску заштиту из чл. 148 и 149 Закона о прекршајима; надлежност
по Закону о прекршајима кад се повређују савезни закони; предлог програма
рада за 1981. годину; примена чл. 112 Закона о девизном пословају;
- 29.1.1981; 2.2.1981; 6.2.1981; 13.2.1981; 19.2.1981; 27.2.1981; 2.4.1981;
7.5.1981; 12.5.1981; 29.5.1981; 18.6.1981; 23.9.1981; 30.9.1981; 28.12.1981:
извештај за 1980. годину и статистички осврт на 1980. годину; програм
рада за 1981. годину; микро филм као доказно средство у управном поступку;
питања из области пореза; чл. 150 Закона о прекршајима; поступање судова у
примени чл. 43 Закона о путним исправама; застарелост код девизног прекршаја; тумачење чл. 46 ЗУС-а; тумачење чл. 29, 388 и 389 Царинског закона;
процесни значај пријаве ОУП у прекршајном поступку; ажурност управног
одељења на дан 1.9.1981. године; рок за подношење захтева за учеснике НОРа 31.12.1978. године и чл. 75 Закона о основним правима из пензијског и инвалидског осигурања; замена новчане у казну затвора; Врховни војни суд и пензијско осигурање;
- 16.2.1982; 18.3.1982; 7.4.1982; 4.6.1982; 23.9.1982; 28.10.1982;
8.12.1982:
извештај рада за 1981. годину; кажњавање подстрекача и помагача; чл.
151 Закона о прекршајима - тумачење; измене и допуне Царинског закона; метод и расподела послова; чл. 108 Закона о промету робе и услуга са иностранством; предлог програма рада за 1983. годину);
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- 28.1.1983; 7.2.1983; 27.3.1983; 22.6.1983; 11.7.1973; 21.9.1973;
3.10.1973; 4.11.1973; 5.12.1973:
извештај рада за 1982. годину; прекршај према чл. 108 Закона о промету
робе и услуга са иностранством; измене и допуне Закона о прекршајима; примена чл. 184 Основног закона о пензијском и инвалидском осигурању; утицај
правних последица осуде за кривична дела на стицање и губитак појединих
права; преглед рада за 1983. годину; предлог програма рада за 1984. годину;
тумачење чл. 24 Закона о основама пословања организације удруженог рада у
области промета робе и услуга; судска заштита у вези избора, именовања и
разрешења функционера.
Врста документа: записници, реферати, белешке, тумачења.
Језик: српски.
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СЕДНИЦЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УПРАВНЕ СПОРОВЕ САВЕЗНОГ СУДА
(1984-1990)
- 30.1.1984; 5.3.1984; 14.5.1974; 17.5.1974; 15.6.1984; 15.10.1984;
31.10.1984; 5.11.1984; 12.11.1984; 19.11.1984; 7.12.1984:
извештај о раду за 1983. годину; испитивање порекла девиза; девизна
контрола царинских органа; угоститељ пружа услуге страним гостима -кад је
прекршај; измене и допуне Закона о управном поступку; измене и допуне Закона о прекршајима којима се повређују савезни прописи; захтев за повраћај
царинских дажбина; евидентирање судске праксе; благовременост захтева за
покретање управног поступка; одлука републичког и покрајинског закона о
пензијском и инвалидском осигурању - у третирању пензијског стажа у сељачким радним задругама; праграм рада за 1985. годину; пружање уготитељских
услуга страним туристима; преглед решених предмета у 1984. години;
- 24.1.1985; 15.4.1985; 17.6.1985; 27.9.1985; 11.10.1985; 18.11.1985:
разматрање извештаја за 1984. годину; утврђивање пензијског стажа; чл.
88 Закона о основним правима инвалида; чл. 84 Царинског закона; извештај о
решеним и нерешеним предметима у 1985. години; програм рада за 1986. годину;
- 31.1.1986; 17.3.1986; 14.4.1986; 23.6.1986; 27.10.1986; 22.12.1986:
(извештај о раду Одељења управних спорова за 1985. годину; материјал
и питања у вези постојања прекршаја у вези чл. 371 Царинског закона; извештај о кретању предмета на дан 31.3.1986. године; реферат о захтеву за заштиту законитости - Савезни јавни тужилац против пресуде Савезног суда; спорна
питања у вези чл. 265 Закона о управном поступку);
- 2.2.1987; 16.2.1987; 11.5.1987; 26.5.1987; 15.6.1987; 19.10.1987;
25.11.1987:
(извештај о раду одељења за управне спорове за 1986. годину; чл. 370
Царинског закона - тумачење; питање и остваривање права на старосну пензију; чл. 42 и 177 Закона о девизном пословању - тумачење; рачунање стажа осигураницима инвалиднина; извештај о кретању предмета на дан 30.9.1987;
предлог програма рада за 1988. годину);
- 1.2.1988; 11.4.1988; 14.4.1988; 8.9.1988; 20.9.1988; 7.11.1988:
(извештај о раду Одељења за управне спорове за 1987. годину; повраћај
царинских дажбина; тумачења чл. 29 и 389 Царинског закона; непровођење записника - прекршај; порески третман ортопедских справа и помагала; чл. 261
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и 249 Закона о управним споровима - тумачења; решавање управних спора без
списа);
- 21.1.1989; 2.2.1989; 22.5.1989:
(припрема извештаја за 1988. годину Одељења за управне спорове);
- 15.1.1990:
(предлог извештаја о раду Одељења за управне спорове за 1989. годину).
Врста документа: записници, реферати, белешке, тумачења.
Језик: српски.

САВЕТОВАЊА ОДЕЉЕЊА ЗА УПРАВНЕ СПОРОВЕ САВЕЗНОГ
СУДА, ВРХОВНИХ СУДОВА РЕПУБЛИКА И ПОКРАЈИНА И
ВРХОВНОГ ВОЈНОГ СУДА
39
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САВЕТОВАЊА УПРАВНИХ ОДЕЉЕЊА САВЕЗНОГ ВРХОВНОГ
СУДА/ВРХОВНОГ СУДА ЈУГОСЛАВИЈЕ, ВРХОВНИХ СУДОВА
РЕПУБЛИКА И ПОКРАЈИНА И ВРХОВНОГ ВОЈНОГ СУДА (1959-1973)
- 19-20.3.1959:
записник о раду конференције и нацрти правних схватања;
- 11-12.4.1961:
саветовање о проблемима у решавању управних спорова - записник и
реферати;
- 13-15.3.1962:
саветовање, записник и реферати и кореферати о проблемима из управног спора;
- 26.11.1965:
текст снимка на магнетофонској траци, тумачење "Основна права или
слободе";
- 8-9.3.1966:
саветовање, записник и реферати у вези тумачења и питања чл. 20, 21,
43, 46, 68, 15, 1 и 6 Закона о управним споровима;
- 13-14.2.1968:
саветовање, записник и реферати;
- 16-17.10.1969:
саветовање - Управни спор у систему правосуђа - усаглашавање са Уставом; записник, реферати; правна заштита странке од претераног захтева општине за учешће инвеститора у трошковима уређења грађевинског земљишта;
питање чл. 76 ЗУС-а;
- 22-23.6.1971:
саветовање, записник, реферати: Завод за социјално осигурање мења коначно и правоснажно решење инвалидног осигураника; питање чл. 42 Закона
о изменама и допунама Основног закона о искоришћавању пољопривредног
земљишта; узурпација земљишта у друштвеној својини;
- 7-8.2.1973; 14-15.11.1973:
саветовање, записник; спровођење закључака Савезне скупштине о задацима; спречавања неоправданих социјалних разлика и писмо Извршног бироа
СКЈ у пракси судова у управним споровима; реферати - ингеренције Врховног
суда Југославије које су регулисане савезним и републичким прописима; допуштеност жалбе чл. 107 Закона о војним инвалидима.
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Врста документа: записници, реферати.
Језик: спрски.
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САВЕТОВАЊА УПРАВНИХ ОДЕЉЕЊА САВЕЗНОГ СУДА,
ВРХОВНИХ СУДОВА РЕПУБЛИКА И ПОКРАЈИНА И ВРХОВНОГ
ВОЈНОГ СУДА (1981-1989)
- 24.12.1981:
радни састанак - записник; савезни јавни тужилац и захтев за заштиту
законотости против одлуке већа Савезног суда по захтеву за судску заштиту;
чл. 369 Царинског закона; прекид рока застарелости у царинском поступку;
- 13.12.1982; 20.12.1982:
састанак - записник; сарадња Савезног суда и Врховног војног суда размена мишљења о начелним правним питањима;
- 30.1.1983; 14.3.1983; 8.12.1983:
састанак - записник; контрола изласка из земље; контрола пружања туристичких услуга; саветовање, карактер акта органа управе када доноси решење о прекршају; судска заштита у вези избора функционера; Ко се сматра храниоцем?
- 20.2.1984; 20.3.1984; 26.11.1984:
консултативан састанак - записник; покушај изношења девиза, испитивање порекла истих; привремено одузимање; чл. 380 СЗ; приватни угоститељ;
пружање услуга страном госту;
- 5.2.1985; 4.12.1985:
саветовање - записник; дилеме чл. 33 Закона о основним правима војних
инвалида и породицама палих бораца; поновно утврђивање пензија; заједница
ПИО и посебни стаж који не може да се урачуна у пензијски стаж;
- 7.5.1986; 9.12.1986:
консултативни састанак - записник; чл. 178 Закона о девизном пословању; престанак правног лица; одговорност шпедитера за прекршаје чл. 370 СЗ;
- 17.3.1987; 25.6.1987:
саветовање - записник; чл. 109 Закона о основним правима војних инвалида и породица палих бораца; рачунање стажа инвалидима са скраћеним радним временом; чл. 66 ЗУС-а; плаћање трошкова за испитивање исправности
животних намирница;
- 28.9.1988:
саветовање - записник; чл. 84 Закона о основним правима пензијском и
инвалидском осигурању; судска одлука за породичну пензију бившег брачног
друга из разведеног брака; чл. 33 ЗУС-а - неблаговременост за обнову поступка;
- 14.11.1989:
активна легитимација јавних правобраниоца по чл. 2 ЗУС-а.
Врста документа: записници, реферати.
Језик: српски.
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ОПШТЕ СЕДНИЦЕ САВЕЗНОГ СУДА
41

43

ОПШТЕ СЕДНИЦЕ САВЕЗНОГ ВРХОВНОГ СУДА (1947-1963)
- 30.6.1947; 10.12.1947:
Упутство Врховног суда Југославије о примени чл. 80, 57 и 77 Основног
закона о браку - мирење;
- 11.4.1949:
записник; проблеми прибављени путев евиденције судске праксе;
- 9.2.1952:
записник; упуство о решавању грађанско правних спорова између лица
различитог држављанства;
- 21.3.1953:
записник; чл. 26 Закона о пољопривредном земљишном фонду;
- 29.3.1954; 28.4.1954; 10.6.1954; 9.7.1954; 22.7.1954; 28.8.1954;
19.10.1954; 30.12.1954:
записник; примене уредбе о имовинским односима и реорганизација сељечких радних задруга; надлежност иностраних судова за развод брака држављана ФНРЈ - пасивна легитимација; Упуство о државним матичним књигама;
- 14.1.1955; 2.4.1955:
записник; правно схватање чл. 21 Закона о управним споровима;
- 24.3.1956; 15.6.1956:
записник; преднацрт Закона о судовима социјалног осигурања; издавање
Збирке одлука Врховног суда Југославије;
- 15.10.1957:
записник; измене ЗУС-а;
- 14.1.1958; 6.5.1958; 10.6.1958; 2.10.1958; 9.10.1958:
записник; тумачење одредаба Закона о аграрној реформи и колонизацији; чл. 246 Закона о наслеђивању; тумачење чл. 24 Закона о аграрној реформи
и колонизацији; примена чл. 183 Кривичног закона СФРЈ; извештај - "Нека
питање аграрне реформе и колонизације"; правна природа коефицијената и
питања рокова застарелости; правно схватање чл. 30 и 33 Закона о судовима;
преднацрт Закона о савезном уставном већу и о обезбеђивању уставности и законитости прописа, примедбе; примена чл. 34 Царинског закона);
- 16.11.1959:
записник, чл. 8 Уговора о сицијалном осигурању адвоката; чл. 249 Закона о пензијском осигурању и право на породичну пензију;
- 28.3.1960; 5-6.5.1960; 20.12.1960:
нацрт о задацима и организација Одељење за евиденцију судске праксе
у Савезном врховном суду; питање Мировних већа и изабраних судова; захтев
за заштиту законитости од стране Савезног јавног тужиоца под бројем Рев.
871/59 и Рев 1286/60;
- 12.1.1961; 24.1.1961; 3.4.1961:
распоред послова судија и секретара Савезног врховног суда за 1961.
годину; судска надлежност у вези примене чл. 134, 135, 193 и 195 Закона о
стамбеним односима; заштита станарских права; устројство судова и надлежност;
- 8.1.1962; 20.2.1962; 6.5.1962; 20.6.1962:
претрес нацрта Правилника о унутрашњем пословању - судски пословник; унапређење у звање саветника по измењеом члану 187 Закона о јавним
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службеницима; допустивост захтева за заштиту законитости против пресуда
Врховног привредног суда у случају одбијања ранијег поднетог захтева по истој ствари;
- 20.2.1963; 2-3.10.1963; 4.11.1963; 11.12.1963; 30.12.1963:
спорна питања у вези издавања грађевинских дозвола; затев за заштиту
законитости од стране савезног јавног тужиоца против пресуде Савезног врховног суда; значај изјаве о неприхватању наслеђа код остваривања права на
додатак на децу; примена: Закона о судовима, Закона о привредним судовима,
Закона о изменама и допунама закона о јавном тужилаштву и Закона о јавном
бравобранилаштву; Упуство о организацији службе за евиденцију, праћење,
унапређење судске праксе.
Врста документа: записници, реферати, правна схватања, упуства, тумачење,
уговор, закон.
Језик: српски.
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ОПШТЕ СЕДНИЦЕ ВРХОВНОГ СУДА ЈУГОСЛАВИЈЕ (1964-1966)
- 21.1.9964; 10.2.1964; 3.3.1964; 14.2.1964; 31.3.1964; 14.4.1964;
3.11.1964:
записник; разматрање рада Врховног суда Југославије у 1963. години и
распоред послова за 1964. годину; преднацрт Основног закона о судовима опште надлежности; одрицање од наслеђа које учини законски заступник без
одобрења органа старатељства; преднацрт Закона о јавном тужилаштву; дискусија по извештају Врховног суда Југославије о проблемима запаженим
применом закона у раду судова; преднацрт Закона о управним споровима; изузеће судија; пореска утаја;
- 12.1.1965; 9.2.1965; 25.3.1965; 12.5.1965; 10-11.11.1965; 27.11.1965:
записник; распоред рада за 1965. годину; јединстен правни посао; испуњење купопродајног уговора; испуњење услова за старосну пензију; програм
рада за 1966. годину - давање мишљења Савету радне заједнице о потребном
броју судија и стручних сарадника;
- 1.2.1966; 24.3.1966; 10.4.1966; 26.5.1966; 6.10.1966; 18-19.10.1966;
24.10.1966; 7.11.1966; 25.11.1966; 2.12.1966:
записник; одлучивање о сукобу надлежности у предмету Ур 21/66; проблем захтева за заштуту законитости против пресуде Врховног привредног суда донете у управно-рачунском спору; чл. 87 и 259 Закона о ЈНА у складу са
уставом - питање; заказивање саветовања о проблемима правосуђа и ставови
ИВ седнице ЦК СКЈ; тезе за измену Закона о кривичном поступку; анализа рада у И половини 1966. године; распоред судија и увођење петодневне радне
седнице; нацрт Основног закона о правосудном испиту; чл. 46 и 47 Основног
закона о инвалидском осигурању; питање преноса права према чл. 40 Закона о
национализацији најамних зграда и грађевинског земљишта; надлежност после ступања на снагу Основног закона о радним односима у старима из радних
односа радника држаних органа и организација које врше јавна овлашћења;
измене и допуне ЗКП-а; измене и допуне Основног закона о прекршајима и
примедбе; разматрање нацрта Пословника Савезне скупштине; разматрање
плана рада међоодборске комисије за преиспитивање правосудног система.
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Врста документа: записници, реферати, правна схватања, упуства, тумачење,
уговор, закон.
Језик: српски.
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ОПШТЕ СЕДНИЦЕ ВРХОВНОГ СУДА ЈУГОСЛАВИЈЕ (1967-1969)
- 10.1.1967; 2.2.1967; 27.2.1967; 7.3.1967; 20.3.1967; 18.4.1967; 18.5.1967;
22.5.1967; 20.7.1967; 3.10.1967; 11.10.1967; 24.10.1967; 23.11.1967:
записник; реферат; извештај о раду суда и годишњи распоред судија за
1967. годину, као и предлог Савету радне заједнице Врховног суда Југославије;
питање реизборности у Врховном суду Југославије; употреба матерњег језика у
поступку; информација савезној конференцији ССРЊ "Друштвено-политички
аспект актуелне проблематике правосуђа"; измене и допуне Закона о кривичном
поступку; мишљење о Међународној конвенцији о укидању свих облика расне
дискриминације; проблем награде за вештачење; новелирани закон о управним
споровима; измена распореда судија и програм рада Врховног суда Југославије
за 1968. годину; извештај Савезне скупштине "Стање у судству";
- 23.2.1968; 5.3.1968; 9.4.1968; 23.4.1968; 10.5.1968; 1-2.7.1968;
3.10.1968; 25.12.1968:
записник; реализација и извршење програма рада у 1967. години; распоред судија за 1968. годину; расматрање тезе о правосуђу; питање надлежности
између Врховног привредног суда и посебне арбитраже у здравственом осигурању; Врховни војни суд; легитимација туженог из чл. 20 ЗУС-а; расматрање
нацрта извештаја о стању и проблемима правосуђа; несрећа на раду;
- 4.2.1969; 6.2.1969; 11.2.1969; 18.3.1969; 25.3.1969; 15.5.1969;
7.10.1969:
записник; предлог за одређивање чланова Савезне изборне комисије;
распоред судија за 1969. годину; извештај о раду за 1968. годину; програм рада за 1969. годину; карактер акта и висина трошкова уређења грађевинског земљишта по чл. 40 Закона о национализацији; судска заштита права радника у
изборним звањима; ароданција радних проширења пољопривредне организације; предлог за измене и допуне Закона о кривичном поступку; предлог
резолуције о унапређењу правосудног система; предлог новог Основног закона о прекршају; усвајаје Пословника Врховног суда Југославије; захтев из чл.
20 ЗУС-а - допуштен у случају одлука републичких и покрајинских врховних
судова.
Врста документа: записници, реферати, правна схватања, упуства, тумачење,
уговор, закон.
Језик: српски.
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ОПШТЕ СЕДНИЦЕ ВРХОВНОГ СУДА ЈУГОСЛАВИЈЕ (1970-1972)
- 30.1.1970; 13.2.1970; 24.2.1970; 27.2.1970; 23.6.1970; 7.12.1970:
извештај о раду за 1969. годину; распоред рада судија за 1970; питање
избора новог судије; стаж за инвалидску пензију након осигураног случаја;
утицај погрешне поуке; покретање прекршајног поступка-прекид рока застерелости; сагласност Основног закона о доприносима и порезима грађана са
Уставом СФРЈ и чл. 34 Одлуке о доприносима и порезима грађана за територију града Београда; право на курсну разлику по чл. 247 Основног закона о
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пензијском осигурању у смислу чл. 20 Закона о уравним споровима; одузимање додељеног грађевинског земљишта кад се у одређеном року неизгради
објекат услед новог урбанистичког плана; Устав СФРЈ и чл. 8 Закона о ратним
војним инвалидима; усклађеност Правилника о спровођењу законских одредаба са Законом о ЈНА; ревизија закона из области правосудног система и надлежног Врховног суда Југославије;
- 9.2.1971; 25.2.1971; 6.5.1971; 21.5.1971; 27.10.1971:
дискусија о раду суда за 1970. годину; распоред судија и стручних сарадника у 1971. години; дискусија о уставним амандманима; питање посебног
стажа - болничарима, члановима СКОЈ-а; измене и допуне Пословника који се
односи на употребу језика; надлежност Врховног суда Југославије по амандманима Уставном закону за спровођење уставних амандмана XX-XLI; проблем плаћања царина-Југословенски црвени крст;
- 27-28.1.1972; 23.3.1972; 2.6.1972; 3.7.1972; 21.9.1972; 24.11.1972:
дискусија о раду суда у 1971. години; рад суда и распоред послова у
1972. години; дискусија о правосудном систему; функција и ефикасност органа управе, инспекција, тужилаштва, судова и других државних органа у спровођењу законитости; ретенциона квота; програм мера у Врховном суду Југославије за спречавање и сузбијање друштвено неоправданих социјаних разлика; измене и допуне Закона о кривичном поступку и Кривичног закона СФРЈ и
предлог Закона о привредним преступима.
Врста документа: записници, реферати, кореферати, извештаји, примедбе, закључци, правилник.
Језик: српски.
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ОПШТЕ СЕДНИЦЕ ВРХОВНОГ СУДА ЈУГОСЛАВИЈЕ (1973-1974)
- 26.1.1973; 14.2.1973; 14.3.1973; 28.3.1973; 14.6.1973; 12.7.1973;
7 и 10.9.1973; 20.9.1973; 26.10.1973:
дискусија о извештају за 1972. годину; распоред рада судија у 1973. години; примена чл. 164 Основног закона о пензијском осигурању; чл. 2 Закона
о утврђивању радних места на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним
трајањем; допуштеност чл. 20 ЗУС у стварима регулисаним републичким прописима; врста судске заштите; чл. 61 ОЗПО; дискусија о нацрту Закона о друштвеном договарању и самоуправном споразумевању о расподели доходака и
личних доходака органима федерације; органозовање праћења и проучавања
друштвених појава; саветовање; трошкови прекршајног поступка; дискусија о
предлогу закључка Савезне скупштине о остваривању законитости; примена
општег акта у случају кад није прописно објављен; примена чл. 69 Царинског
закона; дискусија о нацрту Устава; предлози за тезе Закона о спровођењу устава; примедбе на нацрт Закона о прекршајима; организација административне
Инспекције у савезним органима управе;
- 24.1.1974; 28.2.1974; 19.3.1974:
дискусија о преднацрту Закона о Савезном суду; нацрт предлога за
усклађивање Основног закона о јавном правобраниоцу; извештај о раду и
остваривање акционог програма Врховног суда Југославије за 1973. годину;
програм рада за 1974. годину; распоред рада судија и стручних сарадника;
предлог за доношење Закона о савезном суду; Закон о судовима удруженог рада; о изменама и допунама Закона о принудном поравњању и стечају.
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Врста документа: записници, материјали, извештаји.
Језик: српски.
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ОПШТЕ СЕДНИЦЕ САВЕЗНОГ СУДА (1974-1975)
- 3.6.1974; 7.6.1974; 18.6.1974; 16.9.1974; 30.9.1974; 4.10.1974;
23.10.1974; 30.10.1974; 14.11.1974; 19.12.1974; 27.12.1974:
одређивање већа у смислу чл. 39 Закона о Савезном суду; пренумерација предмета и њихово означавање према уписницима; привремени распоред
послова; организација послова и већа у Савезном суду; разматрање нацрта Одлуке о систематизацији радних места у Савезном суду; непосредни задаци суда и радне заједнице према предлогу радне групе; припреме за прославу 30-то
годишњице савезног правосуђа; прихватање Правилника о организацији и раду; систематизација радних места и надлежност Савезног суда; израда Пословника са заједничке седнице; допустивост жалбе против решења према Закону о зрдавственој исправности животних намирница и предмета опште употребе; доношење одлуке о рапореду послова судија и стручних сарадника у
1975. години; извештај о раду за 1974. годину; програм рада за 1975. годину,
одржавање прве Заједничке седнице;
- 5.3.1975; 19.3.1975; 17.4.1975; 28.5.1975; 2.7.1975; 12.11.1975;
23.12.1975; 25.12.1975:
извештај о раду Савезног суда за 1975. годину; примедбе врховних судова република и покрајина на нацрт Пословника заједничких седница; укључивање Савезног суда у Центар за информацину и документацину делатност; доношење привремене одлуке о одређивању и раду делегације Савезног суда за
Заједничку седницу; организација рада на праћењу друштвених појава кроз
судску праксу; организациона питања Савезног суда; разматрање потребе за
донешење плана и програма рада суда за 1975. годину; измене Одлуке о систематизацији радних места у Савезном суду; надлежност за изјављивање захтева
за заштиту законитости у управно рачунском спору; програм рада Савезног
суда у другом полугодишту 1975. године; рокови чувања списа свршених
предмета; програм рада Одбора за правосуђе; захтев за заштиту законитости
из чл. 41 Закона о Савезном суду; праћење и проучавање судске праксе у вези
примене савезних закона; доношење Пословника Савезног суда, правилика о
организацији Савезног суда; усклађивање судских поступака са уставом
СФРЈ; избор делегата за Заједничку седницу.
Врста документа: записници, материјали, извештаји.
Језик: српски.
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ОПШТЕ СЕДНИЦЕ САВЕЗНОГ СУДА (1976)
- 19.1.1976; 21.1.1976; 1.3.1976; 22.3.1976; 13.5.1976; 25.6.1976; 2.7.1976;
5.7.1976; 13.9.1976; 11.10.1976; 18.10.1976; 15.11.1976; 7.12.1976; 9.12.1976;
16.12.1976:
распоред рада судија и судских саветника у 1976. години; рефлексна
штета и право на накнаду; мане ствари и захтев накнаду штете; доношење одлуке о престанку дужности у Савезном суду судије Ризе Фазлије; извештај Савезног суда о раду од 1.6.1974. године до 31.12.1975. године; програм рада Са-
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везног суда за 1976. годину; примена чл. 104 Закона о девизном пословању
код неправилног тражења ретенционе квоте; алкохолисаност возача и осигурање од одговорности; рок за захтев за заштиту законитости у стварима привредног рачунског спора;Упуство за организацију рада у Савезном суду; питање сарадње са вишим привредним судовима; разматрање нацрта Закона о
удруженом раду; примена чл. 46 Закона о парничком поступку; колективно
осигурање; питања у вези законодавства са Уставом СФРЈ; закнодавство у
судским поступцима; заједнички извештај Савезног суда и врховних судова
република и покрајина; законитости у привреди и други облици напада на
друштвену имовину и делатност судова на сузбијању оваквих појава; примена
чл. 75 Основног закона о браку; примедбе на нацрт Закона о удруженом раду;
кретање предмета и задаци Савезног суда у 1976. години; информација за заједничку седницу; царински прекршај по чл. 380 СЗ; Упуство о организовању
рада на праћењу и проучавању судске праксе у примени савезних закона; уношење ванредног правног средства у рукама грађана у предлогу Закона о кривичном поступку; проблем примене у судској пракси необјављених нормативних аката; оцена рада и смернице заједничких седница; организовање југословенског саветовања у вези праћења друштвених појава; надлежност СДК; примена чл. 361 ЗКП; паушални односи код проневере чл. 322 Кривичног закона
СФРЈ; оцењивање чл. 189 ЗКП; одузимање ствари купљених страном валутом;
извршење кривичног дела из чл. 234 КЗ СФРЈ.
Година: 1976.
Врста документа: записници, материјали, извештаји, реферати, упуство, програм рада.
Језик: српски.
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ОПШТЕ СЕДНИЦЕ САВЕЗНОГ СУДА (1977)
- 10.2.1977; 17.3.1977; 25.4.1977; 13.6.1977; 27.6.1977; 22.9.1977;
6.10.1977; 13.10.1977; 14.11.1977; 22.12.1977:
преглед рада за 1976. годину и програм рада за 1977. годину; распоред
рада судија; Одлука о систематизацији радних места; разматрање посебних
узанси о грађењу; разматрање извештаја за 1976. годину; допуна робе - саставни део жалбе; накнада за болничке извештаје по чл. 142 Закона о кривичном
поступку; правна средства у поступку пред Савезним судом по Закону о СДК;
наплаћивање манипулатилних трошкова и трошкова осигурања кредита приликом одобравања потрошачких кредита грађана; ревизијска решења у смислу
чл. 58 Закона о СДК; карактер акта Народне банке Југославије; камате и каматне стопе; измене и допуне Пословника заједничких седница; предмет доспелих а неизвршених задатака за 1977. годину; чл. 50 Закона о основним правима из пензијско и инвалидског осигурања; процесни и делегатски имунитет
у кривичном поступку; саветовање о "Праћењу и проучавању друштвених односа и појава као саставном делу правосудних функција у систему друштвене
самозаштите"; употреба ванредних правних средстава у поступку пред судовима удруженог рада; извештај о раду Савезног суда у првој половини 1977.
године; закључци и досадашњи рад Опште седнице Савезног суда; предлог за
доношење Закона о изменама и допунама Закона о Савезном суду; царинска
повластица из чл. 29 ЦЗ; пасивна легитимација за накнаду штете услед дејства
муниције; неимовинска штета детета у случају губитка родитеља; разгарничење надлежности између редовних судова и судова удруженог рада; закључци
о раду Заједничке седнице.
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Врста документа: записници, закључци, реферати, информације.
Језик: српски.
49
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ОПШТЕ СЕДНИЦЕ САВЕЗНОГ СУДА (1978)
- 19.1.1978 (две седнице); 9.2.1978; 2.3.1978; 16.3.1978; 27.4.1978;
22.5.1978; 12.6.1978; 15.11.1978; 12.10.1978; 13.10.1978; 23.10.1978; 3.11.1978;
9.11.1978; 20.11.1978; 25.12.1978:
редовни судови и самоуправни судови; организовање опроштаја за одлазак судија у пензију; распоред рада судија у 1978. години; анализа предмета у
којима је Савезни суд одлучивао о жалбама против пресуда којима је изречена
смртна казна од 1.6.1974. године до 30.6.1977. године; аутентично тумачење
чл. 29 Царинског закона; анализа захтева за заштиту законитости у сва три
сектора (већа) за период од 1974. до 1976. године; "Уставна трансформација и
проблеми правосуђа"; спорна питања прописа Закона о кривичном поступку о
издавајању материјала у кривичном поступку; примена чл. 300 ЗКП; утицај
изрицања јединствене казне на ток застерлости извршења казне; положај браниоца окривљеног после завршетка редовног кривичног поступка; примена
Закона о путним исправама југословенских држављана у вези са изменама југословенског материјалног и процесног законодавства; пасивна легитимација
у споровима ради накнаде штете услед дејства муниције; обнова поступка због
нових чињеница и доказа - испитивање порекла имовине; саизвршилаштво
код кривичног дела силовања; измене и допуне Закона о Савезном суду; измене и допуне Пословника Савезног суда; упознавање са карактеристичним институтима Закона о извршном поступку; саветовање јавних тужилаштава; радни стаж и време проведено на школовању у нижој школи војне академије; одредбе Закона о национализацији најамних зграда и грађевинског земљишта у
погледу коришћења грађевинског земљишта о искоришћавању; покретање
управног спора - борачко право; кретање предмета у 1978. години; покретање
поступка оцене уставности појединих одредаба из области социјалног осигурања; заједнички извештај Савезног суда и врховних судова републка и покрајина о судској заштити јединства југословенског тржишта; карактер прекршаја
из чл. 108 Закона о промету робе и услуга са иностранством; забрана управљања моторним возилом из чл. 68 Кривичног закона СФРЈ; условна осуда по чл.
52 КЗ СФРЈ; стручно лице из чл. 168 ЗКП; идентитет пресуде и оптужбе;
стварна надлежност војних судова у кривичним стварима; малолетничка деликвенција пред судовима у 1978. години; учешће друштвеног правобранилаца
самоуправљања у поступку пред редовним судовима; затезна камата код спорова за накнаду штете; грађанско правна одговорност за штету настала загађењем човекове средине; наплата од супсидијарног дужника; Одлука о распореду рада судија у 1978. години.
Врста документа: записници, закључци, реферати, информације, анализе,
правно схватање.
Језик: српски.

50

52

ОПШТЕ СЕДНИЦЕ САВЕЗНОГ СУДА (1979)
- 11.1.1979; 13.3.1979; 30.3.1979; 18.4.1979; 14.5.1979; 15.6.1979;
18.6.1979; 13.9.1979; 16.10.1979; 9.11.1979; 23.11.1979; 24.12.1979:
одговорност осигуравача за штете проузроковане трактором изван саобраћајне површине; промет робе и обавеза плаћања пореза на промет; савезни
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тржишни инспектор - надзор према чл. 3 Закона о савезној тржишној инспекцији; сукоб надлежности између судова части; привредна комора Београда,
Љубљане и Југославије; питање судске заштите по Закону о прекршајима којима се повређују савезни прописи; извештај о раду за 1978. годину; разматрање тезе; "Анализа нарушавања законитости у привреди и других облика напада на друштвену имовину"; држављанин УСА - стицање имовине на територији СФРЈ; обештећење власника стамбеног објекта; ревизија на основну слободне оцене чл. 212 Закона о парничком поступку; право на породичну пензију које је кривичним делом проузроковало смрт осуђеника; Одлука о систематизацији послова и задатака радника у Савезном суду; уживаоци војних пензија и чл. 32 Закона о Савезном суду; састав већа Савезног суда по захтеву за заштиту законитости јавног тужиоца против правоснашне одлуке суда у републици донете у управном спору; рачунање времена проведеног у ЈНА после
15.5.1945. године као посебан стаж; оцена уставности законских одредаба о
року за доказивање борачког стажа; подношење захтева за доказиваје пензијског стажа наоснову изјава сведока; надлежност савезног тржишног инспектората у стварима примене прописа закона о савезној тржишној инспекцији;
правна природа стручног лица по чл. 168 ЗКП; положај браниоца после оканчања редовног кривичног поступка; превођење судских писмена окривљеном
који је у притвору; одузимање имовинске користи по одредбама КЗ СФРЈ и
ЗКП-а; примена чл. 350 и 351 Закона о кривичном поступку; проблеми ванредних правних средстава у управно-рачунским споровима; измене и допуне Пословника Савезног суда; усвајање програма рада за 1980. године и распоред
рада судија; протесна природа објешњења жалбених навода садржаних у поднеску предатом по истеку рока за жалбу; заједничка информација Савезног суда и врховних судова република и покрајина "Јавно информисање о раду органа правосуђа у 1979. години".
Врста документа: записници, закључци, реферати, кореферати, тезе, правно
схватање.
Језик: српски.
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ОПШТЕ СЕДНИЦЕ САВЕЗНОГ СУДА (1980-1981)
- 7.2.1980; 3.3.1980; 3.4.1980; 12.5.1980; 23.6.1980; 1.7.1980; 18.9.1980;
27.10.1980; 21.11.1980; 11.12.1980; 25.12.1980:
ревизија и чл. 427 Закона о парничком поступку; посебни стаж према
чл. 75 Закона о основним правима из пензијског и инвалидског осигурања; институт предпостављене кривице код одговорности за вануговорну штету;
правно дејство благовременог необразложеног захтева за заштиту законитости
од стране савезног јавног тужиоца и неблаговренео образложење; увећање од
70% лицима са телесним оштећењем које је настало пре оснивања радног односа - пре осигурања; царинске повластице из чл. 29 ЦЗ; информација о уређивању граница - максимума права својине; извршење на личном дохотку дужника, предлог за измену и допуну чл. 124 Закона о извршном поступку; рад
Заједничке седнице у периоду од 1984-1989. године; примена чл. 383 Закона о
кривичном поступку ако је жалитељ одустао од жалбе; спорна питања при одлучивају о притвору; однос захтева за заштиту законитости и захтева за ванредно преиспитиваје правоснажне пресуде у кривичном поступку; утицај радног односа у иностранству на признање пензије у земљи; тумачење и примена
чл. 31 Закона о основним правима из пензијско-инвалидског осигурања; одговорност правног лица за привредни преступ; почетак рока застарелости у
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смислу чл. 117 Закона о девизном пословању; време извршења кривичног дела
- теорија делатности; страни држављани - мирнодопски војни инвалид; чл. 25
Споразума између СФРЈ и СР Немачке и инвалиско осигурање; примена чл. 75
Закона о основним правима из пензијско-инвалидског осигурања; распоред
рада судија у 1982. години;
- 16.2.1981; 15.3.1981 (две седнице); 23.3.1981 (две седнице); 9.4.1981;
8.6.1981; 21.9.1981; 8.10.1981; 3.11.1981; 18.11.1981; 29.12.1981:
предаја зграде Савезног суда - Управи пословних зграда савезних органа
на одржавање и обезбеђење редовног коришћења зграде; разматрање предлога
извештаја о раду Савезног суда за 1980. годину; облик новчане накнаде штете
због умањења активности; проблем о сметању поседа између друштвено-правних лица и одржај; време потребно за заставу рентног одштетног закона; преиначање тужбе у смислу чл. 192 ЗКП-а; застарелост меничног дуга; чл. 71 Закона о облигационим односима у случају кад је у уговору о продаји непокретности, уговорена и фактичка цена различита - већа; спорна питања при одлучиваја о притвору; састав другостепеног суда након што је у трећем степену укинута пресуда; примена новог Закона о путним исправама југословенских држављана у вези са кривичним поступком; чл. 93 КЗ СФРЈ- Шта се сматра осудом? издавање чека без покрића према чл. 172 КЗ СФРЈ; надлежност Савезног
секретаријата за финансије за наплату изворних прихода буџета федерације;
измена и допуна чл. 124 Закона о извршном поступку; ликвидација радне организације према чл. 89 Закона о конституисању и упису у судски регистар организације удруженог рада - акт општинске скупштине; контрола над обрачунавањем и плаћањем пореза на промет; надлежност Савезног суда у склопу
чл. 20 Закона о управним споровима; измене и допуне ЗПП-а; распоред рада
судија за 1982. годину; измене и допуне III oдлуке о систематизацији послова
и задатака у Савезном суду.
Врста документа: записници, реферати, правна схватања, извештаји.
Језик: српски.
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ОПШТЕ СЕДНИЦЕ САВЕЗНОГ СУДА (1982-1983)
- 21.1.1982; 11.3.1982; 22.3.1982; 29.3.1982; 5.4.1982; 15.4.1982 (два састанка); 3.6.1982; 27.9.1982; 15.11.1982 (два састанка); 22.11.1982; 27.12.1982:
одузимање имовинске користи; гоњење купца за привредни преступ
због кршења прописа о ценама; одговорност услед терористичких аката, јавних демонстрација или манифестација; измене и допуне Закона о Савезном
суду; избор и реизбор судија Савезног суда; примена чл. 65 КЗ СФРЈ - лечење
алкохоличара и наркомана; одлука о распореду рада судија за 1982.години; нацрт заједничког извештаја Савезног суда и врховних судова република и покрајина "Појаве нарушавања социјалистичког морала, начела савесности и поштења и злоупотребе права сагледане кроз праксу редовних судова"; програм
праћења и прочавања друштвених односа и појава у 1982-1983. години; примена чл. 179, 189, 190 Закона о облигационим односима; примена Одлуке о
висини стопе затезне камате; чл. 485 ЗОО примена на уговор у привреди;
правни положај консигнатора при продаји стране робе са консигнационог
складишта; накнада концепционару кад из објективних разлога није могуће
извршити концесију; жалба изјављена телеграмом; Одлука о распореду рада
судија Савезног суда у 1983. години;
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- 21.2.1983; 4.3.1983; 21.3.1983. (две седнице); 24.4.1983; 16.5.1983;
23.6.1983; 6.9.1983; 12.9.1983; 26.9.1983; 14.11.1983; 9.12.1983; 28.12.1983:
заједнички извештај Савезног суда вховних судова република и покрајина "Активности и задаци редовних судова у вези са применом прописа којима
се сузбијају појаве нарушавања социјалистичког морала, начела савесности и
поштења и злоупотребе права у области имовинских и других грађанско-правних односа"; извештај о раду за 1982. годину и предлог програма рада Савезног суда у 1983. години; усвајање Предлога информације о појавама нарушавања законитости којима се отежава спровођење мере економске стабилизације и о активностима и резултатима органа откривања и правосудних органа на
сузбијању и спречавању кривичних дела, привредних преступа и прекршаја из
ове области; преношење робе преко царинске линије чл. 359 ЦЗ; садржина одлуке другостепеног суда по жалби против пресуде суда првог степена; појам и
разграничење привредног криминала; измена чл. 180 ЗОО у вези обештећења
правних држављана; Закон о изменама и допунама, Закона о кривичном поступку, Закона о привредним преступима и Закону о прекршајима; заједнички
извештај Савезног суда; Врховног војног суда и Врховних судова република и
покрајина: "Тешка кривична дела са елементима насиља"; правни односи из
имовинских права који су настали пре ступања на снагу ЗОО, и Закона о
основним својинско-правним односима; рокови по ЗОО; повраћај "прибављене користи" чл. 104 ЗОО; урачунавање војне инвалиднине у накнаду за смањеје животне активности; аутентично тумачење чл. 24 Закона о основама пословања ОУР-а у области промета робе и услуга; распоред рада судија и секретара Савезног суда за 1984. годину.
Врста документа: записници, реферати, правна схватања, извештаји.
Језик: српски.
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ОПШТЕ СЕДНИЦЕ САВЕЗНОГ СУДА (1984-1985)
- 12.3.1984; 26.3.1984; 16.4.1984; 25.6.1984 (две седнице); 19.10.1984;
5.11.1984; 24.12.1984 (две седнице):
разматрање предлога извештаја за 1983. годину и програм рада Савезног
суда за 1984. годину; предлози за измене и допуне Кривичног закона СФРЈ;
појам и разграничење привредног криминала; висина стопе, уговорене камате
и судска заштита кад прелази највишу стопу затезне камате; камата на унапред плаћену цену робе; застарелост потраживања накнаде штете проузроковане извршењем кривичног дела ратног злочина; проблеми тужбених захтева
пред редовним судовима којима се тражи исплата обавезе у страној валути;
предлог Програма рада Заједничке седнице и сарадње судова; распоред рада
судија Савезног суда за 1985. годину; пружање угоститељских услуга страним
држављанима - прекршај према чл. 116 Закона о промету робе и услуга са иностранством;
- 25.2.1985; 11.3.1985; 29.4.1985; 24.5.1985; 24.6.1985; 16.9.1985;
14.10.1985; 28.10.1985 (две седнице); 11.11.1985; 25.11.1985; 23.12.1985:
предлог извршења задатака за 1984. годину, Програм рада Савезног суда
за 1985. годину; програм рада Заједничке седнице и сарадња судова за 1985.
години; кретање привредног криминала; девизно пословање и кредитни односи са иностранством; информација о прикупљању, обради и употребљивости
података савезне правосудне статистике; пресуђење по оптужници која није
стала на праву страну; застарелост кривичног гоњења о укидању правоснажне
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пресуде по ванредном правном леку; анализе споредних казни, условних осуда и мера безбедности за период од 1979-1983. године; заједнички извештај
Савезног суда, Врховног војног суда и врховних судова република и покрајина: "Рад и функционисање заједничке седнице Савезног суда врховних судова
република и аутономних покрајина и Врховног војног суда од 1975-1984. године"; извештај Комисије за утврђиваје оптерећености радних места у Савезном суду; оквирни програм питања која ће се разматрати приликом обиласка
врховних судова република и аутономних покрајина и Врховног војног суда
од стране Савезног суда; однос правичне новчане накнаде нематеријалне штете због умањења животне активности и накнаде за телесно оштећење; права
купца из гарантног листа гасе се у року, према чл. 507 ЗОО; меница према Закону о обезбеђивању плаћања између корисника друштвених средстава; заједнички извештај Савезног суда Врховног војног суда и врховних републичких
и покрајинских судова: "Кривично правне мере и активности судова на сузбијању појава неовлашћене производње, стављања у промет и омогућавање уживања опојних дрога; кулмунирање процента војних инвалиднина; примена чл.
29 Закона о управном поступку приликом одбцивања тужбе; тумачење чл. 31
Закона о основним правима из пензијско-инвалидског осигурања; Одлука о
распореду рада судија, секретара и радника Савезног суда у 1986. години; нацрт Пословника о раду Заједничке седнице.
Врста документа: записници, реферати, правна схватања, извештаји.
Језик: српски.
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ОПШТЕ СЕДНИЦЕ САВЕЗНОГ СУДА (1986)
- 7.2.1986; 24.2.1986; 7.3.1976; 7.4.1976; 12.5.1976; 13.10.1976;
14.11.1976; 24.11.1976; 26.12.1986 (две седнице):
примедбе на нацрт Пословника о раду Заједничке седнице судова удруженог рада и редовних судова; нацрт Извештаја о раду Савезног суда за 1985.
годину; преглед извршења задатака, подаци запажања у вези са стањем и кретањем одређених негативних друштвених појава и односа и активности правосудних и других органа на њиховом спречавању и сузбијању; преглед програма рада Савезног суда у 1986. години; Заједнички извештај Савезног суда,Врховног војног суда и врховних судова република и аутономних покрајина:
"Рад и функционисање Заједничке седнице Савезног суда, врховних судова
република и аутономних покрајина и Врховног војног суда за период од 19751984. године"; извештај о кривично-правним мерама и активностима судова на
сузбијању неовлашћене производње, стављања у промет и омогућавање уживања опојних дрога; измене и допуне Кривичног закона СФРЈ и примедбе са
нацтом; Заједнички извештај Савезног суда,Врховног војног суда и врховних
судова република и аутономних покрајина: "О кривично правним мерама и активности судова на сузбијају појава неовлашћене производње, стављања у
промет и омогућавање уживања опојних дрога са посебним освртом на казнену политику за та дела"; концепција правосудног информационог система Југославије; информација о експедитивности рада судова у предметима у којима
судски поступак траје дуже од 5 година; преглед извршења задатака и програм
рада Савезног суда за 1986. годину; заједнички извештај Савезног суда,Врховног војног суда и врховних судова република и аутономних покрајина: "Кривичним делима против опште сигурности људи и имовине са посебним освртом на казнену политику за ова дела"; одлука о распореду рада судија Савезног суда за 1976. годину.
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Врста документа: записници, реферати, правна схватања, извештаји.
Језик: српски.
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ОПШТЕ СЕДНИЦЕ САВЕЗНОГ СУДА (1987)
- 9.3.1987; 20.3.1987; 20.4.1987; 15.5.1987; 25.5.1987; 8.6.1987; 10.7.1987;
26.10.1987; 23.11.1987 (две седнице); 20.12.1987:
Заједнички извештај Савезног суда, Врховног војног суда и врховних
судова република и аутономних покрајина: "Информација о неким актуелним
питањима остваривања функције редовних судова"; мишљење Опште седнице
Савезног суда о потреби допуне Закона о удруженом раду; извештај о раду за
1986. годину и програм рада Савезног суда за 1987. годину; извештај о кривичним делима против опште сигурности људи и имовине са посебним освртом на казнену политику за ова дела; мишљење о потреби измена и допуна
чланова 26 и 32 Закона о управним споровима; нацрт измена и допуна Пословника Савезног суда и извештај радне групе у вези тога; заједнички извештај
Савезног суда, Врховног војног суда и врховних судова република и аутономних покрајина: "Информација о појавама запаженим у раду судова у вези са
евиденцијом непокретности у друштвеној својини"; преглед извршења задатака из Програма рада Савезног суда за I полугодиште 1987. године; мишљење
Савезног суда о потреби измене и допуне чл. 42 и 81 Закона о девизном пословању; Одлука о распореду рада судија Савезног суда у 1987. години; статус
малограничних пропусница; начелни ставови грађанског привредног одељења; заједнички извештај Савезног суда, Врховног војног суда и врховних судова република и аутономних покрајина: "Информација о појавама запаженим
у поступку принудног поравњања и стечаја"; припрема Извештаја о раду
Савезног суда у 1987. години; Одлука о рапореду задатака и послова судија у
1988. години.
Врста документа: записници, реферати, правна схватања, извештаји, програм
рада, мишљења.
Језик: српски.
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ОПШТЕ СЕДНИЦЕ САВЕЗНОГ СУДА (1988)
- 11.2.1988; 3.3.1988; 21.3.1988; 22.4.1988; 5.5.1988; 6.5.1988; 12.9.1988;
14.10.1988; 24.10.1988; 25.6.1988; 26.12.1988:
Функције и надлежност Савезног суда у предлогу за промену Устава
СФРЈ - амндман XXXVI; Саветовање: "Правосуђе у амандманима на Устав
СФРЈ"; инфромација о актуелним питањима организације кадровске и материјалне оспособљености Савезног суда у складу са друштвеним значајем његових функција и о потреби измена и допуна одредаба Устава СФРЈ и Закона о
Савезном суду ради њиховог решавања на трајнијим основама; заједнички извештај Савезног суда, Врховног војног суда и врховних судова република и
аутономних покрајина: "Информација о праћењу судске праксе у примени савезнх закона у 1987. години"; извештај о раду Савезног суда у 1987. години и
резиме; разматрање амандмана на Устав СФРЈ; Заједничка седница Савезног
суда, Врховног војног суда и врховних судова република и аутономних покрајина: "Констатације и предлози у вези са остваривањем судске функције и
примењивање савезног закона од стране судова у аутономној покрајини Косово"; информација Савезног суда: појаве и запажања у вези са остваривањем
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функције судова САП Косова; извештај кривичног одељења од 1983-1987. године о најчешћим неправилностима - уважавања по ванредним правним средствима поднетих против одлука судова са подручја САП Косова; извештај
радне групе судија Врховних судова република и САП Војводине о обиласку
окружних судова у САП Косово извршеног у априлу 1988. године; примена
чл. 249 и 261 Закона о управном поступку; примена начела чл. 192 Закона о
облигационим односима; информација о предвиђеним начинима општења у
међународним уговорима из области правосуђа закљученом у периоду од
1945-1988. године; Заједнички извештај Савезног суда, Врховног војног суда и
врховних судова република и аутономних покрајина: "Информација о експедитивности рада судова у вези са посебним освртом на предмете у којима судски поступак траје дуже од 5. година” и Информација криминалитету у вези са
корупцијом за период од 1984-1987. године; припрема извештаја за 1988. годину; Одлука о распореду задатака и послова судија за 1989. годину.
Врста документа: записници, реферати, правна схватања, извештаји, програм
рада, мишљења.
Језик: српски.
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ОПШТЕ СЕДНИЦЕ САВЕЗНОГ СУДА (1989-1990)
- 24.2.1989; 10.3.1989; 22.3.1989; 10.5.1989 (две седнице); 5.6.1989. (две
седнице); 19.6.1989; 19.7.1989; 25.9.1989 (две седнице); 3.11.1989; 11.12.1989;
25.12.1989:
Измене Закона о Савезном суду и мишљење; сметање поседа; затезна
камата; спорови о потраживању који гласе на страну валуту; усвајања Извештаја о раду Савезног суда у 1989. години и Програм рада за 1989. годину;
да ли је Савезни суд по закону овлашћен да прииком утврђивања повреде савезног закона - тумачи материјално правно одредбу кривичних закона социјалистичких република и САП; накнада трошкова сахране; форма саопштења
о задржавања права на уговорну казну; одговорност извођача за недостатке
грађевинског објекта; начелни ставови кривичног одељења; Заједнички извештај Савезног суда, Врховног војног суда и врховних судова република и
аутономних покрајина: "Информације о појавама запаженим у спровођењу истраге у кривичном поступку и Информација о појавама запаженим Закона о
извршном поступку"; Вукова задужбина; одлучивање о захтеву СДК Југославије за ванредно преиспитивање правоснажне пресуде; припрема извештаја о
раду Савезног суда у 1989. години и одлука о распореду послова и задатака
судија у 1999. години; предлог Закона о изменама и допунама Закона о парничком поступку)
- 9.2.1990; 26.2.1990; 6.4.1990. (две седнице); 14.5.1990; 26.9.1990;
28.9.1990; 15.10.1990; 5.11.1990. (две седнице); 19.11.1990; 24.12.1990. (две
седнице):
информација о неким питањима и запажањима Савезног суда у вези са
применом савезних закона; предлог Програма рада Савезног суда за 1990. годину; утицај амнестије и помиловања на брисање осуде; појам "обавештење
странака"; кривично дело у стицају; информација о задацима и перспективи
даљег развоја и деловања стручних служби Савезног суда; подаци о кадровском стању у Савезном суду у 1990. години; Одлука о распореду задатака и
послова судија у 1991. години.
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Врста документа: записници, реферати, правна схватања, извештаји, програм
рада, мишљења.
Језик: српски.
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ОПШТЕ СЕДНИЦЕ САВЕЗНОГ СУДА (1991-2002)
- 15.2.1991; 25.3.1991; 4.11.1991; 16.12.1991; 25.12.1991:
Предлог извештаја за 1990. годину и рад Савезног суда за период јануардецембра 1991. године; српска област: Славонија, Барања, Западни Срем - обавештење о почетку рада правосудних органа; закључак Савезног суда: Хрватска
суспендовала Кривични закон СФРЈ на својој територији; правне последице ништавости уговора према Закону о облигационим односима; промена овлашћеног тужиоца у току кривичног поступка; Одлука о распореду задатака и послова
судија у 1992. години; припрема извештаја о раду у 1991. години;
- 30.3.1992; 6.4.1992; 16.4.1992; 14.10.1992; 7.12.1992:
разматрање радне верзије Устава СФРЈ; подаци о кретању предмета по
одељењу;
- 11.1.1993; 26.1.1993; 15.3.1993; 13.4.1993; 27.4.1993; 4.6.1993;
30.6.1993 (две седбице); 16.9.1993; 6.10.1993; 26.10.1993; 29.12.1993:
привремена Одлука о распореду задатака и послова судија Савезног суда у 1993. години; избор председника Савезног суда; предлог Закона о примањима савезних посланика и савезних функционера које бира и разрешава Савезна скупштина; дуношење Одлуке о усвајању Пословника Савезног суда;
Правилник о систематизацији радних места и Правилник о организацији и раду Савезног суда; деветомесечни извештај о раду Савезног суда; доношење
Правилника о измени и допуни Правилника о систематизацији радних места
службе Савезног суда; Одлука о распореду задатака и послова судија у 1994.
години);
- 23.2.1994; 21.4.1994; 25.5.1994; 29.6.1994; 12.9.1994; 19.10.1994 (два
састанка); 5.12.1994; 29.12.1994:
Одлука о установљавању дана Савезног суда; реферат у вези пресуде
Савезног суда Ус 288/93; Одлука о распореду задатака и послова судија у
1995. години; тезе за извештај о раду Савезног суда у 1994. години;
- 30.1.1995; 23.2.1995; 15.3.1995:
предлог Правилника о организованом испраћају, давању признања и
предлагању за одликовање запослених у Савезном суду; доношење Одлуке о
обележавању јубиларне године, издавање монографије 50 година Савезног суда; предлог, извештај о раду Савезног суда у 1994. години;
- 22.1.1996; 1.2.1996; 27.3.1996; 10.4.1996; 18.4.1996; 17.10.1996;
24.10.1996; 14.11.1996; 18.12.1996:
Одлука о распореду задатака и послова судија у 1996. години; Правилник о изменама и допунама Правилника о систематизацији радних места службе Савезног суда; именовање изборне комисије и избор председика Савезног
суда; одређивање стварне и месне надлежности југословенских држављана који се налазе у КПД-а и болницама а из Хрватске су;
- 17.1.1997; 28.1.1997; 24.2.1997; 13.3.1997; 7.4.1997; 9.6.1997;
15.9.1997; 29.10.1997; 16.12.1997:
Одлука о распореду задатака и послова судија у 1997. години; тезе за
припрему извештаја о раду Савезног суда у 1996. години; примедбе на
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предлог Закона о основама и раду савезних органа и положају запослених у
органима и организацијама СРЈ; правно схватање о питању да ли постоји обавеза плаћања царине на робу која је украдена из посебне царинске продавнице; надлежност суда у управно рачунском спору; мишљење Савезног суда о
предлогу Закона о прикупљању, обради и коришћењу података и информација
у области правосуђа; Одлука о распореду задатака и послова судија у 1998. години);
- 23.2.1998; 5.3.1998; 25.3.1998; 13.4.1998; 21.9.1998; 21.12.1998:
тезе за припрему Извештаја о раду Савезног суда у 1997. години; реферат о предмету Гзс 6/98; допис о потреби достављања аналитичког материјала
о функционисању савезне владе; Правилник о изменама и допунама Правилника о систематизацији радних места у служби Савезног суда;
- 14.1.1999; 9.2.1999; 22.3.1999; 8.4.1999; 21.6.1999; 12.11.1999;
29.12.1999:
Одлука о распореду задатака и послова судија, саветника и радника у
1999. години; тезе за извештај о раду Савезног суда у 1998. години; Правилник о изменама и допунама Правилника о систематизацији радних места сужбе Савезног суда; утврђивање начелног става по питању права на накнаду
штете припадницима војске Југославије сталног и резервног састава који су
рањени или погинули у НАТО агресији; Одлука о распореду задатака и послова судија у 2000. години; тезе за извештај Савезног суда за 1999. годину;
- 24.1.2000; 1.2.2000; 7.2.2000; 22.3.2000; 19.4.2000; 28.9.2000;
10.11.2000; 27.11.2000; 5.12.2000; 19.12.2000; 26.12.2000:
Одлука о распореду задатака и послова судија, саветника и радника Савезног суда у 2001. години;
- 7.2.2001; 14.2.2001:
Обележавање дана Савезног суда;
- 13.3.2002; 2.4.2002; 4.4.2002:
разматрање распореда послова и задатака судија, секретара и саветника
Савезног суда.
Врста документа: записници, реферати, правна схватања, извештаји, програм
рада, мишљења.
Језик: српски.

РАДНИ САСТАНЦИ ПРЕДСЕДНИКА И СУДИЈА САВЕЗНОГ
СУДА
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РАДНИ САСТАНЦИ ПРЕДСЕДНИКА И СУДИЈА САВЕЗНОГ СУДА
(1977-1981)
1977. година:
План и програм остваривања међународних посета и сусрета у 1978.
години;
1978. година:
расматрање извештаја за 1977. годину и Програм рада Савезног суда за
1979. годину;
1979. година:
питања у вези рада Савезног суда;
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1981. година:
информација о пословима и задацима Савезног суда; нацрт Закона о изменама и допунама Закона о Савезном суду - стенографске белешке 44 седнице Савезног већа; информација о утрошку и преосталим расположивим буџетским средствима за 1981. годину; преглед остварених и наведених задатака
Савезног суда у 1981. години.
Врста документа: записници, реферати, правна схватања, извештаји, програм
рада, мишљења.
Језик: српски.

ПРОШИРЕНЕ ОПШТЕ СЕДНИЦЕ САВЕЗНОГ ВРХОВНОГ
СУДА/ВРХОВНОГ СУДА ЈУГОСЛАВИЈЕ, ВРХОВНИХ СУДОВА
РЕПУБЛИКА И ПОКРАЈИНА И ВРХОВНОГ ВОЈНОГ СУДА
59
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ПРОШИРЕНЕ ОПШТЕ СЕДНИЦЕ САВЕЗНОГ ВРХОВНОГ СУДА,
ВРХОВНИХ СУДОВА РЕПУБЛИКА И ПОКРАЈИНА И ВРХОВНОГ
ВОЈНОГ СУДА (1955-1962)
- 12-14.1.1955; 14.1.1955; 13-15.6.1955:
Однос кривичног дела проневере према кривичном делу несавесног рада
у служби чл. 317 и послуге чл. 323 Кривичног закона Југославије; примена Закона о наслеђивању; спорна питања из управно права;
- 23-26.1.1956:
примена принципа забране реформацио ин пеиус ако се на новом суђењу промени чињеничко стање тако да захтева строжију квалификацију дела;
реформацио ин пеиус у управном поступку; одржавање главног претреса без
присуства браниоца; кривично дело - користољубље; ванредно ублажавање
казне; "О стању правосуђа и даљи развитак судског система"; одлучивање о
оставинском поступку према чл. 227 Закона о наслеђивању; измене Закона о
управном поступку;
- 10-12.1.1957; 2-4.12.1957:
- 20-22.1.1959:
надлежност у случају кад брак није уписан у матичну књигу; општи преглед стања у судовима; пензионисање судија;
- 4-6.4.1960:
оспоравање очинства детета рођеног у браку; издржавање и протекло
време; права наследника према чл. 57 Закона о наслеђивању; време потребно
за одржај; чл. 86 Закона о социјалном осигурању радника и службеника; имовина стечена радом у заједници;
- 17.4.1962:
Да ли ослобађање од судијског испита има исту вредност као и испит
који условљава постизање адвокатуре? уговор о купопродаји земљишта и
зграда.
Врста документа: записници, правна схватања, извештаји.
Језик: српски.
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ПРОШИРЕНЕ ОПШТЕ СЕДНИЦЕ ВРХОВНОГ СУДА ЈУГОСЛАВИЈЕ,
ВРХОВНИХ СУДОВА РЕПУБЛИКА И ПОКРАЈИНА И ВРХОВНОГ
ВОЈНОГ СУДА (1965-1973)
- 8-9.6.1965:
Измене у процесно-правном систему према чл. 380 и 392 Закона о парничком поступку; измене и допуне Закона о управним споровима; начелно мишљење у вези чл. 368 ЗПП; Да ли треба стављати на пресуду "У име народа".
- 21.6.1966:
последице погрешне поуке о правном леку; надлежност за решавање
спорова о накнади за искоришћавање техничког унапређења; достављање жалбе против првостепене одлуке донете у управном спору на одговор противној
странци; надлежност суда за исправку чињеница које се евидентирају у матичним књигама; издавање" Збирке судских одлука"; Врховни суд Југославије обједињавање и усмеравање праксе.
- 8.11.1967:
право на употребу матерњег језика; рок за улагање захтева за заштиту законитости у парничном поступку; Савезни јавни тужилац и међународни уговор који подиже захтев за заштиту законитости по коме решава републички врховни суд; на решења из радног односа која доносе државни орган или организација која врши јавно овлашћење дозвољен је управни или радни спор; жалба
против решења републичког врховног суда о одбачају жалбе као недопуштене
против одлуке суда; ревизија и чл. 212 ЗПП; благовремено поднеска предата поштом; правна природа акта о одређивању национализованог земљишта;
- 11.6.1968:
правна природа акта о одређивању национализованог земљишта; радни
спор и мере опомене; јавне опомене и последње јавне опомене; чл. 90 Основног
закона о радним односима; рокови за побијање правних послова због оштећења преко половине; правна природа заблуде и страха;
- 19.6.1969:
забрана бављења одређеним занимањем; чл. 61 Кривичног закона СФРЈ
и одузимање предмета чл. 62 ЦЗ; учествовање јавног тужиоца у поступку по
жалби када се кривични поступак води по захтеву оштећеног као тужиоца;
јавни тужилац и жалба против другостепене пресуде и кад је таква жалба по
закону дозвољена; одбрана путем браниоца на главном претресу пред општинским судом;
- 19-20.10.1970; 3-4.12.1970:
накнада штете примљене новчане помоћи у смислу чл. 193 Закона о
ЈНА; одговорност родитеља за штету коју причини малолетно лице (испод 14.
година); застарелост потраживања; инвалиди рада; чл. 13 и 31 Закона о национализацији најамних зграда и грађевинског земљишта-карактер правног акта;
правна заштита странке против претераних захтева општине за учешће инвеститора у трошковима грађевинског земљишта;
- 7-8.12.1971:
надлежност Врховног суда Југославије и уставни амандмани од XX до
XLI; одговорност радне организације према раднику за штету проузроковану
на раду; тумачење чл. 383 ЗПП-а; Завод за социјално осигурање и вештачење
другостепене инвалидне комисије;
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- 10-11.5.1972:
чл. 28 и 30 Закона о конфискацији имовине; југословенске осигуравајуће организације и штета настала на нашој територији проузрокована моторним возилом; повреде радне дужности;
- 20-21.12.1973:
организација и функционисање Службе за праћење друштвених појава и
проблем кроз судску функцију и праксу; достављање пресуде у случају непознатог боравишта; наслеђивање захтева за накнаду неимовинске штете; разрешење функционера пре рока.
Врста документа: записници, правна схватања, извештаји.
Језик: српски.

ЗАЈЕДНИЧКЕ СЕДНИЦЕ САВЕЗНОГ СУДА, ВРХОВНИХ
СУДОВА РЕПУБЛИКА И ПОКРАЈИНА И ВРХОВНОГ ВОЈНОГ
СУДА
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ЗАЈЕДНИЧКЕ СЕДНИЦЕ САВЕЗНОГ СУДА, ВРХОВНИХ СУДОВА
РЕПУБЛИКА И ПОКРАЈИНА И ВРХОВНОГ ВОЈНОГ СУДА (1975-1978)
- 21-22.4.1975:
Доношење Пословника Заједничке седнице; организација рада на праћењу и проучавању друштвених појава запажених кроз судску праксу; публиковање судске праксе; надлежност Савезног суда за одлучивањеу кривичним
предметима;
- 4.2.1976; 8.7.1976; 15.10.1976; 28.12.1976:
усклађивање судских поступака са Уставом СФРЈ; концепција уређивања "Збирке судских одлука"; примена Упуства Владе ФНРЈ од 31.10.1949. године; чл. 46 Закона о парничном поступку; колективно осигурање; рефлексна
(секундарна, посредна) штета и право на накнаду; акохолисаност возача и осигурање од одговорности; одговорност ОУР чији радници причине штету трећим лицима; висина стопе затезне камате; проблем утврђивања пребивалишта
или боравишта брачних другова у иностранству; надлежност Савезног суда да
одлучује о захтеву за заштиту законитости; овлашћење странака на изјављивање ванредних правних средстава; измене и допуне Закона о кривичном поступку-примедбе; рефлексна (секундарна, споредна) штета и право на накнаду; примена чл. 181 ЗКП-а; одузимаје ствари купљених страном валутомн
прибављеном извршењем кривичног дела трговања страном валутом; оцена
досадашњег рада Заједничких седница;
- 12.7.1977; 15.12.1977:
спорна питања процесног имунитета; примена чл. 142 ЗКП-а; наплаћивање манипулативних трошкова и трошкова осигурања приликом одобравања
потрошачких кредита грађана; измене и допуне Пословника Заједничких седница; пасивна легитимација за накнаду штете услед дејства муниције и др.
експлозивног материјала нађеног на терену где су одржаване војне вежбе; неимовинска штета детета у случају губитка родитеља; тумачење и примена чл.
4 Закона о основним правима и пензијама и инвалиднинама осигураника;
- 12.5.1978; 29.6.1978; 5.12.1978:
Закон о кривичном поступку - издвајање материјала у кривичном поступку; чл. 300 ЗКП о скраћеном поступку; застарелост извршења правосна-

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

68
број
фасцикле

бр.јед.
описа

жне изречене казне; примена Закона о путним исправама југословенских држављана; положај браниоца после окончања редовног кривичног поступка;
примена чл. 184 ОЗПО рок и стаж; питање обнове поступка због нових чињеница и доказа у стварима испитивања порекла имовине; саизвршилаштво у
кривичном делу "силовања"; забрана управљања моторним возилом; условна
осуда пре ступања на снагу Кривичног закона СФРЈ; правна природа стручног
лица из чл. 168 ЗКП-а; идентитет пресуде и оптужбе; стварна надлежност војних судова у кривичним стварима.
Врста документа: записници, закључци, начелна мишљења.
Језик: српски.
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ЗАЈЕДНИЧКЕ СЕДНИЦЕ САВЕЗНОГ СУДА, ВРХОВНИХ СУДОВА
РЕПУБЛИКА И ПОКРАЈИНА И ВРХОВНОГ ВОЈНОГ СУДА (1979-1980)
- 25.1.1979; 23.3.1979; 25-26.10.1979:
Учешће друштвеног правобраниоца самоуправљаја у поступку пред
редовним судовима; затезна камата; грађанско правна одговорност за штету
насталу загађењем човекове средине; наплата потраживања од субсидијарног дужника; камата и авалирана меница домицилирана на СДК; застарелост
код потраживање камате; држављанин САД-а - стицање својине на територији СФРЈ; обештећење сопственика стамбеног објекта; утврђивање новчане
сатисфакције за неимовинску штету; урачунавање примања на основу здравственог пензијског и инвалидског осигурања код досуђивања на накнаду
штете проузроковане телесном повредом; застарелост код потраживања камата које се остварују самостално; стручно лице у ЗПП-у; положај браниоца
после окончања редовног кривичног поступка; превођење судских писмена
окривљеном који је у притвору; одузимање имовинске користи по одредбама
КЗ СФРЈ и ЗКП-а; надлежност Савезног тржишног инспектора према чл. 60
ОЗПО;
- 25-26.3.1980; 1-2.10.1980:
Институт предпостављење кривице код оговорности за вануговорну
штету; ревизија и предлог за понављање поступка; сметање поседа између
друштвено-правних лица; процесна природа жалбених навода у поднеску после рока за жалбу; чл. 75 ОЗПО - посебан стаж; програм рада Заједничке седнице за 1980. годину; примена чл. 383 ЗКП-а кад жалилац одустане од жалбе;
достављање судских одлука; одлучиваје о притвору; однос захтева за заштиту
законитости и захтева за ванредно преиспитивање правоснажне пресуде у кривичном поступку; жалба и скраћени поступак; измене и допуне Закона о привредним преступима; рад ових заједничких седница у периоду од 1974-1979.
године и смернице за њен даљи рад.
Врста документа: записници, закључци, начелна мишљења.
Језик: српски.
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ЗАЈЕДНИЧКЕ СЕДНИЦЕ САВЕЗНОГ СУДА, ВРХОВНИХ СУДОВА
РЕПУБЛИКА И ПОКРАЈИНА И ВРХОВНОГ ВОЈНОГ СУДА (1980-1982)
- 17-18.12.1980:
Признања својства мирнодопско војног инвалида лицу које у време испуњења није био држављанин СФРЈ; примена чл. 75 Закона о основним прави-
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ма из пензијског и инвалидског осигурања; примена чл. 219 ЗОУП-а; примена
чл. 25 Конвенције између СФРЈ и СР Немачке; стаж осигурања лицима са телесним оштећењима; утицај радног односа у иностранству на примање пензије; чл. 5 Самоуправног споразума о условима и начину коришћења здраствене
заштите; Програм рада Заједничке седнице за 1971. годину;
- 7-8. 5.1981; 25-26.6.1981:
облик новчане штете због умањења животне активности; одржај на непокретностима у друштвеној својини између друштвено-правних лица; сметање поседа између друштвено-првних лица; време потребно за застару рентног
одштетног захтева; пасивна легитимација заједнице осигурања кад штету причини у Југославији моторно возило регистровано и осигурано у иностранству;
преиначење тужбе у смислу чл. 192 и 196 ЗПП-а; застарелост меничног дуга;
примена чл. 71 Закона о облигационим односима; одлучивање о притвору; састав другостепеног суда након укидања пресуде у трећем степену; примена
новог Закона о путним исправама југословенских држављана у вези са кривичним поступком; малолетнички затвор и старији малолетник; примена чл.
93 Кривичног закона СФРЈ; квалификовани облик кривичног дела издавање
чека без покрића;
- 20-21.6.1982; 9-10.12.1982:
мера безбедности - обавезно лечење алкохоличара и наркомана; малолетнички затвор и старији малолетници; оштећени и кривично гоњење против
више саучесника; забрана преиначења пресуде на штету окривљеног; чл. 199
Закона о кривичном поступку; одређивање притвора против осуђеног лица;
правни положај консигнатора; примена чл. 179 и 189 ЗОО; одлука о висини
стопе затезне камате; чл. 485 ЗОО; право регреса заједнице осигурања; правична накнада у случају неисвршења концесије; жалба изјављена телеграмом;
чл. 203 Закона о извршном поступку;
Врста документа: записници, закључци, начелна мишљења.
Језик: српски.
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ЗАЈЕДНИЧКЕ СЕДНИЦЕ САВЕЗНОГ СУДА, ВРХОВНИХ СУДОВА
РЕПУБЛИКА И ПОКРАЈИНА И ВРХОВНОГ ВОЈНОГ СУДА (1983-1986)
- 2-3.6.1983; 14.10.1983; 14-15.12.1983:
Одређивање неодређених вредносних количина у Кривичном закону
СФРЈ; кривично дело преношење робе преко царинске линије; садржина одлуке другостепеног суда по жалби против пресуде првог степена; чл. 360 ЗКП;
појам и разграничење привредног криминала; утицај правних последица осуде
за кривична дела на питање и губитак појединих права; осигураник и избор
периода за утврђивање пензијског основа; примена чл. 184 Основног закона о
пензијском осигурању; имовинска права и односи пре ступања на снагу ЗОО и
Закона о основним својинско-правним односима; рачунање рокова по ЗОО и
Закону о основним својинско-правним односима; повраћај "прибављање користи"; урачунавање војне инвалиднине у накнаду за смањење животне активности; чл. 268 Закона о удруженом раду без правног основа постале друштвена
средства у друштвено правном лицу; примена чл. 189 ЗОО;
- 17-18.5.1984; 28.6.1984; 30-31.10.1984:
утврђивање појма привредни криминал; примена мере безбедности из
чл. 63 КЗ СФРЈ; измене и допуне КЗ СФРЈ; благовременост захтева запокрета-
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ње управног поступка; могућност коришћења нових чињаница и доказа у
управном спору; однос Савезног и републичких одосно покрајинских закона у
третирању пензијског стажа оствареног у СРЗ; висина стопе уговорене камате
у случају кад прелази највишу стопу затезне камате; камате на унапред плаћану цену робе; застарелост накнаде штете проузроковане кривичним делом; застарелост, потраживање накнаде штете извршењем ратног злочина; проблем
тужбених захтева, одплата обавезе у страној валути; застарелост регресног потраживања код осигурања у саобраћају; права повериоца на камату по меници
коју је индоксирао пре њене доспелости;
- 27-28.5.1985; 7.11.1985; 5.12.1985:
процесно правне последице пресуђења по оптужници која није спала на
правну снагу; застарелост кривичног гоњења по укидању правоснажне пресуде по ванредно правном средству; неодређене вредности кривичног дела у КЗ
СФРЈ; примена чл. 426 и 427 Закона о измени и допуни Закона о кривичном
поступку; анализа упоредних казни, условних осуда имера безбедности за период од 1979-1983; правична новчана накнада нематеријалне штете због умањења животне активности и накнаде за телесно оштећење; купац - недостатак
на ствари и право на накнаду штете; право купца из гарантног листа и чл. 507
ЗОО; правни положај стечајних поверилаца који су изгубили парницу; меница
према закону о обезбеђењу плаћања између корисника друштвених средстава;
колмулирање војног инвалидитета; проблем судске заштите код управних аката и примена чл. 29 Закона о управним споровима;
- 22-23.5.1986; 25-26.11.1986; 10.12.1986:
примена чл. 136 ЗКП; исказ сведока који постаје окривљен - да ли се може на томе заснивати судска одлука; стварна надлежност према чл. 15 Закона
о војним судовима; утврђивање вредности предмета; извештај о кривичноправним мерама и активноти судова на сузбијању појава неовлашћене производње, стављања у промет и омугућаваје уживања опојних дрога; измене допуне КЗ СФРЈ; начин стицања непокретности на темељу правног посла између
друштвено правних лица; застара будуће штете; затезна камата и чл. 25 ЗОО;
право на накнаду у смислу чл. 268 ЗУР-а; правна способност Организације
удруженог рада; доношење новог решења по право надзора након поништења
решења управном спору; поступак суда када орган у случају двоструког ћутања управе за време управног спора донесе првостепени акт; могу ли чланови
породице одстварити право на материјално обезбеђење ако су захтев поднели
после престанка служења војног рока јединог храниоца.
Врста документа: записници, закључци, начелна мишљења.
Језик: српски.
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ЗАЈЕДНИЧКЕ СЕДНИЦЕ САВЕЗНОГ СУДА, ВРХОВНИХ СУДОВА
РЕПУБЛИКА И ПОКРАЈИНА И ВРХОВНОГ ВОЈНОГ СУДА (1987-1988)
- 29.5.1987; 17-18.6.1987; 4-5.11.1987:
Затезне камате на новчано потраживање накнаде материјалне штете и нематеријане штете; измене и допуне Пословника Заједничке седнице; примена
чл. 136 Закона о кривичном поступку; reformacio in peius; валоризација одређених и неодређених вредности и количина у КЗ СФРЈ; привредни преступи шпекулација у промету робе; стопа затезне камате на регресна потрживања; затезна камата на новчана потраживања по основу реституције након поништења
или раскида уговорау привреди; примена чл. 279 Закона о облигационим
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односима; чињенице везане за постојаје дела шпекулације у промету робе; писмена рекламација, предпоставка за подношење тужбе за плаћање одштете; заштита права којима се штите проналасци; раскидање формалног уговора;
- 17.5.1988; 29-30.6.1988; 1.7.1988; 27.9.1988; 26-27.10.1988:
кривично процесно својство представника органа старатељства у кривичном поступку према малолетницима; новелирани члан 96 и 426 ЗКП; дејство апсолутне застарелости у току извршења казне; колерација одговорности
одговорних и правних лица; кривична дела у вези менице; остваривање судске
функције и примена савезних закона од стране САП Косова; примедбе, предлози и запажања судова у вези са применом савезних, материјалних и процесних закона - КЗ СФРЈ; ЗПП; ЗИП; ЗОУП; ЗУС; примена чл. 261 и 249 ЗОУП;
рок од пет година и обнова поступка; примена чл. 104 ЗОО; обим накнаде штете
и сума осигурања; повреда ауторског права; накнада штете и право потраживања по правилимао стицањима без основа; побијање коначног решења СДК
управном- рачунском спору; примена чл. 192 ЗОО; подељена одговорност.
Врста документа: записници, закључци, начелна мишљења.
Језик: српски.
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ЗАЈЕДНИЧКЕ СЕДНИЦЕ САВЕЗНОГ СУДА, ВРХОВНИХ СУДОВА
РЕПУБЛИКА И ПОКРАЈИНА И ВРХОВНОГ ВОЈНОГ СУДА (1989-1991)
- 23-24.5.1989; 22.6.1989; 14.11.1989:
Јубиларна XL Заједничка седница Савезног суда и уједначаваје судске
праксе (донета 165 начелна мишљења); одређиваје накнадне штете; накнада
трошкова сахране; форма саопштења о задржавању права на уговорну казну;
рок застарелости код јудикатне обавезе; одговорност извођача за недостатке
грађевинског објекта изграђеног за тржиште; жалба изјављена телеграфским
путем; чл. 134 КЗ СФРЈ; одговорност епилептичара при извршењу нехатних
кривичних дела; граница испитивања пресуде у жалбеном поступку; главни
предмет - тужилац - измена чињеничног и правог описа кривичног дела; карактер притвора; чл. 269 ЗКП; валоризација неодређени вредносних количина
у КЗ СФРЈ; разматрање реферата из управне материје; одређивање делегата за
XLII Заједничку седницу;
- 23.10.1990; 22.11.1990:
стицање својине доградњом или адаптацијом на туђем или сувласничком објекту; уговор о продаји некретнина с неистинитом ценом; одговорност
за незаконити или неправилан рад државних органа; остаривање надлежности
југословенског суда на основу теретнице о лицу одредишта; утицај амнестије
и помиловања на брисање осуде; чл. 381 ЗКП; валоризација неодређених вредности и количина у КЗ СФРЈ; овлашћења законских заступника пунолетних
душевно болесних лица;
- 27.12.1991:
промена овлажћеног тужиоца у току целог кривичног поступка "јавно" у
смислу чл. 157 КЗ СФРЈ; захтев за ванредно преиспитивање правоснажне пресуде и благовременост подношења.
Врста документа: записници, закључци, начелна мишљења.
Језик: српски.

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

72
број
фасцикле

бр.јед.
описа

САСТАНЦИ ПРЕДСЕДНИКА САВЕЗНОГ СУДА, ВРХОВНИХ
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СУДА
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САСТАНЦИ ПРЕСЕДНИКА САВЕЗНОГ СУДА, ВРХОВНИХ СУДОВА
РЕПУБЛИКА И ПОКРАЈИНА И ВРХОВНОГ ВОЈНОГ СУДА (1963-1982)
- 8.11.1963:
Нацрт Упуства о организацији службе за евидентирање, проучавање и
унапређење судске праксе;
- 23.12.1966:
актуелни проблеми у остваривању судске функције;
- 22-23.10.1968:
закључци са Саветовања у вези смерница Председништва Извршног комитета СК СКЈ због разних видова богаћења, корупције, шпекулације, злоупотребе друштвене имовине и тд;
- 1.3.1972:
казнена политика и ефикасност рада судова у сузбијању непријатељског
деловања; казнена политика против криминала у привреди; примена закона у
управним и грађанским споровима у судовима; спора поступања судова у сектору управног и грађанског спора; кадровски проблеми у правосуђу;
- 26.12.1974:
организовање, праћење и проучавање друштвених појава; издавање
"Збирке судских одлука"; питање надлежности Савезног суда;
- 26.5.1975; 3.7.1975; 8.10.1975:
актуелни идејно-политички проблеми у остваривању законитости у привреди и задаци СК; договор о заједничком програму праћења анализе и обраде
одређених друштвених појава од стране редовних судова у 1975. години; планови и програми рада судова у вези закључака X седнице Председништва ЦК
СКЈ;
- 29.9.1976; 29.12.1976:
критички осврт на досадашњи рад заједничких седница; утврђивање заједничког програма рада свих судова у праћењу актуелних појава и проблема;
праћење судске праксе; сарадња са привредним судовима; узајамне посете судова; сарадња Савезног суда и врховних судова са вишим привредним судовима;
- 23.2.1977; 22.6.1977; 14.12.1977:
незаконитости у привреди; малолетничка деликвенција; конституисање
Организационг одбора; саветовања о остваривању судске функције праћења и
проучавања друштвених односа и појава; програм рада саветовања "Праћење
друштвених односа и појава као саставном делу правосудних функција у систему друштвене самозаштите"; даљи задаци у вези са саветовањем правосудних органа одржаних у Скупштини СФРЈ; заједнички програм судова на праћењу и проучавању друштвених појава; извештај о повредама југословенског
тржишта; правосудни органи и средства информисања;
- 20.4.1978; 28.6.1978; 24.10.1978:
правосуђе и друштвена самосаштита; реализација заједничких програма
праћења и проучавања друштвених односа и појава; зеједничке публикације;
праћење судске праксе у примени савезних прописа; сарадња са заводима за
статистику; издавачка делатност; надлежност судова у вези спорова по сужби
предузећа ПТТ; XI конгрес СКЈ и задаци правосудних органа; припрема X и
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XI Заједничке седнице и утврђивање Програма рада Заједничких седница у
1979. години; остваривање препорука и закључака саветовања правосудних
органа одржаних 24. и 25.10.1977. године; заступљеност прилога појединих
судова у "Збирци судских одлука";
- 24.1.1979; 21.6.1979; 22.11.1979:
Програм рада Савезног већа Скупштине СФРЈ у 1979. години; реализација програма рада Заједничких седница у 1979. години; консултације и одговор чланова савета "Збирке судских одлука"; ефикасност судског рада и трајање судског потупка; утврђивање питања за XIII Заједничку седницу; праћење
и проучавање нових правосудних закона ЗОО и ЗИП; спровођење иницијативе
председника Републике друга Тита о колективном раду одлучивању и одговорности; програм рада Заједничке седнице у 1980. години; праћење и проучавање друштвених односа појава за 1980. и судске праксе; проширење сарадње
на пољу издавачке делатности;
- 21.10.1980:
Уставни амандмани који се односе на ограничење трајања мандата; активности суда и спровођење мере економске стабилизације; иницијатива
Уставног суда Југославије за измене и допуне Законао путним исправама; закључци седнице Председништва од 10.9.1980. године; Програм рада Заједничких седница за 1981. годину;
- 21.1.1981; 23.2.1981; 15.6.1981:
израда извештаја о тешким кривичним делима са елементима насиља;
нарушавање социјалистичког морала, начела савесности и поштења и злоупотреба права кроз судску праксу; истраживања и анализа кривичних дела привредних преступа и прекршаја којима се отежава спровођење мере економске
стабилизације; истраживање саобраћајних деликата; остваривање заштите
уставних права; слобода дужности и одговорности радних људи и грађана; додаци редовних судова у спровођењу стабилизационе политике и друштвено
договорене политике цена; анализа кретања политичког криминала и кажњавања таквих дела; сузбијаје кривичних дела привредних преступа и прекршаја;
колективни рад одлучивање и одговорност; заказивање и припремање Заједничке седнице; правосудна статистика; кадровска политика; годишњи извештаји;
- 15.3.1982; 6.7.1982; 23.12.1982:
сарадња правосудних органа и Уставног суда Југославије и Суда удруженог рада; организација Заједничких седница; проучавање друштвених појава; сарадња на пољу издавачке делатности; активности судова на спровођењу
мера економске стабилизације; Програм рада Заједничких седница; предлог
Врховног суда Војводине из кривичне области на Заједничкој седници; измене
ЗПП; активности редовних судова у вези закључака III седнице ЦК СКЈ; Програм рада Заједничких седница у 1983. години; извештај у вези "Збирке судских одлука".
Врста документа: записници, закључци, тумачења, начелна мишљења.
Језик: српски.
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САСТАНЦИ ПРЕСЕДНИКА САВЕЗНОГ СУДА, ВРХОВНИХ СУДОВА
РЕПУБЛИКА И ПОКРАЈИНА И ВРХОВНОГ ВОЈНОГ СУДА (1983-1997)
- 26.4.1983; 7.12.1983:
Разматрање анализе о актуелним питањима уставне улоге правосуђа; заказивање XXI Заједничке седнице и утврђиваје предлога дневног реда; међународна активност Савезног суда; Програм рада Заједничких седница у 1984.
години; остваривање функције и задатака редовних судова; одржавање саветовања Савезног суда са председницима врховних судова република и покрајина; праћење и проучавање савезне правосудне статистике;
- 10.4.1984; 6.11.1984:
закључци Председништва СФРЈ о откривању и спречавању привредног
криминала; спровођење мера економске стабилизације; положај и награђивање судија; кривична дела политичког криминала; потупак за кривична дела по
приватној служби; Заједничке седнице редовних судова и судова удруженог
рада; извршење и предлог програма рада;
- 3.4.1985; 22.11.1985:
спровођење закључака Савезног већа Скупштине СФРЈ о извршавању
савезних закона, заштити друштвене својине и спречавању и отлањању социјалних разлика; кретање привредног криминалитета и мере економске стабилизације; модернизација правосудног информационог система; програм рада
Заједничких седница и сарадња судова у 1986. години; положај и функције Заједничке седнице редовних судова; преднацрт Пословника о раду Заједничких
седница редовних судова и судова угроженог рада;
- 4.3.1986; 11.12.1986:
критичка анализа функционисања политичког система социјалистичког
самоуправљања; програм обилазака и консултације Савезног суда са врховним
судовима република и покрајина и Врховним војним судом; извештај о раду
Савезног суда за 1985. годину и задаци; предстојећа промена Устава СФРЈ из
области правосуђа; нацрт концепције Правосудног инфорамциног система;
предлог Програма рада Заједничких седница; експедитивност судова; истраживање из области статистике правосуђа; закључци издавачког савета "Збирке
судских одлука";
- 14.5.1987; 8.12.1987:
предлог за измене и допуне Пословника о раду Заједничке седнице Савезног суда републичких и покрајинских и Врховног војног суда; предлог програма обиласка судова САП Косова у циљу остваривања сарадње и пружање
стручне помоћи; сарадња судова у 1987. години; правосудни информациони
систем; активности и задаци судова у вези закључака X седнице ЦК СКЈ; саветовање за промену Устава СФРЈ; Програм мера и активности за заустављање
исељавање Срба и Црногораца са САП Косова; Програм радаЗаједничких седница у 1988. години; изградња Проавосудног информационог система;
- 18.5.1988; 8.12.1988:
програм сарадње судова у 1988. години; припрема и одржавање XXXVII
и XXXVIII Заједничке седнице; реализација помоћи судовима САП Косова;
нацрт Програма рада Заједничких седница за 1989. годину; пружање помоћи
судовима САП Косова; казнена политика; питања у вези савезних републичких и покрајинских закона о судовима; праћење судске праксе; Правосудни
информациони систем; заједничка издавачка делатност;
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- 25.5.1989; 6.12.1989:
остваривање судске функције; ускалђивање правосудних и просветних
закона са Амандманима на Устав СФРЈ; активност судова на спровођењу југословенског програма о Косову у 1989. години; Програм рада Заједничких седница у 1990. години; пружање помоћи судовима САП Косова; судски поступци и питање људских права и слобода;
- 19.4.1990:
Нацрт Амандмана на Устав СФРЈ; Програм рада Заједничких седница за
1990. годину; сарадња и пружање помоћи судовима на Косову; орјентациони
програм изградње Правосудног информационог система;
- 12.5.1997:
доношење савезних, материјалних и процесних прописа; попуњавање
чланова Савета и Редакција "Збирке судских одлука".
Врста документа: записници, програми рада, закључци, анализе, извештаји.
Језик: српски.

ЗАЈЕДНИЧКЕ СЕДНИЦЕ СУДОВА УДРУЖЕНОГ РАДА И
РЕДОВНИХ СУДОВА
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ЗАЈЕДНИЧКЕ СЕДНИЦЕ СУДОВА УДРУЖЕНОГ РАДА И РЕДОВНИХ
СУДОВА (1986; 1989)
- 30.5.1986:
Усвајање Пословника о раду Заједничке седнице; Програм рада, разграничење надлежности између истих;
- 30.3.1989:
затезна камата; сметање поседа; потраживања која гласе на страну валуту; делимично испуњење одштетне обавезе.
Врста документа: записници, програми рада, закључци, анализе, извештаји.
Језик: српски.

СУДСКА ПРАКСА, ДРУШТВЕНЕ ПОЈАВЕ И ДРУГИ
МАТЕРИЈАЛИ
69

73

СЕДНИЦЕ ОДЕЉЕЊА СУДСКЕ ПРАКСЕ (1965-1974)
- 5.4.1965; 30.8.1965; 16.11.1965; 20.11.1965:
Проблеми у вези измена ЗКП, ЗПП и ЗУС-а; проблеми и начин рада група за проучавање друштвених појава и проблема; преднацрт програма рада
Врховног суда Југославије за 1966. годину; предлог овог одељења о потребном броју судија и стручних сарадника;
- 2.3.1966; 14.3.1966; 21.3.1966; 12.4.1966; 13.6.1966:
Упуство о оргнизовању службе за евидентирање, проучавање и унапређење судске праксе; обилазак врховних судова република и покрајина и провера
евиденције, судске праксе и реорганлизовати према насталим потребама суда у
вези са надлежношћу и задацима суда; договор о разматрању рада групе; питања за Општу седницу и разматрање теза о ЗИП-у; преглед рада првог тромесечја; извештај о кретању предмета првог тромесечја, примедбе на тезе на Закон о
ванпарничком поступку; проблеми издавања "Збирке судских одлука";
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- 30.1.1967; 12.5.1967; 25.9.1967:
Извештај о раду за 1966. годину и распоред судија и стручни сарадника;
тезе децембарског саветовања врховних судова; уређивање "Збирке судских
одлука"; сагласност о опште југословенској "Збирци судких одлука" при Врховном суду Југославије и састанак редакционог одбора;
- 13.6.1968; 10.7.1968:
питања за Општу седницу; разматрање изјава и распореда стручних сарадника у Одељеју за проучавање судске праксе; проблем експедитивности
судова у парничком поступку и питање формализма код судова;
- 20.1.1970; 4.5.1970; 21.10.1970:
припрема за Општу седницу; извештај о раду за 1979. годину; распоред
послова и задатака за 1970. годину; проблеми судова опште надлежности и
праксе судова; Извештај Врховног суда Југославије у Савезној Скупштини;
разматрање тезе о Уставном суду Југославије и издавање "Збирке судских
одлука";
- 28.1.1971:
извештај о кретању предметау 1970. години и предлог распореда судија
и стручних сарадника у 1971. години;
- 16.3.1972; 4.4.1972; 14.4.1972; 4.5.1972; 25.12.1972:
утврђиваје дневног реда за Општу седницу и Проширену општу седницу
Врховног суда Југославије; учествовање Врховног суда Југославије у изради
информације о спровођењу закључака за Председништво СФРЈ; информација
Председништва СФРЈ за Савезни секретаријат за правосудне и опште послове;
одређивање представника суда у Савезној скупштини; утврђивање дневног реда Опште седнице и материјала за исту; припрема извештаја Савезној скупштини; реализација закључака за рад судских тела;
- 10.1.1973; 19.1.1973; 2.2.1973; 1.3.1973; 8.3.1973; 25.4.1973; 5.5.1973;
4.6.1973; 12.10.1973; 2.11.1973; 22.11.1973:
концепција Извештаја Савезној скупштини; сазивање Опште седнице;
разматрање извештаја Савезној скупштини; састављање и распоред судија за
1973. годину; организација службе праћења; заказивање Опште седнице; програм рада одељења и извештај рада одељења; дискусија о организацији рада
на праћењу и проучавању друштвених појава и проблема кроз судску праксу;
извештај о раду суда; нацрт закључака Савезној скупштини о раду судова;
предлог новог Устава СФРЈ; сазивање Опште седнице; одржавање Саветовања; питање радне дисциплине, организације и извештај Службе праћења друштвених појава;
- 17.1.1974:
мишљење о потребном броју судија у будућем Савезном суду; припрема
извештаја и распоред рада; праћење друштвених појава, давање сагласности за
рад судије Др. Мирка Перовића на Природно - математичком факултету;
Врста документа: записници, упуство, извештај.
Језик: српски.
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74

МАТЕРИЈАЛИ У ВЕЗИ СА ПРАЋЕЊЕМ СУДСКЕ ПРАКСЕ У
ПРИМЕНИ САВЕЗНИХ ЗАКОНА (1975-1985)
- 23.9.1976:
Примена савезних закона у пракси судова; информација о раду и стању
судске праксе; организација у Савезном суду и праћење и проучавање проблема судске праксе који се односе на примењивање савезних закона; Упуство о
организовању рада на праћењу и проучавању проблема судске праксе који се
односе на применивање савезних закона; информација о остваривању заједничког програма рада Савезног суда, Врховних судова република и аутономних покрајина и Врховног војног суда на праћењу судске праксе у примени савезних закона;
Година: 1975-1976; 1985.
Врста документа: записници, упуство, извештај.
Језик: српски.

70

75

ДРУШТВЕНЕ ПОЈАВЕ (1964-1972)
- Резолуције-реферат "Улога јавности у сузбијању криминалитета" и
"Спречавање деликата у цестовном моторном возилу";
- питање стажа за пензију проведеног у СРЗ;
- плава карта осигурања за моторни саобраћај;
- деликти у друмском саобраћају; информација СУП-а;
- извештај о раду Института за криминолошка и криминалистичка истраживања у 1965. години;
- СУП: безбедност у друмском саобраћају;
- информација о састанку југословенских удружења осигурања; секције
за СР Србију одржане 1966. године у Београду;
- саветовање о форензичкој психијатрији;
- материјл за X саветовање југословенских удружења за управне науке
и праксу;
- бројно стање адвоката и приправника у Југославији;
- "Светски мир путем права" међународне организације и припрема IX
конференције;
- СУП: информација о ефикасности ОУП-а у раду на откривању кривичних дела и непознатих учинилаца у 1967. години и извештај;
- Југословенски савез удружења за управне науке и праксу; XI Саветовање - "Инспекцијаска контрола и надзор";
- извештај о раду одељења железничке секције;
- Саветовање "Проблеми неизвршавања уговора уговорних обавеза, повреда уговора и одговорност продавца";
- Председништво СКЈ: право, кибернетика и информација;
- информација о представкама и жалбама Председништву;
- кодекс судијске етике и кодекс здравствених радника;
- удружење сопственика породичних и стамбених зграда и станова у
СР БиХ;
- закључци о наредним задацима Савеза инвалида рада Југославије;
- Институт за јавно право - Љубљана, саветовање о модернизацији
управне и правосудне делатности и информација;
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- модернизација Правосудног информационог система; материјали и записници са састанка радне групе у Врховном суду СР Словеније од 27.6.1985.
године;
- извештај са састанка посвећеног развоју и унапређењу Правосудног
информационог система одржаног на Правном факултету у Загребу
15.10.1985.
Врста документа: резолуција, реферат, извештај, информација.
Језик: српски.

71

76

ДРУШТВЕНЕ ПОЈАВЕ (1973-1977)
1973. година:
- Организација и функционисање у судовима опште надлежности Службе за праћење и проучавање друштвених појава запажених у судској функцији и пракси;
- организација Службе за праћење друштвених појава у судовима;
- извештај Врховног суда Југославије о раду и о запаженим појавама у
примени савезних закона;
1974. година:
- организовање и функционисање у условима новог уставно-правног поретка и остваривању функционисања Савезног суда и Службе за праћење и
проучавање друштвених појава;
1975. година:
- информација Савезног суда: Друштвени односи и појаве; заједнички
извештај Савезног суда и врховних судова република и аутономних покрајина: "Незаконитости у привреди и други облици напада на друштвену имовину
и делатност судова на сузбијају оваквих појава" I, II, III, резиме извештаја за
1985, 1986, и 1987. годину).
Врста документа: информације, извештаји.
Језик: српски.

72

77

ДРУШТВЕНЕ ПОЈАВЕ (1977)
- План припрема за опште југословенско Саветовање о друштвеним појавама; писмо о сазивању радне групе, свим Врховним, републичким и покрајинским судовима; утврђивање списка учесника; Општа седница и реферат
Др. Мирка Перовића на исту тему;
- Савезни суд - стенографске белешке са саветовања правосудних органа "Праћење друштвених односа и појава као саставни део правосудних функција у систему друштвене самозаштите" одржаног 24-25.10.1977. године у Београду; завршни документ о Саветовању и записници;
- писмо упућено другу Титу који се обавештава о саветовању по питању
друштевних појава.
Врста документа: план, писмо, реферат, белешка.
Језик: српски.
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78

ДРУШТВЕНЕ ПОЈАВЕ (1977-1980)
1977. година:
- Врховни суд Црне Горе: запажања у друштвеним појавама које се прате кроз рад судова; окружни суд у Сиску; остваривање функције праћења и
проучаваја друштвених појава; реализација заједничког програма праћења и
проучавања друштвених односа и појава;
1978. година:
- праћење и проучавање друштвених односа и појава и заједнички програм свих судова за 1978. годину;
1979. година:
- заједнички извештај : "Анализа о стању и проблемима нарушавања законитости у привреди и другим облицима напада на друштвену имовину";
(скраћени садржај, резиме);
1980. година:
- новогодишња порука председника Тита о законитости, изводи из чланака и говора;
- заједнички извештај: "Анализа о трајају судског поступка и ефиканости судског рада".
Врста документа: извештај, писмо, жалбе, записници.
Језик: српски.

73

79

ПИСМА, ЖАЛБЕ И УПОЗОРЕЊА СУДУ ИЛИ ПРЕДСЕДНИКУ СУДА
- анонимне пријаве против судија; Ђорђевић Раде из Босанске Градишке
моли суд да преузме своју децу.
Година: 1957-1973.
Врста документа: извештај, писмо, жалбе, записници.
Језик: српски.

73

80

ИЗВЕШТАЈИ О ПРЕДСТАВКАМА И ПРИТУЖБАМА КОЈЕ СУ
УПУЋЕНЕ САВЕЗНОМ СУДУ И ПРЕДСЕДНИКУ СУДА
- приговори и примедбе грађана на рад судова; неажурност судова; неизвршавање правоснажних судских пресуда и одлука; квалитет рада правосудних органа и законитост донетих одлука.
Година: 1957; 1962-1968; 1970; 1973.
Врста документа: извештај, писмо, жалбе, записници.
Језик: српски.

73

81

ТЕКУЋЕ ИНФОРМАЦИЈЕ САВЕЗНОГ СУДА
- интерно гласило Савезног суда, да би се остварила брза, економична и
потпуна циркулација информација о активностима и функцинисању суда о
саветовањима, контактима, законодавству, праћењу и проучавању друштвених
појава, судске праксе, самоуправљању, шта је забележено у штампи (излази 34 броја годишње).
Година: 1976-1979; 1981-1982.
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Врста документа: извештај, писмо, жалбе, записници.
Језик: српски.

74

82

МАТЕРИЈАЛИ СИВ-а, САВЕЗНЕ СКУПШТИНЕ И СЕКРЕТАРИЈАТА
ЗА ПРАВОСУЂЕ
- питања у вези са израдом правосудних организационих закона и Закона о судовима; тезе; преднацрт Закона о изменама и допунама Закона о јавном
тужилаштву;
- забелешка о састанку по питању спровођења закључака СИВ-а о раду
на унапређању безбедности у саобраћају;
- забешка подпреседника СИВ-а друга Едварда Кардеља о проблемима
судства;
- белешка о кадровксим питањима у судовима и другим правосудним
органима у федерацији;
- питање пензијског основа;
- СИВ - информација о раду органа на откривању и суђењу криминалних делатности у вези са спровођењем Смерница Председништва и Извшног
комитета ЦК СКЈ;
- СИВ - информација о инвенстиционом и текућем одржавању станова
федерације;
- Београдски састанак КЕБС и питање људских права;
- Скупштина СФРЈ- информација о снабдевености тржишта основним
прехрамбеним производима као и другим важниј артиклима робе широке потрошње почетком 1981.год.
- СИВ - информација о овлашћењима за доношење мера ограничавања
тржишта и слободног промета робе и услуга.
Година: 1963; 1976-1977; 1980.
Врста документа: информације, тезе, закони, забелешка, амндмани.
Језик: српски.

74

83

УПРАВНИ СПОРОВИ (ПРОБЛЕМИ, СТАВОВИ, САВЕТОВАЊА)
- правци и проблеми ревизије Закона о управним споровима;
- Амандмани на одредбе у процесним законима;
- проблем надлежности Савезног суда у уравном спору;
- примедбе кривичног одељења Савезног суда на поједине одредбе Нацрта ЗУР-а и питања;
- допис управног одељења Савезног суда свим врховним судовима република и покрајина о стављању поуке о правном леку против одлука о ванредно-правном средству "жалба није дозвољена";
- Допис Савезног комитета за законодавство о примени опште- нормативних аката савезних органа који нису објављени (управни спор);
- Врховни суд Македоније - неке појаве и проблеми запажени у пракси
при одлучивању у управном спору;
- Саветовање управних одељења - Охрид 21-22.5.1981. године "Нека питања и проблеми примене закона у управним споровима" - реферати.
Година: 1976-1977; 1980-1981.
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Врста документа: амандмани, информације, саветовања, закони.
Језик: српски.

75

84

РЕФЕРАТИ СА СИМПОЗИЈУМА И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ У ВЕЗИ СА
ГРАЂАНСКИМ ПРАВОМ
- Симпозијум о проблематици неимовинске штете одржан у Љубљани
1977. године (на словеначком);
- Симпозијум - саветовање Завода за савремено организовање послова,
одржано у Београду 1977. године;
- Симпозијум - извештај у Охриду 1978. године;
- белешка са састанка грађанско-привредних одељења;
- Симпозијум - саветовање одржано у Крагујевцу 1978. године (грађанска одељења);
- Симпозијум у Охриду - примена Закона о облигационим односима;
- информација о вези стицања имовине шире породичне и брачне заједнице у Македонији 1979. године;
- план, програм рада - реферати грађанског одељења Врховног суда Хрватске за 1980. годну;
- радни материјали и правни ставови заузети на XII заједничком састанку републичко-привредних и врховних судова република и покрајина на Косову 1980. године
- консултације о примени правила о преклузивним роковима и роковима одржаја;
- материјално-привредно право у Југославији - реферат проф. Слободана Перовића;
- приказ значајних института породичног законодавства у Југославији
1982. године.
Година: 1977-1982.
Врста документа: извештај, белешка, информација, план, реферат, закон,
упуство, одлука, писмо.
Језик: српски, словеначки, македонски.

75

85

ЦАРИНЕ
- чл. 380 Царинског закона и царински прекршаји;
- Одлука о оцени законитости тачка 8 и 12 Упуства о утврђивају процента војног инвалидитета;
- предмет прекршаја чл.369 и 372 Царинског закона;
- одлука Уставног суда поводом покретања поступка из чл. 29 ЦЗ о плаћању царина;
- писмо Председништву Скупштине СФРЈ за аутентично тумачење чл.
29 ЦЗ;
- одлука Уставног суда о законитости чл. 6, 7 и 19 Правилника о одређивању врсте, количине и вредности предмета који се ослобађају од плаћања
царина;
- извештај са симпозијума у Сплиту одржан од 29-31.10.1979. године о
новинама у царинским прописима;
- Савезна управа царина - обавезна инструкција бр.1 из 1970. год;
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- белешке - Владимира Михајловског са састанка комисије са организоваје састанка са царинским органима;
- белешка о посети неких царинарница у СР Словенији и СР Хрватској;
- нека питања у вези примене чл. 98 Закона о извршном поступку- писмо Удружења банака ЈУСС.
Година: 1976-1977; 1979.
Врста документа: закон, писмо, извештај, белешка.
Језик: српски.

76

86

КРИВИЧНО ПРАВО - САВЕТОВАЊА (1970-1976)
- анализа кривичних дела по којима су донесене судске одлуке у 1974.
години са посебним освртом на политички и привредни криминал;
- проширена седница кривичног одељења Врховног суда Војводине;
- магнетофонски снимак са састанка правосудних органа и органа унутрашњих послова одржаног 1973. године у вези спровођења Новела Закона о
кривичном поступку и Кривичног закона СФРЈ;
- Саветовање у Сарајеву одржано 1973. године о кривичном законодавству Југославије (стенографске белешке);
- Саветовање одржано у Београду 1970. године: самоуправно регулисање одрговорности и сузбијање незаконитости и криминалитета у привреди;
- Саветовање одржано 5-6.10.1972. године на Златибору: "Служба социјалне заштите и основна питања у вези са сузбијањем и спречавањем криминалитета".
Врста документа: закони, анализе.
Језик: српски.

77

87

КРИВИЧНО ПРАВО (1970-1977)
- кривично-правна заштита социјалистичког самоуправљаја, друштвене
својине и поједина питања везана за израду Кривичног закона - информација;
- магнетофонски снимак IV седнице Савезног савета за питања друштвеног уређења из 1976. године;
- заједнички основни ставови у вези примене појединих одредаба Закона о кривичном поступку;
- статистика криминалитета у 1978. години;
- кривична дела против достојанства личности и мерила на подручју
уже Србије;
- окружни суд у Марибору: Семинарско градиво 1977. године;
- магнетофонски снимак V седнице Савезног савета за питања друштвеног уређења - Бриони 1976. године.
Врста документа: упуство, статистика, магнетофонски снимак.
Језик: српски.

Савезни суд
број
фасцикле

78

83

бр.јед.
описа

88

КРИВИЧНО ПРАВО (1978-1979)
- малолетничка деликвенција - скраћени изводи извештаја;
- казнена политика судова у СФРЈ и остали материјали са Симпозијума
одржаног у Бледу 26.10.1978;
- реферати о кривичним делима против службене дужности, друштвене
имовине, живота и тела, повреде самоуправљања, привредна кривична дела,
Нацрт кривичног закона СР Словеније;
- прекршаји извршени насиљем, (две књиге):
I Кривично-правни и криминолошки аспекти деликта насиља;
II Кривично-правни и криминолошки аспекти насиља (Удружење за
кривично право и криминологију Хрватске);
Врста документа: извештаји, реферати, симпозијуми.
Језик: српски.

79

89

КРИВИЧНО ПРАВО (1979-1982)
- закључци Савезног већа Скупштине СФРЈ о малолетничкој деликвенцији;
- актуелна идејно-политичка питања изградње кривичног законодавства
на основама Устава;
- Симпозијум - саветовање у Приштини одржано од 9-11.10.1980. године у вези проблема заштите слободе и права радних људи и грађана у кривичном поступку; материјално право; вештачење; реферати;
- информација о гоњењу извршилаца кривичних дела; кршења и повреде права самоуправљања у 1979. години;
- информација о анализи Института за криминолошка и социјолошка
истраживања у Београду о узроцима значајних разлика које се у изрицању
кривичних санкција запажају између судова са појединих подручја; Уговор закључен између Савезног суда у Београду и Института за криминолошка и социјолошка истраживања у Београду;
- актуелна питања из области кривичног законодавства из 1976. године;
- узроци значајних разлика које се у изрицању кривичних санкција запажају између судова са појединих подручја;
- кривична дела, повреде угледа СФРЈ из чл. 157 КЗ СФРЈ у случајевима када се ради о излагању порузи Председника Тита после његове смрти; мишљења врховних судова република и покрајина и Врховног војног суда 1982.
године.
Врста документа: реферат, извештај, информације, мишљење, уговор.
Језик: српски.

80

90

ПРОМЕТ РОБЕ И УСЛУГА
- информација о даљој трансформацији фондова за кредитирање и осигурање извозних послова;
- магнетофонски снимак: начелна питања у вези Нацрта закона о систему мера којима се спречава нарушавање југословенског тржишта;

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

84
број
фасцикле

бр.јед.
описа

- информација о активностима савезних органа на спровођењу закључака о остваривају и јачању законитости у пословању у привреди;
- извештај у вези повреда јединства југословенског тржишта;
- допис о свим републичким и покрајинским судовима о проблемима
регистрације радне организације и спољно-трговачког промета;
- заједнички извештај судске заштите јединства југословенског тржишта и Анализа о функционисању јединственог југословенског тржишта;
- материјал о регистрацији радних организација које се баве спољно трговинским пословањем 1978-1979;
- информација о јединству југословенског тржишта;
- анализа функционисања јединственог југословенског тржишта; информација о кривично и привредно-казненом гоњењу због повреде јединства
југословенског тржишта;
- програм рада кординационог одбора при СИВ-у у 1979. години;
- анализа стања у области производње, промета и потрошње отрова;
- резиме извештаја органа инспекције о спровођењу прописа из области
тржишта и цена у I полугодишту 1980.
Врста документа: информације, магнетофонски снимак, извештај, анализа,
програм рада, резиме.
Језик: српски.

80

91

ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУПИ
- основна питања у вези са доношењем Закона о привредним преступима (1975);
- присвојен новац из буџета федерације - привредни преступ;
- ставови и предлози Савезног суда и врховних судова република и покрајина за измену и допуну Закона о привредним преступима (1979);
- предлог за доношење Закона о изменама Закона о привредним
преступима.
Врста документа: закон.
Језик: српски.

81

92

ПРАВОСУЂЕ
- нека запажања и примедбе Врховног суда Југославије на извештај "Актуелни проблеми правосуђа";
- "Споменица" о првом збору словенских правника;
- Јавно тужилаштво о уставним изменама;
- законодавство у судским поступцима;
- предлог за доношење Закона о изменама Закона у парничном поступку;
- III Конгрес правника - Скопље; нека основна питања реформисања
правничког образовања;
- извештај Врховног суда Југославије о проблемима запаженим применом закона и у раду судова;
- предлог програма за праћење и проучавање ефикасности судског рада
кроз трајање судског поступка - Врховни суд Србије (1978);

Савезни суд
број
фасцикле

85

бр.јед.
описа

- Саветовање: о самоуправном судству и друштвеном правобранилаштву самоуправљања - Сарајево одржано 16-17.11.1978;
- јавно информисање о раду органа правосуђа;
- информација о остваривању програма мера у правосудним органима и
органима унутрашњих послова на спровођењу закључака XXI седнице Председништва СКЈ и III конференције СК БиХ;
- Саветовање судија Врховног суда Југославије и представника врховних судова република и покрајина у спровођењу Смерница Председништва и
Извршног комитета, Централног комитета СКЈ одржаног од 22-23.10.1968. године;
- СИВ: уставна трансформација и проблеми правосуђа;
- извештај о присуствовању годишњој скупштини Словеначког судијског друштва;
- специфичности статутарног уређења односа у радним заједницама
правосудних органа;
- програм сарадње органа правосуђа између СФРЈ и Гвинеје Бисао од
1980-1982;
- разграничење судске надлежности између судова удруженог рада и
редовних судова;
- пројекат: за саџину Анализе о друштвеном значају и актуелним проблемима радних људи и грађана у вршењу судске функције;
- јавно информисање о раду органа правосуђа;
- стенографске белешке са Саветовања судија Врховног суда Југославије и представника врховних судова република и покрајина о спровођењу
Смерница Председништва и Извршног комитета ЦК СКЈ одржаног
22-23.10.1968. године;
- информација о II међународној конференцији судија Апелационих судова - Аустралија, мај 1980. године;
- унапређиваје колективног рада, одговорности и руковођење у правосудним органима Уставном суду Србије;
- функционисање редовних судова и других правосудних органа на новим уставним основама.
Врста документа: информација, извештаји, програм рада, пројекат, стенографске белешке.
Језик: српски, словеначки.

82

93

ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК
- Амандмани на одредбе у процесим законима;
- надлежност судова Удруженог рада за решавање спорова из међусобних односа у удруженом раду (1976);
- материјал са саветовања о примени новог Закона о парничном поступку одржан 20.12.1987. говине у Новом Саду; извештај о саветовању;
- ванредно правно средство пред судовима удруженог рада; извештај
радне групе законодавно-правне комисије Савезног већа и Већа република и
покрајина за питање остваривања Устава СФРЈ;
- законодавство у судским поступцима (1976);

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

86
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- предлог за доношење Закона о изменама Закона о парничком поступку.
Врста документа: амандмани, извештаји.
Језик: српски.

82

94

ПЕНЗИЈСКО ОСИГУРАЊЕ
- информација о састанку у Савезу заједнице пензијско-инвалидског
осигурања Југославије одржаног 7.12.1987. године;
- пензијско осигурање: извештај; службена белешка; извештај Управног
суда Хрватске; предлог Савезног суда Уставном суду Југославије; одговор
Уставног суда Југославије; решења Уставног суда о обустави поступка;
- службена белешка са Саветовања о поступку за остваривање права из
пензијско-инвалидског осигурања и судске заштите тих права одржан у Аранђеловцу;
- Саветовање на Златибору из области пензијско-инвалидског осигурања; питања и одговори; белешка;
- усаглашаваје пензије затеченим војним пензионерима (7 различитих
пресуда);
- информација о могућности и потреби иницијативе за оцену уставности и законитости одређених прописа о остваривању посебног борачког стажа;
извод из образложења Закона о допуни Закона о основним правима из пензијско-инвалидског осигурања;
Савезни суд покреће поступак пред Уставним судом Југославије ради
оцене извесних одредаба законских прописа;
- Саветовање у Примоштену одржано 11.4.1979. године о неким питањима из праксе судова СИЗ пензијско-инвалиског осигурања; службена белешка;
- допис Савезног суда Скупштини СФРЈ о праву на породичну пензију
лица одговорна за смрт осигураника;
- службена белешка о седници Комисије Савезног већа Скупштине
СФРЈ за припрему Закона о основним правима из пензијско-инвалидског осигурања; извештај о раду комисије; предлог за доношење Закона о измени и допуни Закона о основним правима из пензијско-инвалидског осигурања;
- информације о одржаном састанку у Савезном комитету за рад, здравство и социјалну политику;
- извештај са Саветовања са представницима лекарских комисија за одређивање борачке инвалидске заштите; листа процената ратног војног инвалидитета;
- белешка о седници Савезног правног савета на којој су у оквиру дневног реда разматрана начелна питања система инвалидског и пензијског осигурања;
- белешка са састанка комисије за припрему Закона о основним правима
из пензијско инвалидског осигурања одржаног 5.2.1981. године;
Година: 1975-1980.
Врста документа: информација, извештај, белешка, закон.
Језик: српски.
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95

РАДНИ ОДНОСИ
- престанак радног односа радника по сили закона (Суд удруженог рада
у Македонији); симпозијум у Скопљу одржан 20.6.1978. године; извештај;
- заједничка седница судова удруженог рада; ставови заједничке седнице по питањима радних односа и личних доходака; извештај судије
Мировског.
Година: 1978.
Врста документа: извештај.
Језик: српски, македонски.

82

96

ПРИНУДНО ПОРАВЊАЊЕ И СТЕЧАЈ
- писмо Савезног суда упућено свим вишим привредним судовима република и аутономних покрајина по питању највећег износа процента наплате
код принудног поравњања;
- проблематика на подручју пореза и доприноса грађана - Врховни суд
Словеније за 1978. годину;
- предлог Закона о изменама и допунама Закона о санацији и престанку
ОУР-а;
- примена прописа о санацији и престанку ОУР-а; стечај и поравњање
са изводима из судске праксе.
Година: 1977-1978.
Врста документа: писмо, закон.
Језик: српски, словеначки.

83

97

УСТАВ
- општа питања обезбеђивања уставних слобода и права грађана у систему правосуђа; нека питања оствариваја уставних права човека и грађанина у
вези са кривичним судовањем;
- уставни амандмани и реизборност судија.
Година: 1979-1982.
Врста документа: амандмани, закон, извештај, тезе.
Језик: српски.

83

98

ШТАМПА И ИНФОРМАЦИЈЕ
- упуство о обезбеђивању јавности рада јавних тужилаштва путем штампе и других видова информисања; актуелна пробламатика извештавања средстава јавног информисања о раду судова, јавних тужилштва и органа унутрашњих послова;
- актуелни проблеми информатике у Југославији;
- договор о заједничком раду у области информатике; информација;
програм рада;
- отворена питања изградње и функционисања система информисања
на основама социјалистичког самоуправљања;
- јавно информисање о раду органа правосуђа;

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
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- предлог за доношење закона о изменама и допунама Закона о основама друштвеног система информисања и информационом систему федерације;
- Правосудни информациони систем - ПРИС: записник са II југословенског саветовања на тему "Методолошки поступци и приступ изградњи појединих подсистема правосудног информационог система"; концепција правосудног система Југославије; Правосудни информациони систем - предлог закона.
Година: 1972-1988.
Врста документа: упуство, програм рада, информације, записник.
Језик: српски, словеначки.

83

99

ИЗВРШНИ ПОСТУПАК
- предлог за доношење Закона о измени и допуни Закона о извршном поступку; Саветовање представника одељења за грађанске и привредне спорове;
тезе за предавање (1981);
- предлог за доношење Закона о изсвршном поступку (1987).
Година: 1981; 1987.
Врста документа: закон.
Језик: српски.

83

100

МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ
- III конгрес правника Југославије одржан у Скопљу од 17-19.11.1977.
године, тема: "Сарадња са земљама у развоју";
- права и дужности република и покрајина у међународним односима на
основу савремених уставних решења;
- извештај о учешћу југословенске делегације на V конгресу ОУН по
питању спречаваја криминалитета и поступања са преступницима;
- Правни факултет у Загребу (1975) - V конгрес, извештај са I секције:
"Нови облици и димензије криминалитета у националним и трамснационалним размерама"; V конгрес ОУН за превенцију злочина и поступак према деликвентима.
Година: 1975; 1977.
Врста документа: извештај.
Језик: српски.

83

101

ДЕЛЕГАТСКО ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
- III конгрес Правника Југославије одржан у Скопљу од 17-19.11.1977.
године; остваривање делегатског система у друштвено политичким већима;
- актуелни проблеми даљег развоја месних заједница на основу Устава
СФРЈ;
- тезе за припрему III конгреса самоправљача Југославије; записник.
Година: 1977.
Врста документа: записник.
Језик: српски.
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102

ДРУШТВЕНА САМОЗАШТИТА
- правосудни органи у систему друштвене самозаштите 1977. године
(материјал са Саветовања правосудних органа одржаног у Скупштини СФРЈ
од 24-25.10. 977. године у Београду).
Година: 1977.
Врста документа: закон, анализа, одлука, извештај.
Језик: српски.

83

103

МАТЕРИЈАЛИ СА СИМПОЗИЈУМА У ПРИВРЕДНИМ СПОРОВИМА
- Симпозијум одржан у Копру од 7-9.6.1978. године; примена Закона о
удруженом раду; привредно право;
- анализа услова привређивања и економског положаја у 1979. години;
делатности од посебног значаја за остваривање политике укупног развоја земље у периоду од 1976-1980. године; основни индикатори развоја у 1976-1979.
године са проценом развоја у 1980. години и могућностима у 1981. години;
аналитичко документациони материјал уз Нацрт одлуке о циљевима и задацима заједничке емисионе и новчане политике и заједничким основама кредитне
политике у 1981. години;
- остваривање политике бржег развоја привредно недовољно развијених
република и покрајина, Косово од 1976-1979. године са закључцима;
- основна питања утврђивања економске политике за 1981. годину; извештај о разматрању основних питања утврђивања економске политике за
1981. годину, информација; неки актуелни проблеми оствариваја инвестиционе политике од 1976-1980. године; анализа о економском положају ОУР Скупштина СФРЈ (1980);
- Скупштина СФРЈ: предлог одлуке о одређивању савезне организације
која ће учествовати у изради јединствене методологије за предлог и израду номенклатуре занимања.
Година: 1976-1981.
Врста документа: анализа, извештај.
Језик: српски, словеначки.

ПРОГРАМИ РАДА И ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕЗНОГ СУДА И
ВРХОВНИХ СУДОВА РЕПУБЛИКА И ПОКРАЈИНА
84

104

ПРОГРАМ РАДА САВЕЗНОГ СУДА И ПРОГРАМИ РАДА
ЗАЈЕДНИЧКИХ СЕДНИЦА (1976-2001)
- Програм рада Савезног суда од 1976-1982;
- предлог Програма рада Савезног суда за 1983. годину;
- Програм рада Савезног суда од 1984-2001;
- Програм рада Заједничке седнице од 1979-1991. године.
Врста документа: програм рада.
Језик: српски.

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
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105

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕЗНОГ СУДА (1975-2002)
- преглед рада Савезног суда у 1975. години; уводна реч председника
Пере Коробаре;
- извештај о раду Савезног суда за период 1976-2000. годину; резиме;
закључци о извештају; извештај о разматрању извештаја; разматрање извештаја о раду Савезног суда; уводно излагање; подаци и запажања у вези са стањем
негативних друштвених појава и односа; закључци; белешка; информација;
- извештај о раду Савезног суда за 2002. годину; записник.
Врста документа: извештај.
Језик: српски.

86

106

РАЗНИ ИЗВЕШТАЈИ САВЕЗНОГ СУДА
1964. година:
- извештај Врховног суда Југославије о проблемима запаженим у примени закона;
1965. година:
- извршење судских одлука; извршење судских одлука у имовинскоправним стварима;
1968. година:
- извештај о стању и проблемима правосуђа;
1969. година:
- основни проблеми у раду судова опште надлежности; рад Врховног
суда Југославије у 1969. години;
1972. година:
- извештај Врховног суда Југославије о раду и о запаженим појавама у
примени савезних закона;
- допис о формирању Бироа за документацију, службе статистике.
Година: 1964-1965; 1968-1969; 1972.
Врста документа: извештај.
Језик: српски.

86

107

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈИ ВРХОВНИХ СУДОВА РЕПУБЛИКА И
ПОКРАЈИНА
1964. година:
- упоредни статистички извештаји врховних судова о кретању предмета
у I и IV тромесечју (кривично, грађанско и управно одељење);
1965. година:
- упоредни статистички извештаји врховних судова о кретању предмета
у I, II, III и IV тромесечју (кривично, грађанско и управно одељење);
1966. година:
- упоредни статистички извештаји врховних судова о кретању предмета, годишњи извештај крвивичног, грађанског и управног одељења;
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1967. година:
- упоредни статистички извештаји врховних судова о кретању предмета, годишњи извештај крвичног, грађанског и управног одељења;
1968. година:
- упоредни статистички извештаји врховних судова о кретању предмета, годишњи извештај крвивичног, грађанског и управног одељења (Србија,
Словенија, Хрватска, Македонија);
1973. година:
- упоредни статистички извештаји врховних судова о кретању предмета, годишњи извештај крвивичног, грађанског и управног одељења (Црна Гора, Косово, Војводина, Србија и БиХ).
Година: 1964-1973.
Врста документа: статистички извештај.
Језик: српски.

87

108

ВРХОВНИ СУД БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ - ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ
- извештаји о раду Врховног суда БиХ од 1975-1985. године
- извештаји о раду Врховног суда БиХ у 1986. години и неки проблеми
рада редовних судова у БиХ;
- извештаји о раду Врховног суда БиХ у 1987. години;
- извештаји о раду Врховног суда БиХ у 1988. години и неки проблеми
рада редовних судова у БиХ;
- извештаји о раду Врховног суда БиХ од 1989-1990. године и виших
судова у БиХ.
Година: 1975; 1977-1990.
Врста документа: извештаји.
Језик: српски.

88

109

ВРХОВНИ СУД ЦРНЕ ГОРЕ - ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ
- извештај о раду Врховног суда Црне Горе за 1969, 1972-1973, 1975,
1976, 1978-1983, 1984, 1985-1988. годину; закључци; програм рада;
- извештај о раду Суда удруженог рада Црне Горе за 1989. годину
Година: 1969; 1972-1973; 1975-1989.
Врста документа: извештај.
Језик: српски.

89

110

ВРХОВНИ СУД ХРВАТСКЕ - ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ
- извештај о раду Врховног суда Хрватске од 1975-1983, 1984, 19861988. године;
- извештај Вишег привредног суда у Хрвтској; извештаји општинских и
окружних судова;
- програм рада Врховног суда Хрватске у 1989. години;
Година: 1975-1983; 1985-1989.
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Врста документа: извештаји.
Језик: српски.

90

111

ВРХОВНИ СУД МАКЕДОНИЈЕ - ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ
- извештај о раду Врховног суда Македоније од 1968-1984, 1985, 1986,
1989. годину; преглед рада;
- информација о кривичним делима у вези спровођења Програма за стабилизацију за 1987. и 1988. годину; информација о кривичним делима против
основа социјалистичког самоуправљана и безбедности;
Година: 1968-1973; 1975-1980; 1982-1989.
Врста документа: извештаји.
Језик: српски, македонски.

91

112

ВРХОВНИ СУД СЛОВЕНИЈЕ - ПРЕГЛЕД И ПРОГРАМ РАДА
- преглед и програм рада Врховног суда Словеније за период 1982-1985,
1986, 1987-1988, 1990. године; информатор.
Година: 1982-1990.
Врста документа: програм рада.
Језик: српски, словеначки.

91

113

ВРХОВНИ СУД СРБИЈЕ - ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ
- извештај о раду Врховног суда Србије од 1974-1980, 1982-1986. године;
- програм и преглед рада Врховног суда Србије за 1987. и 1989. годину ;
Година: 1974-1980; 1982-1987; 1989.
Врста документа: извештај.
Језик: српски.

92

114

ВРХОВНИ СУД КОСОВА - ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ
- извештај о раду Врховног суда Косова од 1975-1982, 1985, 1989. године;
Година: 1975-1982; 1985; 1989.
Врста документа: извештај.
Језик: српски, албански.

92

115

ВРХОВНИ СУД ВОЈВОДИНЕ - ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ
- извештај о раду Врховног суда Војводине од 1975-1984, 1986-1989. године; програм рада;
- распоред послова Врховног суда Војводине за 1990. годину; програм и
преглед рада.
Година: 1975-1978; 1980-1984; 1986-1990.
Врста документа: извештај, програм рада.
Језик: српски.
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ЗБОР РАДНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ САВЕЗНОГ СУДА
93

116

ЗБОР РАДНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ САВЕЗНОГ СУДА
- Записник са збора радне заједнице Савезног суда од 15.2.1978. године
(дискусија о завршном рачуну Савезног суда за 1977. годину); финансијски
план за 1978. годину; упузнавање са Наредбом о мерама и акцији штедње одобрених у буџету федерације за 1978. годину;
- Записник са збора радне заједнице Савезног суда од 20.2.1980. године
(утврђиваје задатака; завршни рачун за 1979. годину; избор чланова одбора самоуправне контроле);
- Записник са збора радне заједнице Савезног суда од 28.5.1980. године
(друштвена самозаштита; питање и распоређивање доходака);
- Записник са збора радне заједнице Савезног суда од 11.11.1980. године (избор комисије Савезног суда; рад интересне заједнице за стамбену изградњу; приступање Друштвеном договору о запошљавању у Београду; предлог за измену кривичног закона СФРЈ);
- Записник са збора радне заједнице Савезног суда од 25.11.1981. године (доношење Правилника о личним дохоцима; самоуправним правима; одрговорност радника Савезног суда).
Година: 1977-1981.
Врста документа: записник, правилник, финансијски план.
Језик: српски.

КОМИСИЈА САМОУПРАВНЕ РАДНИЧКЕ КОНТРОЛЕ
САВЕЗНОГ СУДА
93

117

СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ САМОУПРАВНЕ РАДНИЧКЕ КОНТРОЛЕ
САВЕЗНОГ СУДА
- записник са I седнице самоуправне контроле од 13.12.1977. године
(упознавање са задацима и функцијом самоуправне контроле);
- записник са II седнице самоуправне контроле од 11.1.1978. године
(разматрање поднеска Антонић Вере - стамбено питање)
- записник са III седнице самоуправне контроле од 23.4.1978. године
(разматрање поднеска Стијовић Томе - стамбено питање).
Година: 1977-1978.
Врста документа: записник.
Језик: српски.

ПРАВИЛНИЦИ И ПОСЛОВНИЦИ САВЕЗНОГ СУДА
93

118

ПРАВИЛНИЦИ И ПОСЛОВНИЦИ САВЕЗНОГ СУДА
- Правилник о систематизацији задатака и послова у радној заједници
Савезног суда (I Правилник из 1987. године, II Правилник из 1993. године);
измене и допуне истог; Одлука о систематизацији послова и задатака радника
у Савезном суду; Решење о броју извршилаца послова и задатака; измене и допуне; Одлука о распоређивању на радна места предвиђена одлуком о систематизацији (из 1974, 1977, 1979); Извештај комисије за утврђивање оптерећености радних места у Савезном суду;
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- одлукао коришћењу путничких аутомобила у друштвеној својини за
потребе Савезног суда из 1974. године;
- Правилник о организацији Савезног суда (из 1975, 1987, 1993);
- Одлука о примању приправника и приправничком стажу у Савезном
суду;
- Правилник о унутрашњем раду и обезбеђењу у згради Савезног суда;
- Правилник о давању станова на коришћење радницима Савезног суда
(из 1975, 1977, 1985, стамбена ранг листа за 1987. годину); записник; допуна
Правилника (1991, 1992);
- Пословник Савезног суда (1976, 1993);
- Упуство о организовању и праћењу и проучавању проблема судске
праксе који се односе на примењивање савезних закона; Упуство о праћењу и
проучавању друштвених односа;
- Статут Савезног суда од 27.4.1977. године;
- Пословник о раду заједничке седнице (из 1977, 1987);
- Правилник о правима, обавезама и одговорностима радника Савезног
суда из 1975. године; Правилник о самоуправним правима, обавезама и одговорностима радника Савезног суда из 1979. године; примедбе;
- Правилник о организованом испраћају, давању спомен - покона и
предлагању за одликовање чланова радне заједнице Савезног суда (1979,
1995);
- Правилник о раподели дохотка, средстава за личне дохотке и друга
примања радника Савезног суда (1977, 1979); Одлуке о измени и допуни (из
1982, 1987, 1988, 1990);
- Правилник о организовању и начину вођења књиговодства.
Година: 1974-1993.
Врста документа: правилници, пословници, одлуке, упуства, статут, записник.
Језик: српски.

КРИВИЧНИ ПРЕДМЕТИ
Кз/Кзс - КРИВИЧНИ ПРЕДМЕТИ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ
ЗАКОНИТОСТИ САВЕЗНОГ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА
94

119

Кз - ПРЕСУДЕ У КРИВИЧНИМ ПРЕДМЕТИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ (1947-1953)
Захтеве за заштиту законитости улагао је Савезни јавни тужилац против
пресуда врховног суда републике или покрајине. За подношење захтева за заштиту законитости закон је прописао само једна услов, да је у правоснажној
судској одлуци повређен закон. Прописујући овај услов законодавац није ближе одредио повреду ког закона материјалног или процесног закона, већ оног
који се примењује у конкретној кривичној ствари. Савезни суд решава о захтеву за заштиту законитости у следећим случајевима:
- ако је повређен савезни закон а одлуку је донео републички врховни
суд или веће Савезног суда у жалбеном поступку,
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- ако је повређен савезни закон пресудом републичког врховног суда који је решавао поводом захтева за заштиту законитости због истовремене повреде савезног и републичког закона,
- ако је повређен савезни закон а надлежан републички јавни тужилац
изјави да неће поднети захтев за заштиту законитости пошто сматра да нема
основа за то, након тога савезни јавни тужилац може поднети захтев пред Савезним судом;
Јединице описа 119-132. у фасциклама 94-107. садрже пресуде Савезног
суда у кривичним предметима по захтеву за заштиту законитости Савезног
јавног тужиоца. Кад утврди да је захтев основан Савезни суд доносио је пресуду којом је усвајао захтев, укидао пресуду врховног суда републике или покрајине и предмет враћао на поновно одлучивање. Ако утврди да непостоји
повреда закона на коју се Савезни јавни тужилац позива у свом захтеву, Савезни суд је одбијао захтев.
Кз - 1947 (4-36)
- 1948 (1-52)
- 1949 (4-46)
- 1950 (1-48)
- 1951 (1-57)
- 1952 (1-38)
- 1953 (1-44)
Врста документа: пресуде.
Језик: српски.

95

120

Кз - ПРЕСУДЕ У КРИВИЧНИМ ПРЕДМЕТИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ (1954-1955)
- 1954 (1-104)
- 1955 (1-143)
Напомена: Види опис јединице описа 119.

96

121

Кз - ПРЕСУДЕ У КРИВИЧНИМ ПРЕДМЕТИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ (1956)
- 1956 (1-184)
Напомена: Види опис јединице описа 119.

97

122

Кз - ПРЕСУДЕ У КРИВИЧНИМ ПРЕДМЕТИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ (1957)
- 1957 (1-235)
Напомена: Види опис јединице описа 119.

98

123

Кз - ПРЕСУДЕ У КРИВИЧНИМ ПРЕДМЕТИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ (1958)
- 1958 (1-183)
Напомена: Види опис јединице описа 119.

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

96
број
фасцикле

бр.јед.
описа

99

124

Кз - ПРЕСУДЕ У КРИВИЧНИМ ПРЕДМЕТИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ (1959-1960)
- 1959 (1-159)
- 1960 (1-150)
Напомена: Види опис јединице описа 119.

100

125

Кз - ПРЕСУДЕ У КРИВИЧНИМ ПРЕДМЕТИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ (1961-1962)
- 1961 (1-115)
- 1962 (1-109)
Напомена: Види опис јединице описа 119.

101

126

Кз - ПРЕСУДЕ У КРИВИЧНИМ ПРЕДМЕТИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ (1963-1964)
- 1963 (1-114)
- 1964 (1-114)
Напомена: Види опис јединице описа 119.

102

127

Кз - ПРЕСУДЕ У КРИВИЧНИМ ПРЕДМЕТИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ (1965)
- 1965 (1-153)
Напомена: Види опис јединице описа 119.

103

128

Кз - ПРЕСУДЕ У КРИВИЧНИМ ПРЕДМЕТИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ (1966)
- 1966 (1-132)
Напомена: Види опис јединице описа 119.

104

129

Кз - ПРЕСУДЕ У КРИВИЧНИМ ПРЕДМЕТИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ (1967-1969)
- 1967 (1-127)
- 1968 (1-34)
- 1969 (1-41)
Напомена: Види опис јединице описа 119.

105

130

Кз - ПРЕСУДЕ У КРИВИЧНИМ ПРЕДМЕТИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ (1970-1974)
- 1970 (1-39)
- 1971 (1-38)
- 1972 (1-22)
- 1973 (1-35)
- 1974 (1-9)
Напомена: Види опис јединице описа 119.

Савезни суд
број
фасцикле

106

97

бр.јед.
описа

131

Кзс - ПРЕСУДЕ У КРИВИЧНИМ ПРЕДМЕТИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ (1974-1982)
- 1974 (1-42)
- 1975 (1-68)
- 1976 (2-82)
- 1977 (4-85)
- 1978 (1-70)
- 1979 (2-56)
- 1980 (5-48)
- 1981 (8-52)
- 1982 (3-54)
Година: 1974-1982.
Напомена: Види опис јединице описа 119.

107

132

Кзс - ПРЕСУДЕ У КРИВИЧНИМ ПРЕДМЕТИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ (1983-1991)
- 1983 (1-67)
- 1984 (4-57)
- 1985 (2-49)
- 1986 (4-51)
- 1987 (6-49)
- 1988 (6-35)
- 1989 (8-34)
- 1990 (4-37)
- 1991 (3-30)
Напомена: Види опис јединице описа 119.

Кж/Кжс - КРИВИЧНИ ПРЕДМЕТИ ПО ЖАЛБИ
108

133

Кж - ПРЕСУДЕ У КРИВИЧНИМ ПРЕДМЕТИМА ПО ЖАЛБИ
(1954-1957)
Жалба на пресуду врховног суда републике или покрајине је редован
правни лек којом се може нападати и чињенична и правна основна пресуде.
Жалба као уставна категорија представља најчешћи вид оспоравања пресуде,
као таква она има суспензивно и деволутивно дејство, спречава да се пресуда
изврши док по жалби не буде одлучено и не буде достављена странци а суспензивно дејство такодје застаје са извршењем пресуде против које још може
бити изјављена жалба у року.
Јединице описа 133-142. у фасциклама 108-117. садрже пресуде Савезног суда у кривичним предметима по жалби. Кад утврди да је жалба основана
Савезни суд је доносио пресуду којом је уважавао жалбу, укидао другостепену
пресуду врховног суда републике или покрајине и предмет враћао на поновно
одлучивање. Ако утврди да је жалба неоснована Савезни суд је одбијао жалбу
и потврђивао пресуду врховног суда републике или покрајине.
Кж - 1954 (1-25)
- 1955 (1-49)
- 1956 (1-62)
- 1957 (1-35)
Врста документа: пресуде.

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

98
број
фасцикле

бр.јед.
описа

Језик: српски.

109

134

Кж - ПРЕСУДЕ У КРИВИЧНИМ ПРЕДМЕТИМА ПО ЖАЛБИ
(1958-1960)
- 1958 (1-34)
- 1959 (1-33)
- 1960 (1-44)
Напомена: Види опис јединице описа 133.

110

135

Кж - ПРЕСУДЕ У КРИВИЧНИМ ПРЕДМЕТИМА ПО ЖАЛБИ
(1961-1962)
- 1961 (1-57)
- 1962 (1-81)
Напомена: Види опис јединице описа 133.

111

136

Кж - ПРЕСУДЕ У КРИВИЧНИМ ПРЕДМЕТИМА ПО ЖАЛБИ
(1963-1964)
- 1963 (1-75)
- 1964 (1-61)
Напомена: Види опис јединице описа 133.

112

137

Кж - ПРЕСУДЕ У КРИВИЧНИМ ПРЕДМЕТИМА ПО ЖАЛБИ
(1965-1966)
- 1965 (1-56)
- 1966 (1-68)
Напомена: Види опис јединице описа 133.

113

138

Кж - ПРЕСУДЕ У КРИВИЧНИМ ПРЕДМЕТИМА ПО ЖАЛБИ
(1967-1968)
- 1967 (1-42)
- 1968 (1-46)
Напомена: Види опис јединице описа 133.

114

139

Кж - ПРЕСУДЕ У КРИВИЧНИМ ПРЕДМЕТИМА ПО ЖАЛБИ
(1969-1970)
- 1969 (1-57)
- 1970 (1-45)
Напомена: Види опис јединице описа 133.

Савезни суд
број
фасцикле

115

99

бр.јед.
описа

140

Кж - ПРЕСУДЕ У КРИВИЧНИМ ПРЕДМЕТИМА ПО ЖАЛБИ
(1971-1977)
Кж
- 1971 (1-43)
- 1972 (1-53)
- 1973 (1-50)
- 1974 (1-17)
Кжс
- 1974 (1-7)
- 1975 (2-13)
- 1976 (1-11)
- 1977 (1-5)
Напомена: Види опис јединице описа 133.

116

141

Кж/Кжс - КРИВИЧНИ ПРЕДМЕТ ПО ЖАЛБИ МИЉЕНКА ХРКАЋА
(1971; 1976)
Миљенко Хркаћ оглашен је кривим за кривична дела учествовања у непријатељској делатности против Југославије, уништавања важних објеката и
убиства за која му је изречена смртна казна. Миљенко Хркаћ подметнуио је
бомбу у биоскопу "20 октобар" у Београду, 13.7.1968. године, када је Сава Чучуровић изгубио живот, Магдалена Новаковић задобила смртоносне и по живот опасне повреде са губитком обе ноге, док је 76 других лица теже или лакше повређено и проузрокована је знатна материјална штета на објекту. У Загребу је, 24.9.1968. године учествовао у постављању мине на гробници народних хероја на гробљу Миробојно. У Београду је, 25.9.1968. године припремио
мину у путној торби коју је предао у гардаробу железничке станице као пртљаг, која је експлодирала и теже оштетила друштвену имовину, а више лица
је теже или лакше повређено.
- информација о кривичном поступку против Миљенка Хркаћа.
- Кж - 18/71 - пресуда Врховног суда Југославије којом је жалба делимично уважена, укинута пресуда Врховног суда Србије и предмет враћен на
поновно одлучивање о жалби; записник о већању и гласању; пресуда Окружног суда у Београду К 554/69; жалба и одговор на жалбу; пресуда Окружног
суда у Београду К 263/70; жалба и одговор на жалбе; пресуда Врховног суда
Југославије Кж 186/71; жалба одрговор и допуна жалбе; решење Кж 307/72;
разне изјаве оптуженог; службене белешке; пресуда Окружног суда у Марибору, главни престрес, записник, записник о саслушању сведока; ССУП - снимљени разговори са Миљенком Хркаћом - СББ СР Србије, и РС БиХ, РС Хрватске; штампа и писмо;
- Кжс - 10/76 - пресуда Савезног суда којом се одбија као неоснована
жалба оптуженог, те се потврђује пресуда Врховног суда Србије и Окружног
суда у Београду који је изрекао оптуженом смртну казну; пресуда Окружног
суда у Београду К 684/72, жалба и одговор на жалбу; пресуда Кж 567/76, жалба и одговор на жалбу; налаз вештака и извештај о вештачењу у кивичном
предмету против оптуженог Миљенка Хркаћа.
Напомена: Види опис јединице описа 133.

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

100
број
фасцикле

117

бр.јед.
описа

142

Кж/Кжс - КРИВИЧНИ ПРЕДМЕТИ ПО ЖАЛБАМА ХОРВАТ ЂУРЕ,
РАЈИЧИЋ ВОЈИСЛАВА, ТРАИЛОВИЋ ЂОРЂА, ФРАЋИН ЈАНДРА И
АРТУКОВИЋ АНДРИЈЕ (1973-1986)
- Кж - 3/73 - Хорват Ђуро и други (кривично дело против народа и државе, контра револуционарни напад на државно и друштвено уређење, угрожавање територијалне целине државе, пребацивање на територију Југославије оружаних група); пресуда Врховног суда Југославије којом је одбијена жалба и
потврђена пресуда Врховног војног суда;
- Кжс - 1/80 - Рајичић Војислав (кривично дело против народа и државе); пресуда Савезног суда којом је одбијена жалба и потврђена пресуда Врховног суда Србије;
- Кжс - 1/82 - Траиловић Ђорђе (кривично дело ратни злочин против цивилног становништва), решење Савезног суда којим је жалба уважена и предмет враћен другостепеном суду на поновно одлучивање;
- Кжс - 1/84 - Јандра Фраћин (кривично дело тероризам); пресуда Савезног суда којом се жалба делимично уважава; жалба, пресуда Врховног суда
Хрватске; Кж - 676/83, пресуда Окружног суда у Ријеци К 12/83;
- Кжс - 1/86 - Андрија Артуковић (кривично дело ратни злочин против
цивилног становништва и кривично дело ратни злочин против ратних заробљеника), пресуда Савезног суда којом је жалба одбијена као неоснована и потврђена пресуда Врховног суда Хрватске, пресуда Окружног суда у Загребу,
К91/84, жалба и одговор на жалбе; пресуда Врховног суда Хрватске Кж 706/86, жалба; решење Савезног суда Крс - 782/86; решење Савезног суда Крс
- 257/87 (захтев за ванредно ублажавање казне одбијен); решење Савезног суда Крс - 936/87 (захтев за ванредно ублажавање казне одбијен).
Напомена: Види опис јединице описа 133.

Кпс - КРИВИЧНИ ПРЕДМЕТИ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ВАНРЕДНО
ПРЕИСПИТИВАЊЕ ПРАВОСНАЖНЕ ПРЕСУДЕ
118

143

Кпс - ПРЕСУДЕ У КРИВИЧНИМ ПРЕДМЕТИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ВАНРЕДНО ПРЕИСПИТИВАЊЕ ПРАВОСНАЖНЕ ПРЕСУДЕ
(1980-1984)
Захтев за ванредно преиспитиваје правоснажне пресуде је ванредни
правни лек и могао је да се уложи само у случају повреде савезног закона. За
разлику од осталих ванредних правних лекова не може се поднети ако осуђени
није користио радовни правни лек против пресуде, не може се поднети ни
против пресуде Савезног суда. Изузетно Савезни суд решава о захтеву за ванредно преиспитивање правоснажне пресуде у случају кад је повређен савезни
закон а пресуду је у другом или трећем степену донео врховни суд републике
или покрајине и Врховни војни суд а окривљени је за кривично дело осуђен на
казну затвора од најмање годину дана или тежу казну или на казну малолетничког затвора.
Јединице описа 143-145. у фасциклама 118-120. садрже пресуде Савезног суда у кривичним предметима по захтеву за ванредно преиспитивање
правоснажности пресуде. Кад утврди да је захтев основан Савезни суд доносио је пресуду којом је уважавао захтев и предмет враћао на поновно одлучивање. Ако утврди да је захтев неоснован Савезни суд је одбијао захтев.
Кпс - 1980 (2-41)

Савезни суд
број
фасцикле

101

бр.јед.
описа

- 1981 (2-60)
- 1982 (1-114)
- 1983 (4-130)
- 1984 (1-110)
Врста документа: пресуде.
Језик: српски.

119

144

Кпс - ПРЕСУДЕ У КРИВИЧНИМ ПРЕДМЕТИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ВАНРЕДНО ПРЕИСПИТИВАЊЕ ПРАВОСНАЖНЕ ПРЕСУДЕ
(1985-1991)
- 1985 (2-130)
- 1986 (1-137)
- 1987 (1-116)
- 1988 (8-134)
- 1989 (38-90)
- 1990 (30-36)
- 1991 (26)
Напомена: Види опис јединице описа 143.

120

145

Кпс - КРИВИЧНИ ПРЕДМЕТИ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ВАНРЕДНО
ПРЕИСПИТИВАЊЕ ПРАВОСНАЖНОСТИ ПРЕСУДЕ ТУЂМАН
ФРАЊИ, ШЕКС ВЛАДИМИРУ, ПЛЕТИКОСА ИВАНУ, ИЗЕТБЕГОВИЋ
АЛИЈИ, ШЕШЕЉ ВОЈИСЛАВУ, БОРШТНЕР ИВАНУ И ЏАКЛИ
РИЗАХУ (1981-1988)
- Кпс - 58/81 Фрањо Туђман (кривично дело чл.133 КЗ СФРЈ - непријатељска пропаганда), пресуда, одбијен захтев;
- Кпс - 17/83 - Шекс Владимир (кривично дело чл. 133 КЗ СФРЈ непријатељске пропаганде, пресуда, уважен захтев), пресуда Врховног суда Хрватске Кж - 209/82, захтев у односу на пресуду окружног суда у Осијеку; магнетофонски снимак разговора; одговор савезног јавног тужиоца;
- Кпс - 123/83 - Иван Плетикоса (кривично дело чл. 133 КЗ СФРЈ непријатељске пропаганде) пресуда којом се делимично уважава захтев и преиначује пресуда Окружног суда у Бања Луци и Врховног суда БиХ; захтев К 25/83
Окружни суд Бања Луке, пресуда Кж - 677/83 Врховног суда Босне и Херцеговине;
- Кпс - 18/84 - Алија Изетбеговић и други (кривично дело чл. 136 КЗ
СФРЈ удруживање ради непријатељске делатности - Исламска декларација)
пресуда којом је делимично уважен захтев и преиначена пресуда Врховног суда БиХ;
- Кпс - 32/85 - Шешељ Војислав (кривично дело чл. 133 КЗ СФРЈ непријатељска пропаганда - одговор на анкету "Шта да се ради") пресуда којом је
делимично уважен захтев и преиначена пресуда Окружног суда у Сарајеву и
Врховног суда БиХ; пресуда Окружног суда у Сарајеву К 161/84; пресуда Врховног суда БиХ Кж - 888/84;
- Кпс - 124/88 - Иван Борштнер, Франци Заврла и Иван Јанша, (кривично дело из чл. 224 КЗ СФРЈ, одавање војне тајне); пресуда којом су захтеви
Боштнера и Заврла одбијени као неосновани а захтев Ивана Јанше делимично

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

102
број
фасцикле
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је уважен; пресуда Врховног Војног суда у Љубљани ИК 79/88 и пресуда Врховног Војног суда Беооград К 359/88;
- Кпс - 129/88 - Ризах Џакли, Африм Мехмети, Пајазит Алиу, Шефћет
Пачаризи (кривично дело из чл. 122 КЗ СФРЈ убуство из непријатељских побуда против СФРЈ) пресуда којом је одбијен захтев; пресуда Врховног Војног
суда у Нишу, ИК 135/87; пресуда Врховног Војног суда у Београду, ИК 98/88.
Напомена: Види опис јединице описа 143

Кпз/Кзпс - КРИВИЧНИ ПРЕДМЕТИ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ
ЗАКОНИТОСТИ У ПРИВРЕДНИМ ПРЕСТУПИМА
121

146

Кпз/Кзпс - ПРЕСУДЕ У КРИВИЧНИМ ПРЕДМЕТИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ У ПРИВРЕДНИМ ПРЕСТУПИМА
(1962-1991)
Захтев за заштиту законитости по привредним преступима могао је подићи надлежни јавни тужилац против правоснажне судске одлуке којом је повређен Закон о привредним преступима. Како је Закон о привредним преступима савезни закон, то о захтеву за заштиту законитости због повреде прописа
садржаних у њему или других савезних прописа решавао је Савезни суд.
Јединица описа 146. у фасцикли 121. садржи пресуде у кривичним предметима по захтеву за заштиту законитости у привредним преступима. Кад
утвдри да је захтев основан Савезни суд доносио је пресуду којом је уважавао
захтев, укидао решење Врховног привредног суда и предмет враћао на поновно
одлучивање. Ако утврди да је захтев неоснован Савезни суд је одбијао захтев.
Кпз - 1962 (1-8)
- 1963 (1)
- 1964 (1)
- 1971 (19
- 1972 (1)
Кпзс - 1988 (1-19)
- 1989 (1-17)
- 1990 (3)
- 1991 (1-2)

Кр/Крс - ОСТАЛИ КРИВИЧНИ ПРЕДМЕТИ
121

147

Кр - ОСТАЛИ КРИВИЧНИ ПРЕДМЕТИ (1948-1951)
Окривљени је имао могућност да путем молбе за подизање Захтева за
заштиту законитости тражи од председника Савезног суда да донесе одлуку о
прихватању у случају постојања основа или одбацивању молбе зато што нема
основа за улагање Захтева за заштиту законитости против надлежних судова.
Кр - 1948 (2-268)
- 1949 (28-440)
- 1950 (259-284)
- 1951 (16-339)
Врста документа: екстрадиција.
Језик: српски.

Савезни суд
број
фасцикле

121

103

бр.јед.
описа

148

Крс - ОСТАЛИ КРИВИЧНИ ПРЕДМЕТИ (1982)
Крс - 587/82 - Војислав Шешељ, сукоб надлежности.
Врста документа: сукоб надлежности.
Језик: српски.

ГРАЂАНСКИ ПРЕДМЕТИ
Гз/Гзс - ГРАЂАНСКИ ПРЕДМЕТИ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ
ЗАКОНИТОСТИ
122

149

Гз -ПРЕСУДЕ У ГРАЂАНСКИМ ПРЕДМЕТИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ (1947-1951)
Грађански предмети по захтеву за заштиту законитости Савезног јавног
тужиоца подижу се у случају кад је повређен савезни закон или међународни
уговор. Ово ванредно правно средство може се уложити само уколико је предходно исцрпљена могућност улагања жалбе, ревизије и захтева за заштиту законитости пред судовима република, односно пошто улагање тих правних лекова више није могуће. Захтев за заштиту законитости може се подићи само
због битних повреда одредаба парничног постука (који су у закону тачно наведени) и због погрешне примене материјалног закона.
Јединице описа 149-171. у фасциклама 122-144. садрже пресуде Савезног суда у грађанским предметима по захтеву за заштиту законитости Савезног јавног тужиоца. Кад утврди да је захтев основан Савезни суд доносио је
пресуду којојм је усвајао захтев, укидао пресуду врховног суда републике или
покрајине и предмет враћао на поновно суђење. Ако утвдри да не постоји повреда закона на коју се Савезни јавни тужилац позива у свом захтеву Савезни
суд је одбијао захтев као неоснован.
Гз - 1947 (1-57)
- 1948 (1-91)
- 1949 (1-96)
- 1950 (1-54)
- 1951 (1-33)
Врста документа: пресуде.
Језик: српски.

123

150

Гз -ПРЕСУДЕ У ГРАЂАНСКИМ ПРЕДМЕТИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ (1952-1954)
Гз - 1952 (1-57)
- 1953 (1-58)
- 1954 (-1190)
Напомена: Види опис јединице описа 149.

124

151

Гз -ПРЕСУДЕ У ГРАЂАНСКИМ ПРЕДМЕТИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ (1955)
Гз - 1955 (1-126)

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
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број
фасцикле

бр.јед.
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Напомена: Види опис јединице описа 149.
125

152

Гз -ПРЕСУДЕ У ГРАЂАНСКИМ ПРЕДМЕТИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ (1956)
Гз - 1956 (1-122)
Напомена: Види опис јединице описа 149.

126

153

Гз -ПРЕСУДЕ У ГРАЂАНСКИМ ПРЕДМЕТИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ (1957-1958)
Гз - 1957 (1-102)
- 1958 (1-92)
Напомена: Види опис јединице описа 149.

127

154

Гз -ПРЕСУДЕ У ГРАЂАНСКИМ ПРЕДМЕТИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ (1959-1960)
Гз - 1959 (1-57)
- 1960 (1-122)
Напомена: Види опис јединице описа 149.

128

155

Гз -ПРЕСУДЕ У ГРАЂАНСКИМ ПРЕДМЕТИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ (1961)
Гз - 1961 (1-180)
Напомена: Види опис јединице описа 149.

129

156

Гз -ПРЕСУДЕ У ГРАЂАНСКИМ ПРЕДМЕТИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ (1962)
Гз - 1962 (1-149)
Напомена: Види опис јединице описа 149.

130

157

Гз -ПРЕСУДЕ У ГРАЂАНСКИМ ПРЕДМЕТИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ (1963)
Гз - 1963 (1-148)
Напомена: Види опис јединице описа 149.

131

158

Гз -ПРЕСУДЕ У ГРАЂАНСКИМ ПРЕДМЕТИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ (1964)
Гз - 1964 (1-184)
Напомена: Види опис јединице описа 149.

Савезни суд
број
фасцикле

132

105

бр.јед.
описа

159

Гз -ПРЕСУДЕ У ГРАЂАНСКИМ ПРЕДМЕТИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ (1965-1966)
Гз - 1965 (2-104)
- 1966 (1-120)
Напомена: Види опис јединице описа 149.

133

160

Гз -ПРЕСУДЕ У ГРАЂАНСКИМ ПРЕДМЕТИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ (1967-1968)
Гз - 1967 (1-114)
- 1968 (1-88)
Напомена: Види опис јединице описа 149.

134

161

Гз -ПРЕСУДЕ У ГРАЂАНСКИМ ПРЕДМЕТИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ (1969-1971)
Гз - 1969 (1-72)
- 1970 (1-70)
- 1971 (1-71)
Напомена: Види опис јединице описа 149.

135

162

Гз -ПРЕСУДЕ У ГРАЂАНСКИМ ПРЕДМЕТИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ (1972-1974)
Гз - 1972 (1-82)
- 1973 (1-95)
- 1974 (1-30)
Напомена: Види опис јединице описа 149.

136

163

Гзс -ПРЕСУДЕ У ГРАЂАНСКИМ ПРЕДМЕТИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ (1974-1975)
Гзс - 1974 (1-58)
- 1975 (1-78)
Напомена: Види опис јединице описа 149.

137

164

Гзс - ПРЕСУДЕ У ГРАЂАНСКИМ ПРЕДМЕТИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ (1976)
Гзс - 1976 (1-105)
Напомена: Види опис јединице описа 149.

138

165

Гзс -ПРЕСУДЕ У ГРАЂАНСКИМ ПРЕДМЕТИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ (1977-1978)
Гзс - 1977 (1-79)
- 1978 (1-36)
Напомена: Види опис јединице описа 149.
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166

Гзс -ПРЕСУДЕ У ГРАЂАНСКИМ ПРЕДМЕТИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ (1979-1981)
Гзс - 1979 (1-28)
- 1980 (1-32)
- 1981 (1-38)
Напомена: Види опис јединице описа 149.

140

167

Гзс - ПРЕСУДЕ У ГРАЂАНСКИМ ПРЕДМЕТИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ (1982-1984)
Гзс - 1982 (1-56)
- 1983 (1-43)
- 1984 (1-75)
Напомена: Види опис јединице описа 149.

141

168

Гзс - ПРЕСУДЕ У ГРАЂАНСКИМ ПРЕДМЕТИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ (1985-1987)
Гзс - 1985 (1-65)
- 1986 (1-78)
- 1987 (1-75)
Напомена: Види опис јединице описа 149.

142

169

Гзс - ПРЕСУДЕ У ГРАЂАНСКИМ ПРЕДМЕТИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ (1988-1989)
Гзс - 1988 (1-113)
- 1989 (1-130)
Напомена: Види опис јединице описа 149.

143

170

Гзс - ПРЕСУДЕ У ГРАЂАНСКИМ ПРЕДМЕТИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ (1990)
Гзс - 1990 (1-186)
Напомена: Види опис јединице описа 149.

144

171

Гзс - ПРЕСУДЕ У ГРАЂАНСКИМ ПРЕДМЕТИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ (1991-1994)
Гзс - 1991 (1-241)
- 1992 (1-21)
- 1993 (1-28)
- 1994 (1-35)
Напомена: Види опис јединице описа 149.

Савезни суд
број
фасцикле

107

бр.јед.
описа

Рев - ГРАЂАНСКИ ПРЕДМЕТИ ПО РЕВИЗИЈИ
145

172

Рев - ПРЕСУДЕ У ГРАЂАНСКИМ ПРЕДМЕТИМА ПО РЕВИЗИЈИ
(1957)
Према закону о парничком поступку из 1957. године ревизија је била редовни правни лек. Ревизија се могла изјавити због битне повреде одредаба
парничког поступка или због погрешне примене материјалног права. Савезни
суд одлучивао је о ревизијама против другостепене одлуке врховног суда републике или покрајине.
Јединице описа 172-185. у фасциклама 145-158. садрже пресуде о уваженим ревизијама у грађанским предметима. Кад утврди да је захтев за ревизију основан Савезни суд доносио је пресуду којом је уважавао ревизију, укидао пресуду врховног суда републике или покрајине и предмет враћао на поновно суђење.
Рев - 1957 (9-1206)
Врста документа: пресуде.
Језик: српски.

146

173

Рев - ПРЕСУДЕ У ГРАЂАНСКИМ ПРЕДМЕТИМА ПО РЕВИЗИЈИ
(1959)
Рев - 1959 (4-2177)
Напомена: Види опис јединице описа 172.

147

174

Рев - ПРЕСУДЕ У ГРАЂАНСКИМ ПРЕДМЕТИМА ПО РЕВИЗИЈИ
(1960)
Рев - 1960 (13-2880)
Напомена: Види опис јединице описа 172.

148

175

Рев - ПРЕСУДЕ У ГРАЂАНСКИМ ПРЕДМЕТИМА ПО РЕВИЗИЈИ
(1961)
Рев - 1961 (102-3333)
Напомена: Види опис јединице описа 172.

149

176

Рев - ПРЕСУДЕ У ГРАЂАНСКИМ ПРЕДМЕТИМА ПО РЕВИЗИЈИ
(1962)
Рев - 1962 (4-1994)
Напомена: Види опис јединице описа 172.

150

177

Рев - ПРЕСУДЕ У ГРАЂАНСКИМ ПРЕДМЕТИМА ПО РЕВИЗИЈИ
(1962)
Рев - 1962 (2009-4100)
Напомена: Види опис јединице описа 172.
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178

Рев - ПРЕСУДЕ У ГРАЂАНСКИМ ПРЕДМЕТИМА ПО РЕВИЗИЈИ
(1963)
Рев - 1963 (7-1896)
Напомена: Види опис јединице описа 172.

152

179

Рев - ПРЕСУДЕ У ГРАЂАНСКИМ ПРЕДМЕТИМА ПО РЕВИЗИЈИ
(1963)
Рев - 1963 (1899-4074)
Напомена: Види опис јединице описа 172.

153

180

Рев - ПРЕСУДЕ У ГРАЂАНСКИМ ПРЕДМЕТИМА ПО РЕВИЗИЈИ
(1964)
Рев - 1964 (30-1976)
Напомена: Види опис јединице описа 172.

154

181

Рев - ПРЕСУДЕ У ГРАЂАНСКИМ ПРЕДМЕТИМА ПО РЕВИЗИЈИ
(1964)
Рев - 1964 (2007-4084)
Напомена: Види опис јединице описа 172.

155

182

Рев - ПРЕСУДЕ У ГРАЂАНСКИМ ПРЕДМЕТИМА ПО РЕВИЗИЈИ
(1965)
Рев - 1965 (1-1988)
Напомена: Види опис јединице описа 172.

156

183

Рев - ПРЕСУДЕ У ГРАЂАНСКИМ ПРЕДМЕТИМА ПО РЕВИЗИЈИ
(1965-1966)
Рев - 1965 (2000-2848)
- 1966 (14-337)
Напомена: Види опис јединице описа 172.

157

184

Рев - ПРЕСУДЕ У ГРАЂАНСКИМ ПРЕДМЕТИМА ПО РЕВИЗИЈИ
(1967-1969)
Рев - 1967 (2-260)
- 1968 (6-311)
- 1969 (1-377)
Напомена: Види опис јединице описа 172.

158

185

Рев - ПРЕСУДЕ У ГРАЂАНСКИМ ПРЕДМЕТИМА ПО РЕВИЗИЈИ
(1970-1974)
Рев - 1970 (7-414)

Савезни суд
број
фасцикле

109

бр.јед.
описа

- 1971 (2-372)
- 1972 (4-401)
- 1973 (4-399)
- 1974 (2-105)
Напомена: Види опис јединице описа 172.

Гпзс/Гпрс - ГРАЂАНСКИ ПРЕДМЕТИ ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ВАНРЕДНО ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОДЛУКА У УПРАВНОРАЧУНСКИМ СПОРОВИМА
159

186

Гпзс/Гпрс - ПРЕСУДЕ У ГРАЂАНСКИМ ПРЕДМЕТИМА ПО ЗАХТЕВУ
ЗА ВАНРЕДНО ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОДЛУКА У УПРАВНОРАЧУНСКИМ СПОРОВИМА (1977-1991)
Против правоснажне одлуке коју је у управно-рачунском спору донео
највиши суд у републици или покрајини којом је повређен савезни закон
странке су могле Савезном суду поднети захтев за ванредно преиспитивање
одлуке. Ово ванредно правно средство може се изјавити против правоснажне
одлуке која је донета поводом ревизије или захтева за заштиту законитости републичког јавног тужиоца у року од 30 дана од дана достављања побијане одлуке. Захтев се подноси из истих разлога као и ревизија, у имовинским споровима који настану из противуставних и противзаконитих појединачних аката
и радњи којима се нарушава јединство југословенског тржишта као и спорова
који настану због штете која се на тај начин проузрокује.
Јединица описа 186. у фасцикли 159. садржи пресуде Савезног суда којима је уважен захтев за ванредно преиспитивање пресуда виших привредних
судова у управно-рачунским споровима. Кад утврди да је захтев основан Савезни суд доносио је пресуду којом је уважавао захтев, укидао другостепену
пресуду и предмет враћао на поновно одлучивање.
Гпзс - 1977 (1-50)
1978 (2-128)
1979 (5-235)
1980 (24-288)
1981 (1-312)
1982 (7-389)
1983 (19-368)
1984 (21-353)
1985 (2-300)
1986 (15-120)
1987 (11-322)
Гпрс - 1989 (16-63)
1990 (3-63)
1991 (1-34)
Врста документа: пресуде.
Језик: српски.

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

110
број
фасцикле

бр.јед.
описа

Гпс - ГРАЂАНСКИ ПРЕДМЕТИ ПО ТУЖБИ ПРОТИВ РЕШЕЊА
СЛУЖБЕ ДРУШТВЕНОГ КЊИГОВОДСТВА ЈУГОСЛАВИЈЕ
159

187

Гпс – ПРЕСУДЕ У ГРАЂАНСКИМ ПРЕДМЕТИМА ПО ТУЖБИ
ПРОТИВ РЕШЕЊА СЛУЖБЕ ДРУШТВЕНОГ КЊИГОВОДСТВА
ЈУГОСЛАВИЈЕ (1977-1991)
Управно-рачунске спорове против решења генералног директора Службе друштвеног књиговодства Југославије решавао је Савезни суд.
Јединица описа 187. у фасцикли 159. садржи пресуде Савезног суда којима је уважена тужба. Кад утврди да је тужба основана Савезни суд доносио
је пресуду којом је уважавао тужбу и поништавао решење Службе друштвеног
књиговодства Југославије.
Гпс - 1976 (1-6)
1977 (1)
1978 (1)
1979 (1-6)
1982 (2)
1983 (1-3)
1984 (1)
1985 (1)
1987 (2)
1988 (1)
1989 (2-3)
1990 (2-5)
1991 (8-14)
Врста документа: пресуде.
Језик: српски.

УПРАВНИ ПРЕДМЕТИ
У/Ус - УПРАВНИ СПОРОВИ У ПРВОМ СТЕПЕНУ (ТУЖБА)
160

188

У - ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА У ПРВОМ СТЕПЕНУ ТУЖБА (1952/1-1651)
Закон о управном спору предвиђа услове у погледу садржине тужбе којом се покреће управни спор као и рок од 30 дана од дана достављања управног акта странци која је подноси. Закон није прописао форму за тужбу а у случају да је непотуна или наразамљива, то не може бити разлог да се по њој не
поступи. Суд позива тужиоца да у остављеном року исправи недостатке и указује му на последице уколико не отклони недостатке тужбе. Ако тужилац у
остављеном року не отклони недостатак тужбе, суд је одбацује као неуредну.
Јединице описа 189-222. у фасциклама 161-194. садрже пресуде о уваженим тужбама у управним споровима у првом степену. Кад утврди да је тужба основана Савезни суд доносио је пресуду којом је уважавао тужбу, оспорено решење поништавао и предмет враћао на поновно решавање.
Врста документа: пресуде.
Језик: српски.

Савезни суд
број
фасцикле

161

111

бр.јед.
описа

189

У - ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА У ПРВОМ СТЕПЕНУ ТУЖБА (1953/1-870)
Напомена: Види јединицу описа 188.

162

190

У - ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА У ПРВОМ СТЕПЕНУ ТУЖБА (1954/1-1537)
Напомена: Види јединицу описа 188.

163

191

У - ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА У ПРВОМ СТЕПЕНУ ТУЖБА (1955/1-1902)
Напомена: Види јединицу описа 188.

164

192

У - ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА У ПРВОМ СТЕПЕНУ ТУЖБА (1956/1-1983)
Напомена: Види јединицу описа 188.

165

193

У - ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА У ПРВОМ СТЕПЕНУ ТУЖБА (1957/45-1905)
Напомена: Види јединицу описа 188.

166

194

У - ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА У ПРВОМ СТЕПЕНУ ТУЖБА (1958/1-1330)
Напомена: Види јединицу описа 188.

167

195

У - ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА У ПРВОМ СТЕПЕНУ ТУЖБА (1959/60-1275)
Напомена: Види јединицу описа 188.

168

196

У - ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА У ПРВОМ СТЕПЕНУ ТУЖБА (1960/1-1099)
Напомена: Види јединицу описа 188.

169

197

У - ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА У ПРВОМ СТЕПЕНУ ТУЖБА (1961/18-1690)
Напомена: Види јединицу описа 188.

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

112
број
фасцикле

170

бр.јед.
описа

198

У - ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА У ПРВОМ СТЕПЕНУ ТУЖБА (1962/4-1200)
Напомена: Види јединицу описа 188.

171

199

У - ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА У ПРВОМ СТЕПЕНУ ТУЖБА (1962/1204-2056)
Напомена: Види јединицу описа 188.

172

200

У - ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА У ПРВОМ СТЕПЕНУ ТУЖБА (1963/8-1147)
Напомена: Види јединицу описа 188.

173

201

У - ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА У ПРВОМ СТЕПЕНУ ТУЖБА (1963/1160-1963)
Напомена: Види јединицу описа 188.

174

202

У - ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА У ПРВОМ СТЕПЕНУ ТУЖБА (1964/2-1000)
Напомена: Види јединицу описа 188.

175

203

У - ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА У ПРВОМ СТЕПЕНУ ТУЖБА (1964/1007-1600)
Напомена: Види јединицу описа 188.

176

204

У - ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА У ПРВОМ СТЕПЕНУ ТУЖБА (1965/4-1403)
Напомена: Види јединицу описа 188.

177

205

У - ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА У ПРВОМ СТЕПЕНУ ТУЖБА (1966/5-1255)
Напомена: Види јединицу описа 188.

178

206

У - ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА У ПРВОМ СТЕПЕНУ ТУЖБА (1967/8-1475)
Напомена: Види јединицу описа 188.

179

207

У - ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА У ПРВОМ СТЕПЕНУ ТУЖБА (1968/5-1326)
Напомена: Види јединицу описа 188.

Савезни суд
број
фасцикле

180

113

бр.јед.
описа

208

У - ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА У ПРВОМ СТЕПЕНУ ТУЖБА (1969/1-1320)
Напомена: Види јединицу описа 188.

181

209

У - ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА У ПРВОМ СТЕПЕНУ ТУЖБА (1970/5-1516)
Напомена: Види јединицу описа 188.

182

210

У - ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА У ПРВОМ СТЕПЕНУ ТУЖБА (1971/17-1645)
Напомена: Види јединицу описа 188.

183

211

У - ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА У ПРВОМ СТЕПЕНУ ТУЖБА (1972/6-1534)
Напомена: Види јединицу описа 188.

184

212

У - ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА У ПРВОМ СТЕПЕНУ ТУЖБА (1973/2-1524;1974/2-468)
Напомена: Види јединицу описа 188.

185

213

У - ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА У ПРВОМ СТЕПЕНУ ТУЖБА (1974/1-1429;1975/102-1544)
Напомена: Види јединицу описа 188.

186

214

У - ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА У ПРВОМ СТЕПЕНУ ТУЖБА (1976/33-2122)
Напомена: Види јединицу описа 188.

187

215

У - ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА У ПРВОМ СТЕПЕНУ ТУЖБА (1977/14-1641;1978/1-1017)
Напомена: Види јединицу описа 188.

188

216

У - ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА У ПРВОМ СТЕПЕНУ ТУЖБА (1979/1-708;1980/14-954)
Напомена: Види јединицу описа 188.

189

217

У - ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА У ПРВОМ СТЕПЕНУ ТУЖБА (1981/27-730;1982/2-1010)
Напомена: Види јединицу описа 188.

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

114
број
фасцикле

190

бр.јед.
описа

218

У - ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА У ПРВОМ СТЕПЕНУ ТУЖБА (1983/2-780)
Напомена: Види јединицу описа 188.

191

219

У - ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА У ПРВОМ СТЕПЕНУ ТУЖБА (1984/13-1338;1985/14-2017)
Напомена: Види јединицу описа 188.

192

220

У - ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА У ПРВОМ СТЕПЕНУ ТУЖБА (1986/1-2556;1987/14-4707)
Напомена: Види јединицу описа 188.

193

221

У - ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА У ПРВОМ СТЕПЕНУ ТУЖБА (1988/122-218;1989/12-771)
Напомена: Види јединицу описа 188.

194

222

У - ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА У ПРВОМ СТЕПЕНУ ТУЖБА (1990/1-1051;1991/102-1200)
Напомена: Види јединицу описа 188.

Уж - УПРАВНИ СПОРОВИ ПО ЖАЛБИ
195

223

Уж – ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЖАЛБИ (1952/1-207)
Жалба је редовно правно средство коју изјављује тужилац против пресуде ако је назадовољан одлуком суда. Жалба се подноси у року од 15 дана од
дана достављања пресуде, односно решења. У жалби се могу износити нове
чињенице и нови докази али је обавезно навести због чега нису у првостепеном поступку изнети. Кад суд прими жалбу прво испита да ли је благовремена
и и допуштена, после тога приступа решавању и доноси пресуду или решење.
Јединице описа 223-271. у фасциклама 195-243. садрже пресуде о уваженим жалбама у управним споровима по жалби. Кад утврди да је жалба основана Савезни суд доносио је пресуду којом је уважавао жалбу, укидао пресуду
врховног суда републике или покрајине и Врховног војног суда и предмет враћао на поновно решавање.
Врста документа: жалбе.
Језик: српски.

196

224

Уж – ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЖАЛБИ (1953/1-2014)
Напомена: Види опис јединице описа 223.

Савезни суд
број
фасцикле

197

115

бр.јед.
описа

225

Уж – ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЖАЛБИ
(1954/78-2191)
Напомена: Види опис јединице описа 223.

198

226

Уж – ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЖАЛБИ
(1954/2202-5508)
Напомена: Види опис јединице описа 223.

199

227

Уж – ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЖАЛБИ
(1955/38-2496)
Напомена: Види опис јединице описа 223.

200

228

Уж – ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЖАЛБИ
(1955/2502-5002)
Напомена: Види опис јединице описа 223.

201

229

Уж – ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЖАЛБИ
(1955/5006-7977)
Напомена: Види опис јединице описа 223.

202

230

Уж – ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЖАЛБИ (1956/6-3000)
Напомена: Види опис јединице описа 223.

203

231

Уж – ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЖАЛБИ
(1956/3002-7264)
Напомена: Види опис јединице описа 223.

204

232

Уж – ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЖАЛБИ
(1957/12-1996)
Напомена: Види опис јединице описа 223.

205

233

Уж – ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЖАЛБИ
(1957/2001-3996)
Напомена: Види опис јединице описа 223.

206

234

Уж – ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЖАЛБИ
(1957/3997-7206)
Напомена: Види опис јединице описа 223.

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

116
број
фасцикле

207

бр.јед.
описа

235

Уж – ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЖАЛБИ (1958/1-2400)
Напомена: Види опис јединице описа 223.

208

236

Уж – ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЖАЛБИ
(1958/2417-5337)
Напомена: Види опис јединице описа 223.

209

237

Уж – ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЖАЛБИ
(1958/5339-8015)
Напомена: Види опис јединице описа 223.

210

238

Уж – ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЖАЛБИ (1959/1-2997)
Напомена: Види опис јединице описа 223.

211

239

Уж – ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЖАЛБИ
(1959/3012-4992)
Напомена: Види опис јединице описа 223.

212

240

Уж – ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЖАЛБИ
(1959/5004-7205)
Напомена: Види опис јединице описа 223.

213

241

Уж – ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЖАЛБИ
(1959/7210-9908)
Напомена: Види опис јединице описа 223.

214

242

Уж – ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЖАЛБИ (1960/7-2504)
Напомена: Види опис јединице описа 223.

215

243

Уж – ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЖАЛБИ
(1960/2506-5002)
Напомена: Види опис јединице описа 223.

216

244

Уж – ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИ ПО ЖАЛБИ (1960/5003-6997)
Напомена: Види опис јединице описа 223.

Савезни суд
број
фасцикле

217

117

бр.јед.
описа

245

Уж – ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЖАЛБИ
(1960/7006-8990)
Напомена: Види опис јединице описа 223.

218

246

Уж – ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЖАЛБИ
(1960/9011-11983)
Напомена: Види опис јединице описа 223.

219

247

Уж – ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЖАЛБИ (1961/2-2887)
Напомена: Види опис јединице описа 223.

220

248

Уж – ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЖАЛБИ
(1961/2890-6148)
Напомена: Види опис јединице описа 223.

221

249

Уж – ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЖАЛБИ
(1961/6160-9001)
Напомена: Види опис јединице описа 223.

222

250

Уж – ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЖАЛБИ
(1961/9002-10873)
Напомена: Види опис јединице описа 223.

223

251

Уж – ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЖАЛБИ (1962/5-2486)
Напомена: Види опис јединице описа 223.

224

252

Уж – ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЖАЛБИ
(1962/2501-5003)
Напомена: Види опис јединице описа 223.

225

253

Уж – ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЖАЛБИ
(1962/5009-7500)
Напомена: Види опис јединице описа 223.

226

254

Уж – ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЖАЛБИ
(1962/7502-9999)
Напомена: Види опис јединице описа 223.

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

118
број
фасцикле

227

бр.јед.
описа

255

Уж – ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЖАЛБИ
(1962/10009-11958)
Напомена: Види опис јединице описа 223.

228

256

Уж – ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЖАЛБИ (1963/1-2998)
Напомена: Види опис јединице описа 223.

229

257

Уж – ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЖАЛБИ
(1963/3012-5490)
Напомена: Види опис јединице описа 223.

230

258

Уж – ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЖАЛБИ
(1963/6013-8644)
Напомена: Види опис јединице описа 223.

231

259

Уж – ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЖАЛБИ
(1963/8656-11400)
Напомена: Види опис јединице описа 223.

232

260

Уж – ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЖАЛБИ (1964/3-2000)
Напомена: Види опис јединице описа 223.

233

261

Уж – ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЖАЛБИ
(1964/2008-4008)
Напомена: Види опис јединице описа 223.

234

262

Уж – ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЖАЛБИ
(1964/4029-6966)
Напомена: Види опис јединице описа 223.

235

263

Уж – ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЖАЛБИ
(1964/7344-9975)
Напомена: Види опис јединице описа 223.

236

264

Уж – ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЖАЛБИ
(1964/10025-11790)
Напомена: Види опис јединице описа 223.

Савезни суд
број
фасцикле

237

119

бр.јед.
описа

265

Уж – ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЖАЛБИ (1965/1-1898)
Напомена: Види опис јединице описа 223.

238

266

Уж – ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЖАЛБИ
(1965/1911-4012)
Напомена: Види опис јединице описа 223.

239

267

Уж – ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЖАЛБИ
(1965/4014-5800)
Напомена: Види опис јединице описа 223.

240

268

Уж – ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЖАЛБИ
(1965/5835-7500)
Напомена: Види опис јединице описа 223.

241

269

Уж – ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЖАЛБИ
(1965/7503-9523)
Напомена: Види опис јединице описа 223.

242

270

Уж – ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЖАЛБИ (1966/1-2424)
Напомена: Види опис јединице описа 223.

243

271

Уж – ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЖАЛБИ (1967-1974)
Уж - 1967 (6-1411)
- 1968 (5-933)
- 1969 (1-1022)
- 1970 (30-912)
- 1971 (25-636)
- 1972 (9-778)
- 1973 (2-740)
- 1974 (89-291)
Напомена: Види опис јединице описа 223.

Уис/Уисс - УПРАВНИ СПОРОВИ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ВАНРЕДНО
ПРЕИСПИТИВАЊЕ ПРЕСУДА ВРХОВНИХ СУДОВА
РЕПУБЛИКА ИЛИ ПОКРАЈИНА И ВРХОВНОГ ВОЈНОГ СУДА
244

272

Уис - ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ПРЕИСПИТИВАЊЕ ПРЕСУДА ВРХОВНИХ СУДОВА РЕПУБЛИКА
ИЛИ ПОКРАЈИНА И ВРХОВНОГ ВОЈНОГ СУДА (1965-1966)
Против правоснажних одлука врховних судова република или покрајина
и Врховног војног суда донесених у управном спору странка је могла поднети

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

120
број
фасцикле

бр.јед.
описа

Савезном суду захтев за ванредно преиспитивање судске одлуке. Тај захтев
може се поднети због повреде савезног закона, другог савезног прописа или
општег акта или због повреде савезног прописа о поступку која је могла бити
од утицаја на решење ствари. Да би по овом захтеву решавао, неопходан услов
је да жалба није дозвољена Савезном суду.
Јединице описа 272-283. у фасциклама 244-255. садрже пресуде о уваженим захтевима у управним споровима по захтевима за ванредно преиспитивање пресуда врховних судова република или покрајина и Врховног војног суда. Кад утврди да је захтев основан Савезни суд доносио је пресуду којом је
уважавао захтев, укидао пресуду врховног суда, поништавао решење надлежног органа и одређивао да тужени орган донесе ново решење, придржавајући
се схватања и примедаба Савезног суда.
Уис - 1965 (7-145)
- 1966 (2-1637)
Врста документа: пресуда.
Језик: српски.

245

273

Уис - ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ПРЕИСПИТИВАЊЕ ПРЕСУДА ВРХОВНИХ СУДОВА РЕПУБЛИКА
ИЛИ ПОКРАЈИНА И ВРХОВНОГ ВОЈНОГ СУДА (1967)
1967 - (102-2848)
Напомена: Види опис јединице описа 272.

246

274

Уис - ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ПРЕИСПИТИВАЊЕ ПРЕСУДА ВРХОВНИХ СУДОВА РЕПУБЛИКА
ИЛИ ПОКРАЈИНА И ВРХОВНОГ ВОЈНОГ СУДА (1968)
1968 - (11-3244)
Напомена: Види опис јединице описа 272.

247

275

Уис - ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ПРЕИСПИТИВАЊЕ ПРЕСУДА ВРХОВНИХ СУДОВА РЕПУБЛИКА
ИЛИ ПОКРАЈИНА И ВРХОВНОГ ВОЈНОГ СУДА (1969)
1969 - (14-3118)
Напомена: Види опис јединице описа 272.

248

276

Уис - ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ПРЕИСПИТИВАЊЕ ПРЕСУДА ВРХОВНИХ СУДОВА РЕПУБЛИКА
ИЛИ ПОКРАЈИНА И ВРХОВНОГ ВОЈНОГ СУДА (1970)
1970 - (6-3087)
Напомена: Види опис јединице описа 272.

Савезни суд
број
фасцикле

249

121

бр.јед.
описа

277

Уис - ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ПРЕИСПИТИВАЊЕ ПРЕСУДА ВРХОВНИХ СУДОВА РЕПУБЛИКА
ИЛИ ПОКРАЈИНА И ВРХОВНОГ ВОЈНОГ СУДА (1971)
1971 - (3-2757)
Напомена: Види опис јединице описа 272.

250

278

Уис - ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ПРЕИСПИТИВАЊЕ ПРЕСУДА ВРХОВНИХ СУДОВА РЕПУБЛИКА
ИЛИ ПОКРАЈИНА И ВРХОВНОГ ВОЈНОГ СУДА (1972-1974)
Уис - 1972 (5-2473)
- 1973 (3-1911)
- 1974 (16-394)
Напомена: Види опис јединице описа 272.

251

279

Уис - ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ПРЕИСПИТИВАЊЕ ПРЕСУДА ВРХОВНИХ СУДОВА РЕПУБЛИКА
ИЛИ ПОКРАЈИНА И ВРХОВНОГ ВОЈНОГ СУДА (1974-1977)
Уис - 1974 (2-1260)
- 1975 (55-1412)
- 1976 (3-1091)
- 1977 (62-1177)
Напомена: Види опис јединице описа 272.

252

280

Уис - ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ПРЕИСПИТИВАЊЕ ПРЕСУДА ВРХОВНИХ СУДОВА РЕПУБЛИКА
ИЛИ ПОКРАЈИНА И ВРХОВНОГ ВОЈНОГ СУДА (1978-1981)
Уис - 1978 (3-885)
- 1980 (4-1005)
- 1979 (19-930)
- 1981 (7-1186)
Напомена: Види опис јединице описа 272.

253

281

Уис - ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ПРЕИСПИТИВАЊЕ ПРЕСУДА ВРХОВНИХ СУДОВА РЕПУБЛИКА
ИЛИ ПОКРАЈИНА И ВРХОВНОГ ВОЈНОГ СУДА (1982-1985)
Уис - 1982 (23-1173)
- 1983 (55-947)
- 1984 (2-815)
- 1985 (30-700)
Напомена: Види опис јединице описа 272.

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

122
број
фасцикле

254

бр.јед.
описа

282

Уис - ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ПРЕИСПИТИВАЊЕ ПРЕСУДА ВРХОВНИХ СУДОВА РЕПУБЛИКА
ИЛИ ПОКРАЈИНА И ВРХОВНОГ ВОЈНОГ СУДА (1986-1991)
Уис - 1986 (23-734)
- 1987 (4-588)
- 1988 (23-649)
- 1989 (44-4691)
- 1990 (7-464)
- 1991 (53-300)
Напомена: Види опис јединице описа 272.

255

283

Уис - ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ПРЕИСПИТИВАЊЕ ПРЕСУДА ВРХОВНИХ СУДОВА РЕПУБЛИКА
ИЛИ ПОКРАЈИНА И ВРХОВНОГ ВОЈНОГ СУДА (1992-2002)
Уис - 1992 (64-251)
- 1993 (22-160)
- 1994 (1-217)
- 1995 (9-243)
- 1996 (23-375)
- 1997 (2-304)
- 1998 (4-274)
- 1999 (27-208)
- 2000 (12-275)
- 2001 (8-373)
- 2002 (140-223)
Напомена: Види опис јединице описа 272.

Узз/Уззс - УПРАВНИ СПОРОВИ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ
ЗАКОНИТОСТИ САВЕЗНОГ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА
256

284

Узз - ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ (1965-1973)
Савезном суду захтев за заштиту законитости против правоснажне одлуке суда у републици чланици и против одлуке већа Савезног суда подноси Савезни јавни тужилац ако је том одлуком повређен савезни закон други савезни пропис, или општи акт или због повреде савезних прописа о поступку која
је могла бити од утицаја на решавање ствари а у питању је примена савезних
прописа.О захтеву за заштиту законитости против одлуке већа Савезног суда,
одлучује савезни суд на општој седници.
Јединице описа 284-285. у фасциклама 256-257. садрже пресуде у
управним споровима по захтевима за заштиту законитости Савезног јавног тужиоца. Кад утвдри да је захтев основан Савезни суд доносио је пресуду којом
је уважавао захтев, укидао пресуду врховног суда републике или покрајине и
предмет враћао на поновно одлучивање. Ако су пресуде врховног суда републике или покрајине биле на закону основане Савезни суд је одбијао захтев
Савезног јавног тужиоца.
Узз - 1965 (1-6)
- 1966 (1-34)
- 1967 (1-29)

Савезни суд
број
фасцикле

123

бр.јед.
описа

- 1968 (1-42)
- 1969 (1-30)
- 1970 (1-30)
- 1971 (1-10)
- 1972 (1-7)
- 1973 (1-2)
Врста документа: пресуде.
Језик: српски.

257

285

Узз - ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ (1974-1997)
Узз - 1974 (1-4)
- 1975 (2-18)
- 1976 (1-25)
- 1977 (2-23)
- 1978 (1-6)
- 1979 (1-12)
- 1980 (10-16)
- 1981 (19-38)
- 1982 (1-5)
- 1983 (1-2)
- 1984 (1-5)
- 1985 (1)
- 1986 (1)
- 1987 (2-4)
- 1988 (1-5)
- 1989 (1-7)
- 1990 (1)
- 1997 (2100-2200)
Напомена: Види опис јединице описа 284.

Пзс - УПРАВНИ СПОРОВИ ПО ЗАХТЕВУ ЗА СУДСКУ
ЗАШТИТУ ПРОТИВ РЕШЕЊА О ПРЕКРШАЈУ
258

286

Псз - ПРЕСУДЕ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
СУДСКУ ЗАШТИТУ ПРОТИВ РЕШЕЊА О ПРЕКРШАЈУ (1978-1983)
Захтев за судску заштиту дозвољен је против решења о прекршају које
је донело Савезно веће за прекршаје. Захтев може поднети кажњени, законски
заступник кажњеног и бранилац. О захтеву за судску заштиту одлучује Савезни суд. Захтев не одлаже извршење решења али на основу захтева кажњеног
Савезни суд може наредити надлежном савезном органу да одложи, односно
прекине извршење решења док не одлучи о захтеву, ако има основа из којих
може закључити да ће удовољити захтеву.
Јединице описа 286. у фасциколи 258. садржи пресуде о уваженим захтевима за судску заштиту у управним споровима по захтеву за судску заштиту. Кад утврди да је захтев основан Савезни суд доносио је пресуде којима је
уважавао захтеве за судску заштиту, укидао решење Савезног већа за прекршаје и предмет враћао на поновну одлуку.
Псз - 1978 (8-80)

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

124
број
фасцикле

бр.јед.
описа

- 1979 (40-252)
- 1980 (8-185)
- 1981 (2-288)
- 1982 (4-499)
- 1983 (1-372)
Врста документа: пресуде.
Језик: српски.

ФИНАНСИЈСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
259

287

ЗАВРШНИ РАЧУНИ САВЕЗНОГ СУДА (1978-1983)
Језик: српски.

ПЕРСОНАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
260

288

ПЕРСОНАЛНА ДОСИЈЕА СЛУЖБЕНИКА САВЕЗНОГ СУДА (А-Ш)
Врста документа: решења.
Језик: српски.

261

289

КАРТОНИ ЛИЧНИХ ДОХОДАКА СЛУЖБЕНИКА САВЕЗНОГ СУДА
(1981-1990)
Врста документа: картони личних доходата.
Језик: српски.

POPIS
KWIGA EВИДЕНЦИЈА

( ОСТАВЉЕНА ПРАЗНА СТРАНА)

Савезни суд

127

број
књиге

ПОПИС КЊИГА ЕВИДЕНЦИЈЕ

СТРОГО ПОВЕРЉИВИ И ПОВЕРЉИВИ УПИСНИЦИ
1

СТРОГО ПОВЕРЉИВ УПИСНИК (1947-1954)
година: 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954.
број: 1-4; 1-7; 1-2; 1-3; 1; 1-9; 1-3; 1-4.

2

СТРОГО ПОВЕРЉИВ УПИСНИК (1956-1960)
година: 1956; 1958; 1959; 1960.
број: 1-2; 1-2; 1-2; 1.

3

СТРОГО ПОВЕРЉИВ И ПОВЕРЉИВ УПИСНИК (1975-1987)
година: 1975; 1976;1977; 1978;1979; 1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987.
број: 1-56; 1-82; 1-77; 1-66; 1-28,1-23; 1-29,1-20; 1-39,1-19; 1-27,1-22; 1-30,1-28; 1-37,
1-17; 1-43,1-21; 1-20,1-18; 1-24,1-10; 1-30,1-8.

4

СТРОГО ПОВЕРЉИВ УПИСНИК (1988-2001)
година: 1988; 1989; 1990; 1991; 1992; 1993; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2001.
број: 1-29; 1-18; 1-12; 1-5; 1-2; 1; 1-5; 1-3; 1; 1-12; 1-7; 1-4.

5

ПОВЕРЉИВ УПИСНИК (1946-1950)
година: 1946; 1947; 1948; 1949; 1950.
број: 1-19; 1-30; 1-16; 1-26; 1-58.

6

ПОВЕРЉИВ УПИСНИК (1951-1953)
година: 1951; 1952; 1953.
број: 1-32; 1-26; 1-75.

7

ПОВЕРЉИВ УПИСНИК (1954-1960)
година: 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960.
број: 1-18; 1-5; 1-3; 1-10; 1-2; 1-3; 1-27.

8

ПОВЕРЉИВ УПИСНИК (1960-1967)
година: 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967.
број: 1-62; 1-119; 1-135; 1-68; 1-57; 1-167; 1-131; 1-32.

9

ПОВЕРЉИВ УПИСНИК (1988-2002)
година: 1988; 1989; 1990; 1991; 1992; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2002.
број: 1-15; 1-7; 1-6; 1-2; 1-2; 1; 1-3; 1-3; 1-4; 1-3; 1-7; 1; 1.

СУ – УПИСНИК СУДСКЕ УПРАВЕ
10

СУ - УПИСНИК СУДСКЕ УПРАВЕ (1945)
број: 1-819

11

СУ-УПИСНИК СУДСКЕ УПРАВЕ (1946-1955)
година: 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952, 1953; 1954; 1955.

128

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

број
књиге

број: 1-842; 1-1006; 1-1052; 1-849; 1-722; 1-978; 1-1570; 1-786; 1-1916; 1-1737.
12

СУ - УПИСНИК СУДСКЕ УПРАВЕ (1957-1958)
година: 1957; 1958.
број: 1-934; 1-985.

13

СУ - УПИСНИК СУДСКЕ УПРАВЕ (1959-1961)
година: 1959; 1960; 1961.
број: 1-943; 1-999; 1-949.

14

СУ - УПИСНИК СУДСКЕ УПРАВЕ (1962-1963)
година: 1962; 1963.
број: 1-1238;1-1157.

15

СУ - УПИСНИК СУДСКЕ УПРАВЕ (1964-1965)
година: 1964; 1965.
број: 1-1153; 1-1088.

16

СУ - УПИСНИК СУДСКЕ УПРАВЕ (1966-1967)
година: 1966; 1967.
број: 1-1403; 1-1234.

17

СУ - УПИСНИК СУДСКЕ УПРАВЕ (1968-1969)
година: 1968; 1969.
број: 1-1273; 1-1620.

18

СУ - УПИСНИК СУДСКЕ УПРАВЕ (1970-1971)
година: 1970; 1971.
број: 1-1355; 1-798.

19

СУ - УПИСНИК СУДСКЕ УПРАВЕ (1972)
број: 1-631.

20

СУ - УПИСНИК СУДСКЕ УПРАВЕ (1973)
број: 1-872.

21

СУ - УПИСНИК СУДСКЕ УПРАВЕ (1974)
број: 1-385.
напомена: До 31. 05. 1974.

22

СУ - УПИСНИК СУДСКЕ УПРАВЕ (1974)
број: 1-531.
напомена: Од 01.06.1974.

23

СУ - УПИСНИК СУДСКЕ УПРАВЕ (1975)
број: 1-945.

24

СУ - УПИСНИК СУДСКЕ УПРАВЕ (1976)
број: 1-864.

25

СУ - УПИСНИК СУДСКЕ УПРАВЕ (1977)
број: 1-900.

Савезни суд
број
књиге

26

СУ - УПИСНИК СУДСКЕ УПРАВЕ (1978)
број: 1-896.

27

СУ - УПИСНИК СУДСКЕ УПРАВЕ (1979)
број: 1-891.

28

СУ - УПИСНИК СУДСКЕ УПРАВЕ (1980)
број: 1-978.

29

СУ - УПИСНИК СУДСКЕ УПРАВЕ (1981)
број: 1-970.

30

СУ - УПИСНИК СУДСКЕ УПРАВЕ (1982)
број: 1-976.

31

СУ - УПИСНИК СУДСКЕ УПРАВЕ (1983)
број: 1-974.

32

СУ - УПИСНИК СУДСКЕ УПРАВЕ (1984)
број: 1-1000.

33

СУ - УПИСНИК СУДСКЕ УПРАВЕ (1985)
број: 1-1046.

34

СУ - УПИСНИК СУДСКЕ УПРАВЕ (1986)
број: 1-1069.

35

СУ - УПИСНИК СУДСКЕ УПРАВЕ (1987)
број: 1-1044.

36

СУ - УПИСНИК СУДСКЕ УПРАВЕ (1988)
број: 1-1022.

37

СУ - УПИСНИК СУДСКЕ УПРАВЕ (1989)
број: 1-1037.

38

СУ - УПИСНИК СУДСКЕ УПРАВЕ (1990)
број: 1-976.

39

СУ - УПИСНИК СУДСКЕ УПРАВЕ (1991-1995)
година: 1991; 1992; 1993, 1994; 1995.
број: 1-730; 1-616; 1-504; 1-420; 1-459 .

40

СУ - УПИСНИК СУДСКЕ УПРАВЕ (1996-2003)
година: 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003.
број: 1-431; 1-374; 1-335; 1-226; 1-229; 1-292; 1-571; 1-291.

КЗ/КЗС – УПИСНИК КРИВИЧНИХ ПРЕДМЕТА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ САВЕЗНОГ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА
41

КЗ - УПИСНИК (1946-1955)
година: 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955.
број: 1-43; 1-47; 1-52; 1-46; 1-48; 1-58; 1-38; 1-44; 1-164; 1-145.

129

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

130
број
књиге

напомена: Предмети за 1956. и 1957. евидентирани су у КЖ - Уписнику (1954-1957)
42

КЗ - УПИСНИК (1958-1960)
година: 1958; 1959; 1960.
број: 1-183; 1-159; 1-150.

43

КЗ - УПИСНИК (1961-1963)
година: 1961; 1962; 1963.
број: 1-116; 1-109; 1-114.

44

КЗ - УПИСНИК (1964-1967)
година: 1964; 1965; 1966; 1967.
број: 1-114; 1-153; 1-133; 1-127.

45

КЗ - УПИСНИК (1969-1970)
година: 1969; 1970.
број: 1-41; 1-39.

46

КЗ - УПИСНИК (1971)
број: 1-38.

47

КЗ - УПИСНИК (1972)
број: 1-22.

48

КЗ - УПИСНИК (1973-1974)
година: 1973; 1974.
број: 1-35; 1-18.
напомена: У овом уписнику евидентирани су предмети КПЗ за 1972. и 1974.

49

КЗС - УПИСНИК (1974)
број: 1-42.
напомена: Од 1.06.1974. године.

50

КЗС - УПИСНИК (1975-1976)
година: 1975; 1976.
број: 1-68; 1-82.

51

КЗС - УПИСНИК (1977-1978)
година: 1977; 1978.
број: 1-86;1-71.

52

КЗС - УПИСНИК (1979)
број: 1-60.

53

КЗС - УПИСНИК (1980-1982)
година: 1980; 1981; 1982.
број: 1-50; 1-50; 1-54.

54

КЗС - УПИСНИК (1983-1986)
година: 1983; 1984; 1985; 1986.
број: 1-67; 1-63; 1-51; 1-62.

Савезни суд
број
књиге

55

КЗС - УПИСНИК (1987)
број: 1-52.

56

КЗС - УПИСНИК (1988-2003)
година: 1988; 1989; 1990; 1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000;
2001; 2002; 2003.
број: 1-36; 1-36; 1-37; 1-30; 1-12; 1-11; 1-16; 1-16; 1-16; 1-20; 1-13; 1-13; 1-17; 1-50;
1-308; 1-3.

КЖ/КЖС - УПИСНИК КРИВИЧНИХ ПРЕДМЕТА ПО ЖАЛБИ
57

КЖ - УПИСНИК (1954-1957)
година: 1954; 1955; 1956; 1957.
број: 1-25; 1-49; 1-62; 1-35.
напомена: У овом уписнику евидентирани су предмети КЗ за 1956. и 1957. годину

58

КЖ - УПИСНИК (1958-1960)
година: 1958; 1959; 1960.
број: 1-34; 1-33; 1-44.

59

КЖ - УПИСНИК (1961-1963)
година: 1961; 1962; 1963.
број: 1-57; 1-81; 1-76.

60

КЖ - УПИСНИК (1964-1967)
година: 1964; 1965; 1966; 1967.
број: 1-61; 1-56; 1-68; 1-42.

61

КЖ - УПИСНИК (1968)
број: 1-46

62

КЖ - УПИСНИК (1969-1970)
година: 1969; 1970.
број: 1-57; 1-52.

63

КЖ - УПИСНИК (1971)
број: 1-43

64

КЖ - УПИСНИК (1972)
број: 1-54

65

КЖ - УПИСНИК (1973)
број: 1-50

66

КЖ - УПИСНИК (1974)
број: 1-25
напомена: До 31.05.1974.

67

КЖ - УПИСНИК (1974-1977)
година: 1974; 1975; 1976; 1977.
број: 1-7; 1-13; 1-11; 1-6

131

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

132
број
књиге

68

КЖ - УПИСНИК (1980, 1982, 1984, 1986)
година: 1980; 1982; 1984; 1986.
број: 1; 1; 1.

69

КЖ - УПИСНИК (2001)
број: 1-3

КПЗ/КЗПС – УПИСНИК КРИВИЧНИХ ПРЕДМЕТА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ У ПРИВРЕДНИМ ПРЕСТУПИМА
70

КПЗ - УПИСНИК (1962-1964; 1969)
година: 1962; 1963; 1964; 1969.
број: 1-8; 1; 1; 1.

71

КПЗ - УПИСНИК (1971)
број: 1-2.
напомена: Предмети КПЗ за 1972. и 1974. годину евидентирани су у књизи КЗ за 1973.
односно 1974. годину.

72

КЗПС - УПИСНИК (1988-2000)
година: 1988; 1989; 1990; 1991; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000.
број: 1-20; 1-17; 1-4; 1-5; 1-2; 1; 1-4; 1-2; 1; 1-2; 1; 1-5.

КПС - УПИСНИК КРИВИЧНИХ ПРЕДМЕТА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ВАНРЕДНО ПРЕИСПИТИВАЊЕ ПРАВОСНАЖНОСТИ ПРЕСУДЕ
73

КПС - УПИСНИК (1980)
број: 1-42.

74

КПС - УПИСНИК (1981-1982)
година: 1981; 1982.
број: 1-61; 1-116.

75

КПС - УПИСНИК (1983-1984)
година: 1983; 1984.
број: 1-130; 1-117.

76

КПС - УПИСНИК (1985-1986)
година: 1985; 1986.
број: 1-129; 1-137

77

КПС - УПИСНИК (1987)
број: 1-119.

78

КПС - УПИСНИК (1988-2002)
година: 1988; 1989; 1990; 1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000.
број: 1-138; 1-90; 1-60; 1-31; 1-28; 1-19; 1-27; 1-31; 1-48; 1-29; 1-44; 1-51; 1-55; 1-30;
1-21.

Савезни суд
број
књиге

КВС - УПИСНИК КРИВИЧНИХ ПРЕДМЕТА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ВАНРЕДНО УБЛАЖАВАЊЕ КАЗНЕ
79

КВС - УПИСНИК (1988-1992)
година: 1988; 1989; 1991; 1992.
број: 1-3; 1-5; 1; 1; 1.

КДСН - УПИСНИК КРИВИЧНИХ ПРЕДМЕТА СУКОБА
НАДЛЕЖНОСТИ И ДЕЛЕГАЦИЈЕ НАДЛЕЖНОСТИ
80

КДСН - УПИСНИК (1988-1989)
година: 1988; 1989.
број: 1-939; 1-973.

81

КДСН - УПИСНИК (1990-1992)
година: 1990; 1991; 1992.
број: 1-897; 1-858; 1-238.

82

КДСН - УПИСНИК (1993-1996)
година: 1993; 1994; 1995; 1996.
број: 1-219; 1-277; 1-721; 1-770;

83

КДСН - УПИСНИК (1997-2001)
година: 1997; 1998; 1999; 2000; 2001.
број: 1-786; 1-522; 1-224; 1-170; 1-158.

84

КДСН - УПИСНИК (2002)
број: 1-140.

КР/КРС - УПИСНИК ОСТАЛИХ КРИВИЧНИХ ПРЕДМЕТА
85

КР - УПИСНИК (1946-1953)
година: 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953.
број: 1-199; 1-188; 1-281; 1-444; 1-530; 1-598; 1-554; 1-754.

86

КР - УПИСНИК (1954-1957)
година: 1954; 1955; 1956; 1957.
број: 1-414; 1-434; 1-489; 1-339.

87

КР - УПИСНИК (1958-1960)
година: 1958; 1959; 1960.
број: 1-239; 1-248; 1-244.

88

КР - УПИСНИК (1961-1963)
година: 1961; 1962; 1963.
број: 1-206; 1-274; 1-246.

89

КР - УПИСНИК (1964-1967)
година: 1964; 1965; 1966; 1967.
број: 1-263; 1-258; 1-330; 1-303.

133

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

134
број
књиге

90

КР - УПИСНИК (1968)
број: 1-257.

91

КР - УПИСНИК (1969-1970)
година: 1969; 1970.
број: 1-338; 1-335.

92

КР - УПИСНИК (1971)
број: 1-480.

93

КР - УПИСНИК (1972)
број: 1-615.

94

КР - УПИСНИК (1973)
број: 1-651.

95

КР - УПИСНИК (1974)
број: 1-296.
напомена: До 31.05.1974. године

96

КРС - УПИСНИК (1974)
број: 1-389.
напомена: Од 1.06.1974. године.

97

КР - УПИСНИК (1975)
број: 1-623.

98

КР - УПИСНИК (1976)
број: 1-610.

99

КР - УПИСНИК (1977)
број: 1-556.

100

КР - УПИСНИК (1978)
број: 1-495.

101

КР - УПИСНИК (1979)
број: 1-508.

102

КР - УПИСНИК (1980)
број: 1-650.

103

КР - УПИСНИК (1981)
број: 1-800.

104

КР - УПИСНИК (1982)
број: 1-828.

105

КР - УПИСНИК (1983)
број: 1-923.

106

КР - УПИСНИК (1984)
број: 1-938.

Савезни суд
број
књиге

107

КР - УПИСНИК (1985)
број: 1-903.

108

КР - УПИСНИК (1986)
број: 1-969.

109

КР - УПИСНИК (1987)
број: 1-1072.

110

КР - УПИСНИК (1988-2003)
година: 1988; 1989; 1990; 1991; 1992; 1993; 1994; 1997; 2000; 2002; 2003.
број: 1-40; 1-32; 1-18; 1-7; 1-4; 1; 1; 1-2; 1; 1-7; 1.

ГЗ/ГЗС - УПИСНИК ГРАЂАНСКИХ ПРЕДМЕТА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ САВЕЗНОГ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА (СЈТ)
111

ГЗ - УПИСНИК (1946-1955)
година: 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955.
број: 1-37; 1-58; 1-91; 1-96; 1-54; 1-33; 1-37; 1-58; 1-190; 1-126.

112

ГЗ - УПИСНИК (1958-1960)
година: 1958; 1959; 1960.
број: 1-92; 1-58; 1-122.

113

ГЗ - УПИСНИК (1961-1963)
година: 1961; 1962; 1963.
број: 1-180; 1-149; 1-148.

114

ГЗ - УПИСНИК (1964-1968)
година: 1964; 1965; 1966; 1967; 1968.
број: 1-184; 1-104; 1-120; 1-114; 1-83.

115

ГЗ - УПИСНИК (1969-1970)
година: 1969; 1970.
број: 1-72; 1-70.

116

ГЗ - УПИСНИК (1971)
број: 1-71.

117

ГЗ - УПИСНИК (1972)
број: 1-82.

118

ГЗ - УПИСНИК (1973)
број: 1-96.

119

ГЗ - УПИСНИК (1974)
број: 1-38.
напомена: До 31.05. 1974. године

120

ГЗС - УПИСНИК (1974)
број: 1-58.
напомена: Од 1.06.1974. године.

135

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

136
број
књиге

121

ГЗС - УПИСНИК (1975-1976)
година: 1975; 1976.
број: 1-78; 1-105

122

ГЗС - УПИСНИК (1977-1978)
година: 1977; 1978.
број: 1-79; 1-36

123

ГЗС - УПИСНИК (1979)
број: 1-28.

124

ГЗС - УПИСНИК (1980-1982)
година: 1980; 1981; 1982.
број: 1-32; 1-38; 1-56.

125

ГЗС - УПИСНИК (1983-1986)
година: 1983; 1984; 1985; 1986.
број: 1-43; 1-86; 1-65; 1-78.

126

ГЗС - УПИСНИК (1987)
број: 1-75.

127

ГЗС - УПИСНИК (1988-1990)
година: 1988; 1989; 1990.
број: 1-113;1-130; 1-186.

128

ГЗС - УПИСНИК (1991-2003)
година: 1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003.
број: 1-241; 1-21; 1-28; 1-36; 1-63; 1-56; 1-91; 1-86; 1-39; 1-51; 1-51; 1-27; 1-2.

РЕВ - УПИСНИК ГРАЂАНСКИХ ПРЕДМЕТА ПО РЕВИЗИЈИ
129

РЕВ - УПИСНИК (1957)
број: 1-82

130

РЕВ - УПИСНИК (1958)
број: 1-1208

131

РЕВ - УПИСНИК (1959)
број: 1-2182

132

РЕВ - УПИСНИК (1960)
број: 1-2882

133

РЕВ - УПИСНИК (1961)
број: 1-3335

134

РЕВ - УПИСНИК (1962)
број: 1-4116

135

РЕВ - УПИСНИК (1963)
број: 1-4076

Савезни суд

137

број
књиге

136

РЕВ - УПИСНИК (1964)
број: 1-4095

137

РЕВ - УПИСНИК (1965)
број: 1-2849

138

РЕВ - УПИСНИК (1966-1968)
година: 1966; 1967; 1968.
број: 1-338; 1-260; 1-330.

139

РЕВ - УПИСНИК (1969)
број: 1-381

140

РЕВ - УПИСНИК (1970)
број: 1-414

141

РЕВ - УПИСНИК (1971)
број: 1-374

142

РЕВ - УПИСНИК (1972)
број: 1-401

143

РЕВ - УПИСНИК (1973)
број: 1-421

144

РЕВ - УПИСНИК (1974)
број: 1-140
напомена: До 31.05.1974. године

ГЖ - УПИСНИК ГРАЂАНСКИХ ПРЕДМЕТА ПО ЖАЛБИ
145

ГЖ - УПИСНИК (1971-1974)
година: 1971; 1972; 1973; 1974.
број: 1-6; 1-5; 1-2; 1-2.

ГПЗС - УПИСНИК ГРАЂАНСКИХ ПРЕДМЕТА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ВАНРЕДНО ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОДЛУКА
146

ГПЗС - УПИСНИК (1977-1978)
година: 1977; 1978.
број: 1-52; 1-211.

147

ГПЗС - УПИСНИК (1979)
број: 1-270

148

ГПЗС - УПИСНИК (1980)
број: 1-293

149

ГПЗС - УПИСНИК (1981)
број: 1-312

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

138
број
књиге

150

ГПЗС - УПИСНИК (1982)
број: 1-390

151

ГПЗС - УПИСНИК (1983)
број: 1-388

152

ГПЗС - УПИСНИК (1984)
број: 1-354

153

ГПЗС - УПИСНИК (1985)
број: 1-356

154

ГПЗС - УПИСНИК (1986)
број: 1-300

155

ГПЗС - УПИСНИК (1987)
број: 1-332

156

ГПЗС - УПИСНИК (1988-1991)
година: 1988; 1989; 1990; 1991.
број: 1-246; 1-253; 1-192; 1-157.

157

ГПЗС - УПИСНИК (1992-2000)
година: 1992;1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000.
број: 1-100; 1-88; 1-95; 1-95; 1-93; 1-96; 1-127; 1-101;1-120;

158

ГПЗС - УПИСНИК (2001-2002)
година: 2001; 2002.
број: 1-129; 1-117.

ГПС - УПИСНИК ГРАЂАНСКИХ ПРЕДМЕТА ПО ТУЖБИ ПРОТИВ
РЕШЕЊА СЛУЖБЕ ДРУШТВЕНОГ КЊИГОВОДСТВА ЈУГОСЛАВИЈЕ
159

ГПС - УПИСНИК (1974-1975)
година: 1974; 1975.
број: 1-954; 1-2.

160

ГПС - УПИСНИК (1976-1979)
година: 1976; 1977; 1978; 1979.
број: 1-10; 1-14; 1-3; 1-6.

161

ГПС - УПИСНИК (1980-1987)
година: 1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987.
број: 1; 1-2; 1-2; 1-3; 1; 1; 1-2; 1-2.

162

ГПС - УПИСНИК (1988-2002)
година: 1988; 1989; 1990; 1991; 1992; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001;
2002.
број: 1-5; 1-3;1-10; 1-17; 1-10; 1-3; 1-5; 1-14; 1-14; 1-27; 1-41; 1-44; 1-35; 1-15.

163

ГПС - УПИСНИК (2003)
број: 1-3

Савезни суд

139

број
књиге

ГПРС - УПИСНИК ГРАЂАНСКИХ ПРЕДМЕТА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ВАНРЕДНО ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОДЛУКА У УПРАВНО-РАЧУНСКИМ
СПОРОВИМА
164

ГПРС - УПИСНИК (1988-2002)
година: 1988; 1989; 1990; 1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000;
2001; 2002.
број: 1-36; 1-69; 1-64; 1-38; 1-31; 1-18; 1-4; 1-6; 1-3; 1; 1-5; 1-2; 1-2; 1-20; 1-21

165

ГПРС - УПИСНИК (2003)
број: 1-2

ГСН - УПИСНИК ГРАЂАНСКИХ ПРЕДМЕТА СУКОБА
НАДЛЕЖНОСТИ И ОДРЕЂЕИВАЊЕ НАДЛЕЖНОГ СУДА
166

ГСН - УПИСНИК (1988-1991)
година: 1988; 1989; 1990; 1991.
број: 1-155; 1-125; 1-148; 1-155.

167

ГСН - УПИСНИК (1992-2002)
година: 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002.
број: 1-45; 1-20; 1-24; 1-29; 1-52; 1-37; 1-34; 1-35; 1-25; 1-28;1-24.

Р/ГРС - УПИСНИК ОСТАЛИХ ГРАЂАНСКИХ ПРЕДМЕТА
168

Р - УПИСНИК (1946-1950)
година: 1946; 1947; 1948; 1949; 1950.
број: 1-332; 1-516; 1-541; 1-687; 1-504.

169

Р - УПИСНИК (1951-1953)
година: 1951; 1952; 1953.
број: 1-728; 1-947; 1-1209.

170

Р - УПИСНИК (1954-1955)
година: 1954; 1955.
број: 1-1790; 1-2107.

171

Р - УПИСНИК (1956)
број: 1-2206

172

Р - УПИСНИК (1957)
број: 1-1016

173

Р - УПИСНИК (1958-1960)
година: 1958; 1959; 1960.
број: 1-361; 1-411; 1-432.

174

Р - УПИСНИК (1961-1963)
година: 1961; 1962; 1963.
број: 1-216; 1-149; 1-160.

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

140
број
књиге

175

Р - УПИСНИК (1964-1969)
година: 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969.
број: 1-132; 1-127; 1-135; 1-129; 1-147; 1-197.

176

Р - УПИСНИК (1970)
број: 1-375

177

Р - УПИСНИК (1971)
број: 1-460

178

Р - УПИСНИК (1972)
број: 1-511

179

Р - УПИСНИК (1973)
број: 1-352

180

Р - УПИСНИК (1974)
број: 1-135
напомена: До 31.05.1974. године

181

ГРС - УПИСНИК (1974)
број: 1-311
напомена: Од 1.06.1974. године.

182

ГРС - УПИСНИК (1975)
број: 1-420

183

ГРС - УПИСНИК (1976)
број: 1-415

184

ГРС - УПИСНИК (1977)
број: 1-414

185

ГРС - УПИСНИК (1978)
број: 1-276

186

ГРС - УПИСНИК (1979)
број: 1-184

187

ГРС - УПИСНИК (1980)
број: 1-166

188

ГРС - УПИСНИК (1981-1982)
година: 1981; 1982.
број: 1-107; 1-103.

189

ГРС - УПИСНИК (1983-1984)
година: 1983; 1984.
број: 1-92; 1-123.

190

ГРС - УПИСНИК (1985-1986)
година: 1985; 186.
број: 1-183; 1-148.

Савезни суд

141

број
књиге

191

ГРС - УПИСНИК (1987)
број: 1-155

192

ГРС - УПИСНИК (1988-2002)
година: 1998; 1989; 1993; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2002.
број: 1-3; 1; 1-2; 1-3; 1; 1-5; 1; 1; 1.

193

ГРС - УПИСНИК (2003)
број: 1-8

КЊИГА ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦА ВЕЋА ГРАЂАНСКОГ ОДЕЉЕЊА
194

КЊИГА ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦА ВЕЋА ГРАЂАНСКОГ ОДЕЉЕЊА
(1996-2003)

У/УС - УПИСНИК УПРАВНИХ СПОРОВА У ПРВОМ СТЕПЕНУ
(ТУЖБА)
195

У - УПИСНИК (1952-1953)
година: 1952; 1953.
број: 1-1665; 1-1881.

196

У - УПИСНИК (1954-1955)
година: 1954; 1955.
број: 1-1543; 1-1906.

197

У - УПИСНИК (1956)
број: 1-2004

198

У - УПИСНИК (1957)
број: 1-1908

199

У - УПИСНИК (1958)
број: 1-1334

200

У - УПИСНИК (1959)
број: 1-1285

201

У - УПИСНИК (1960)
број: 1-1102

202

У - УПИСНИК (1961)
број: 1-1691

203

У - УПИСНИК (1962)
број: 1-2070

204

У - УПИСНИК (1963)
број: 1-1963

205

У - УПИСНИК (1964)
број: 1-1600

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

142
број
књиге

206

У - УПИСНИК (1965)
број: 1-1403

207

У - УПИСНИК (1966)
број: 1-1257

208

У - УПИСНИК (1967)
број: 1-1490

209

У - УПИСНИК (1968)
број: 1-1329

210

У - УПИСНИК (1969)
број: 1-1331

211

У - УПИСНИК (1970)
број: 1-1521

212

У - УПИСНИК (1971)
број: 1-1649

213

У - УПИСНИК (1972)
број: 1-1557

214

У - УПИСНИК (1973)
број: 1-1530

215

У - УПИСНИК (1974)
број: 1-660
напомена: До 31. 05. 1974. године.

216

УС - УПИСНИК (1974)
број: 1-429
напомена: Од 1.06.1974. године.

217

УС - УПИСНИК (1975)
број: 1-545

218

УС - УПИСНИК (1976)
број: 1-2125

219

УС - УПИСНИК (1977)
број: 1-644

220

УС - УПИСНИК (1978)
број: 1-1024

221

УС - УПИСНИК (1979)
број: 1-709

222

УС - УПИСНИК (1980)
број: 1-954

Савезни суд
број
књиге

223

УС - УПИСНИК (1981)
број: 1-738

224

УС - УПИСНИК (1982)
број: 1-1039

225

УС - УПИСНИК (1983)
број: 1-787

226

УС - УПИСНИК (1984)
број: 1-1374

227

УС - УПИСНИК (1985)
број: 1-2013

228

УС - УПИСНИК (1986)
број: 1-2648

229

УС - УПИСНИК (1987)
број: 1-4731

230

УС - УПИСНИК (1988-1990)
година: 1988; 1989; 1990.
број: 1-2153; 1-791; 1-1052.

231

УС - УПИСНИК (1991-1994)
година: 1991; 1992; 1993; 1994.
број: 1-1226; 1-382; 1-295; 1-3081

232

УС - УПИСНИК (1995)
број: 1-3694

233

УС - УПИСНИК (1996-1997)
година: 1996; 1997.
број: 1-2106; 1-625.

234

УС - УПИСНИК (1998-1999)
година: 1998; 1999.
број: 1-2309; 1-1585.

235

УС - УПИСНИК (2000-2002)
година: 2000; 2001; 2002.
број: 1-1165; 1-1212; 1-921.

УЖ - УПИСНИК УПРАВНИХ СПОРОВА ПО ЖАЛБИ
236

УЖ - УПИСНИК (1952-1953)
година: 1952; 1953.
број: 1-208; 1-2024.

237

УЖ - УПИСНИК (1954)
број: 1-5509

143

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

144
број
књиге

238

УЖ - УПИСНИК (1955)
број: 1-7981

239

УЖ - УПИСНИК (1956)
број: 1-7270

240

УЖ - УПИСНИК (1957)
број: 1-7210

241

УЖ - УПИСНИК (1959)
број: 1-9910

242

УЖ - УПИСНИК (1960)
број: 1-11993

243

УЖ - УПИСНИК (1961)
број: 1-10878

244

УЖ - УПИСНИК (1962)
број: 1-11967

245

УЖ - УПИСНИК (1963)
број: 1-11426

246

УЖ - УПИСНИК (1964)
број: 1-11922

247

УЖ - УПИСНИК (1965)
број: 1-9539

248

УЖ - УПИСНИК (1966)
број: 1-2429

249

УЖ - УПИСНИК (1967)
број: 1-1424

250

УЖ - УПИСНИК (1968)
година: 1968.
број: 1-936

251

УЖ - УПИСНИК (1969)
број: 1-1042

252

УЖ - УПИСНИК (1970)
број: 1-920

253

УЖ - УПИСНИК (1971)
број: 1-706

254

УЖ - УПИСНИК (1972)
број: 1-818

Савезни суд
број
књиге

255

УЖ - УПИСНИК (1973)
број: 1-744

256

УЖ - УПИСНИК (1974)
број: 1-330
напомена: До 31.05.1974. године.

УИС/УИСС - УПИСНИК УПРАВНИХ СПОРОВА ПО ЗАХТЕВИМА ЗА
ПРЕИСПИТИВАЊЕ ПРЕСУДА ВРХОВНИХ СУДОВА РЕПУБЛИКА И
ПОКРАЈИНА
257

УИС - УПИСНИК (1965-1966)
година: 1965; 1966.
број: 1-154; 1-1544

258

УИС - УПИСНИК (1967)
број: 1-2860

259

УИС - УПИСНИК (1968)
број: 1-3256

260

УИС - УПИСНИК (1969)
број: 1-3121

261

УИС - УПИСНИК (1970)
број: 1-3101

262

УИС - УПИСНИК (1971)
број: 1-2760

263

УИС - УПИСНИК (1972)
број/слово: 1-2479

264

УИС - УПИСНИК (1973)
број: 1-915

265

УИС - УПИСНИК (1974)
број: 1-794
напомена: До 31.05.1974. године.

266

УИСС - УПИСНИК (1974)
број: 1-1273
напомена: Од 1.06.1974.године.

267

УИСС - УПИСНИК (1975)
број: 1-1434

268

УИСС - УПИСНИК (1976)
број: 1-1180

269

УИСС - УПИСНИК (1977)
број: 1-1180

145

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

146
број
књиге

270

УИСС - УПИСНИК (1978)
број: 1-910

271

УИСС - УПИСНИК (1979)
број: 1-959

272

УИСС - УПИСНИК (1980)
број: 1-1013

273

УИСС - УПИСНИК (1981)
број: 1-1197

274

УИСС - УПИСНИК (1982)
број: 1-1183

275

УИСС - УПИСНИК (1983)
број: 1-950

276

УИСС - УПИСНИК (1984)
број: 1-850

277

УИСС - УПИСНИК (1985)
број: 1-737

278

УИСС - УПИСНИК (1986)
број: 1-755

279

УИСС - УПИСНИК (1987)
број: 1-628

280

УИСС - УПИСНИК (1988-1989)
година: 1988; 1989.
број: 1-675; 1-476.

281

УИСС - УПИСНИК (1990-1994)
година: 1990; 1991; 1992; 1993; 1994.
број: 1-473; 1-324; 1; 1-183; 1-160.

282

УИСС - УПИСНИК (1994-1997)
година: 1994; 1995; 1996; 1997.
број: 161-219; 1-255; 1-385; 1-493.

283

УИСС - УПИСНИК (1998-2002)
година: 1998; 1999; 2000; 2001; 2002.
број: 1-274; 1-211; 1-283; 1-421; 1-340.

УЗЗ/УЗЗС - УПИСНИК УПРАВНИХ СПОРОВА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ САВЕЗНОГ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА (СЈТ)
284

УЗЗ - УПИСНИК (1969-1974)
година: 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974.
број: 1-30; 1-30; 1-10; 1-7; 1-13; 1-2.

Савезни суд
број
књиге

285

УЗЗС - УПИСНИК (1974-1979)
година: 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979.
број: 1-4; 1-18; 1-25; 1-22; 1-5; 1-14.

286

УЗЗС - УПИСНИК (1980-1984)
година: 1980; 1981; 1982; 1983; 1984.
број: 1-16; 1-38; 1-8; 1-4; 1-5.

287

УЗЗС - УПИСНИК (1986-1995;1997)
година: 1986; 1987; 1988; 1989; 1990; 1993; 1994; 1995;1997.
број: 1; 1-5; 1-5; 1-7; 1; 1-2; 1-2; 1-161; 1.

288

УЗЗС - УПИСНИК (1997-2002)
година: 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002.
број: 1-3740; 1-287; 1-7; 1-5; 1-6; 1-9.

УЗ/УЗС - УПИСНИК УПРАВНИХ СПОРОВА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ЗАШТИТУ ЗБОГ НЕЗАКОНИТЕ РАДЊЕ
289

УЗ - УПИСНИК (1966-1973)
година: 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1973.
број: 1-8; 1-12; 1-9; 1-16; 1-2; 1-6; 1-2.

290

УЗС- УПИСНИК (1979; 1983)
година: 1979; 1983.
број: 1; 1.

ПСЗ/ПЗС - УПИСНИК УПРАВНИХ СПОРОВА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
СУДСКУ ЗАШТИТУ ПРОТИВ РЕШЕЊА О ПРЕКРШАЈУ
291

ПСЗ - УПИСНИК (1978)
број: 1-96

292

ПСЗ - УПИСНИК (1979)
број: 1-255

293

ПСЗ - УПИСНИК (1980)
број: 1-282

294

ПСЗ - УПИСНИК (1981)
број: 1-297

295

ПСЗ - УПИСНИК (1982)
број: 1-571

296

ПСЗ - УПИСНИК (1983)
број: 1-379

297

ПСЗ - УПИСНИК (1984)
број: 1-405

147

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

148
број
књиге

298

ПСЗ - УПИСНИК (1985)
број: 1-407

299

ПСЗ - УПИСНИК (1986)
број: 1-305

300

ПСЗ - УПИСНИК (1987)
број: 1-261

301

ПЗС - УПИСНИК (1988-1990)
година: 1988; 1989; 1990.
број: 1-297; 1-333; 1-193.

302

ПЗС - УПИСНИК (1991-1995)
година: 1991; 1992; 1993; 1994; 1995.
број: 1-189; 1-96; 1-98;1-204; 1-215.

303

ПЗС - УПИСНИК (1996-1999)
година: 1996; 1997; 1998; 1999.
број: 1-250; 1-376; 1-341; 1-159.

304

ПЗС - УПИСНИК (2000-2002)
година: 2000; 2001; 2002.
број: 1-291; 1-182; 1-149.

ПЗЗ/ПЗЗС/ПЗСС - УПИСНИК УПРАВНИХ СПОРОВА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ САВЕЗНОГ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА ПРОТИВ
РЕШЕЊА О ПРЕКРШАЈИМА
305

ПЗЗ - УПИСНИК (1979-1985)
година: 1979; 1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985.
број: 1-6; 1-12; 1-9; 1-16; 1-13; 1-14; 1-10.

306

ПЗЗС - УПИСНИК (1986-1987)
година: 1986; 1987.
број: 1-11; 1-5.

307

ПЗСС - УПИСНИК (1988-2001)
година: 1988; 1989; 1990; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001.
број: 1-5; 1-4; 1-6; 1-2; 1; 1-3; 1-2; 1-6; 1-16; 1-9; 1-12; 1-5.

УР/УРС - УПИСНИК ОСТАЛИХ ПРЕДМЕТА УПРАВНИХ СПОРОВА
308

УР - УПИСНИК (1952-1955)
година: 1952; 1953; 1954; 1955.
број: 1-98; 1-387; 1-606; 1-663.

309

УР - УПИСНИК (1956-1959)
година: 1956; 1957; 1958; 1959.
број: 1-571; 1-584; 1-592; 1-739.

Савезни суд
број
књиге

310

УР - УПИСНИК (1960-1963)
година: 1960; 1961; 1962; 1963.
број: 1-716; 1-791; 1-953; 1-886.

311

УР - УПИСНИК (1964-1965)
година: 1964; 1965.
број: 1-884; 1-722.

312

УР - УПИСНИК (1966-1967)
година: 1966; 1967.
број: 1-591; 1-580.

313

УР - УПИСНИК (1968-1969)
година: 1968; 1969.
број: 1-203; 1-251.

314

УР - УПИСНИК (1970-1973)
година: 1970; 1971; 1972; 1973.
број: 1-213; 1-405;1-402; 1-346.

315

УР - УПИСНИК (1974)
број: 1-124

316

УРС - УПИСНИК (1974-1979)
година: 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979.
број: 1-128; 1-79; 1-130; 1-62; 1-70; 1-64.

317

УРС - УПИСНИК (1980-1986)
година: 1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986.
број: 1-85; 1-94; 1-89; 1-60; 1-81; 1-100; 1-119.

318

УРС - УПИСНИК (1987)
број: 1-159

319

УРС - УПИСНИК (1988-1994)
година: 1988; 1989; 1990; 1991; 1992; 1993; 1994.
број: 1-123; 1-155; 1-323; 1-127; 1-138; 1-38; 1-51.

320

УРС - УПИСНИК (1995-2001)
година: 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001.
број: 1-158; 1-175; 1-314; 1-511; 1-1082; 1-884; 1-561.

321

УРС - УПИСНИК (2002)
број: 1-401

КЊИГЕ ЗАПИСНИКА ВЕЋА УПРАВНОГ ОДЕЉЕЊА
322

КЊИГА ЗАПИСНИКА ПРВОГ ТРОЈНОГ ВЕЋА (1997-1999)

323

КЊИГА ЗАПИСНИКА ПРВОГ ТРОЈНОГ ВЕЋА (2000-2003)

324

КЊИГА ЗАПИСНИКА ДРУГОГ ТРОЈНОГ ВЕЋА (1997-1999)

149

150

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

број
књиге

325

КЊИГА ЗАПИСНИКА ДРУГОГ ТРОЈНОГ ВЕЋА (2000-2002)

326

КЊИГА ЗАПИСНИКА ПЕТОРНОГ ВЕЋА (1997-1999)

327

КЊИГА ЗАПИСНИКА ПЕТОРНОГ ВЕЋА (2000-2003)

МАТИЧНЕ КЊИГЕ РАДНИКА
328

МАТИЧНА КЊИГА РАДНИКА (1945-1974)

329

МАТИЧНА КЊИГА СЛУЖБЕНИКА (1974-2004)

