
 

ЗБОРНИК ЗАКОНА И УРЕДБА ИЗДАНИХ У КЊАЖЕСТВУ СРБИЈИ ОД ПОЧЕТКА ДО КРАЈА 1868. ГОДИНЕ, КЊИГА XXI 

Садржај
 

1. Допуна §. 489 грађ. пост. судског, донета 12. јануара 1868. године  

2. Допуна закона о новчаној тарифи од 1. априла 1866. год. у другој примедби, донета 20. јануара 1868. године  

3. Допуна §. 67. закона о чиновницима грађ. реда од 15. фебруара 1864. године, донета 15. фебруара 1868. године  

4. Закон, којим су регулисана нека званија у министарству иностр. дела и агенцијама: цариградској и букурешкој од 26. фебруара 1868. године  

5. Закон, којим се укида закон од 23. јануара 1860. године, донет 12. марта 1868. године  

6. Измена тачке под 2. §-а 7. закона о устројству главне контроле од 7. фебруара 1862. године, донета 28. марта 1868. године  

7. Закон о устројству сталног лекарског одбора од 4. априла 1868. године (овим законом замењује се онај од 3. октобра 1861. године)   

8. Допуна тачке 7. §. 382. казненога законика, донета 8. априла 1868. године  

9. Закон, којим је укинуто највише решење од 1. априла 1854. године, донет 24. априла 1868. године  

10. Измена тачке 38. указа од 8. априла 1839. године, донета 24. априла 1868. године  

11. Измена другога одељка §. 466. грађ. пост. судског, донета 7. маја 1868. године 

12.  Измена §. 130. грађ. законика и његове допуне од 28. септембра 1855, донета 7. маја 1868. године  

13. Измена §. 10. кривичнога поступка судског од 10. априла 1865. године, донета 25. маја 1868. године  

14. Прокламација привременога намесништва књажескога достојанства од 29. маја 1868. године  

15. Указ, којим се војска поставља у изванредно стање поводом убиства кнеза Михаила од 30. маја 1868. године  

16. Закон о преком суђењу донет 30. маја 1868. године  

17. Указ о изјаву опште жалости за блаженопочившим кнезом Михаилом од 30. маја 1868. године  

18. Решење, којим се Топчидер одређује за место држања велике народне скупштине од 30. маја 1868. године  

19. Указ о сазиву велике народне скупштине од 30. маја 1868. године  



20. Решење којим се одмор судски за текућу год. одлаже на неизвесно време од 31. маја 1868. године  

21. Решење о ислеђењу злочинства над кнезом произведенога од 30. маја 1868. године 

22.  Допуна тачке под 2. закона од 13. јулија 1853. године, донета 31. маја 1868. године  

23. Прокламација привременога намесништва од 3. јунија 1868. године  

24. Прокламација намесника књажевског достојанства од 20. јунија 1868. године  

25. Допуна тачке под а. §. 37. и тачке под б. 37. казненога законика, донета 17. јулија 1868. године  

26. Решење, којим се диже ванредно стање у земљи изузимајући варош Београд од 18. јулија 1868. године  

27. Решење да одмор судски за ову годину наступи 23. јулија па до 20. августа изузимајући суд в. Београда од 18. јулија 1868. године  

28. Допуна броја 4. закона о новчаној тарифи од 1. априла 1866. године, донета 13. септембра 1868. године  

29. Допуна тачке 3. највишег решења од 13. јунија 1861. године, донета 25. септембра 1868. године  

30. Закон о хонорарним професорима од 9. октобра 1868. године (овим законом се укида замена § 31. закона о устројству велике школе од 2. марта 
1864. године)  

31. Закон о добрима раскнеза Александра Карађорђевића и његове фамилије од 12. октобра 1868. године  

32. Закон о уређењу народнога позоришта у Београду од 17. октобра 1868. године  

33. Закон, којим се објашњава §. 67. закона о чиновницима грађ. реда од 13. октобра 1868. године  

34. Решење, којим се пропис највишега решења од 28. фебруара 1861. године распростире и на стражаре ноћне београдске страже, донето 28. октобра 
1868. године  

35. Прокламација намесника кнежевскога достојанства од 31. октобра 1868. године 

36.  Решење, којим се диже ванредно стање у Београду, донето 31. октобра 1868. године  

37. Измена § 3. устројства главне контроле од 27. фебруара 1862. године, донета 25. новембра 1868. године  

38. Допуна § 60. закона о чиновницима грађ. реда од 15. фебруара 1864. године, донета 25. новембра 1868. године   

39. Допуна § 17. закона о наследству књажеско-српског престола од 20. октобра 1859. године, донета 25. новембра 1868. године  

40. Допуна § 96. закона о устројству ђумрука од 12. децембра 1863. године, донета 21. декембра 1868. године  

41. Решење, којим се објашњава § 454. грађ. пост. судскога, донето 20. декембра 1868. године 



                                 















































                                





















 




