
 

ЗБОРНИК ЗАКОНА И УРЕДАБА ИЗДАНИХ У КЊАЖЕВСТВУ СРБИЈЕ ОД 5. ЈУЛА ДО 28. ОКТОБРА 1878. ГОДИНЕ,  XXXIII 

Садржај 
 

1878. г. 

1. Закон о узимању на знање и одобрењу привремених закона и наређења, изданих за време кад скупштина није била сакупљена, од 18. 
Августа 1877. до 12 . Јуна 1878. 

2. Закон о буџету државних расхода и прихода за рачунску  1878. годину 

3. Закон о потпори војних инвалида и породица погинулих, умрлих или несталих војника 

4. Замена четврте тачке члана 35. у закону о метарским мерама од 1. Децембра 1873. год. (Зборник XXVI. стр. 17-36) и законог наређења о 
продужењу рока за извршење те тачке од 16. Октомбра 1875. године (Зборник XXVIII стр. 31-32.) 

5. Закон о ванредним државним расходима  и приходима за рачунску 1878. годину 

6. Замена прве тачке закона о накнади скупштинских стенографа од 11. Јула 1877. године (Зборник XXXI стр. 20) 

7. Закон о књижарској радњи  

8. Решење, по коме остаје у важности решење о обустави извршења закона о печатњи од 11. Маја 1876. год. (Збор. XXIX страна 339.) до 
решења идуће скупштине  а најдаље за 21. дан од састанка исте 

9. Измене и допуне у закону о устројству општина и општинских власти од 24. Марта 1866. год. (Зб. XIX стр.1) и његовим изменама и 
допунама од 8. Октобра 1875  године (Зб. XXVII. стр. 1.) а на име чланова 13. 14. 22. 24. 28. и 78. 

10. Закон о допуној помоћи за ратне страдалце 

11. Закон о додатку допуни од 25. Новембра 1865. год. (Збор, XVIII. стр. 174.) код § 27,  и о додатцима код §§. 479. 481. и 486. законика о пост. 
суд. у грађанским парницама од 20 Фебруара 1865 год. 

12. Решење, којим се наређује, да се данак за II . полгође 1878. године почне купити од 1. Августа 

13. Закон, којим се узимају на знање чланци берлинскога уговора тичући се Србије  

14. Закон којим се одобрава уговор закључен у Берлину између Србије и Аустро-Угарске односно жељезнице, трговине и просецања ђердапа 



15. Закон, којим се министру унутрашњих дела и министру војном отвара кредит до 50.000 дуката за издржавање народне војске потребне за 
обезбеђење нове границе, за подизање и издржавање стражара и за досељав. и изсељ. пограничних становника 

16. Решење, којим се одобравају наређења министра војног за издатак и расход оружија, оружног прибора, муниције и др. у 1876. 1877. и 1878 
години из војних магацина 

17. Закон, којим се продужује закон о ратним страдалцима од 23. Јуна 1877      (Збор. 31. стр.1.) до 1. Јануара 1879. год. А закон  од 1. 
Децембра 1877. год. (Збор. 32. стр. 151.) о продужењу рокова плаћања продужује се и после рока у члану трећем (тачка 10 у члану II.) 
закона од 5. Јула 1878. још за два месеца 

18. Решењем, којим се овлашћује министар грађевина, да у договору с државним саветом и по оцени вештака може на почек откупити од 
приватних лица зграде с плацевима за смештај надлежателства, и да на то може у течају четири године издати до 24.000 дуката из кредита 
одређеног буџетом за 1878 годину 

19. Књажева прокламација о повраћају мира између Србије и Турске и о успостављењу назависности Србије  

20. Указ, по коме престају даље важити:  указ о ванредном или ратном стању;  и привремени закони:  о преком суду, о привременом уклањању 
чиновника  са звања, о широј војној обвези и о војној куповини на почек 

21. Указ, којим се наређује народно светковање успостављења независности и увећања Србије на дан 20. Јуна сваке године а да престаје 
светковање првозваног Андрије 

22. Указ о устројству војног музеја 

23. Акт о замени досадањег назива „ Светлост“ са називом „ Височанство” за Књаза и Књегињу, а насљедник престола да има назив „ 
Књажевић престолонаследник са титулом „ Светлост” 

24. Указ о формацији целе војске 

25. Указ о устројству  војних комитета 

26. Указ, којим су досадања артирељиска и инђинирска инспекција у војном министарству добиле назив „ артиљериско” односно „инџинирско 
оделење” истога министарства, а шефови њихови назив „начелника”, и којим се наређује, да круг рада тих одељења обухвати само 
техничну и административну страну и спрему дотичне гране 

27. Решење Књаза и владе, којим се наши дипломатски заступници у иностранству деле на три врсте 

 

 



                                          

Додатак. 

 

28. Закон, којим се прима међународна конвенција о светском поштанском савезу са закључним протоколом, а исто тако и међународна 
угодба о размени писама са означеним вредностима, која су оба акта закључена у Паризу 20. Маја 1878 година између Србије и тамо 
именованих држава и земаља 

 
































































































































































