
 

ЗБОРНИК ЗАКОНА И УРЕДАБА ИЗДАНИХ У КЊАЖЕВСТВУ СРБИЈЕ ОД 1. НОВЕМБРА 1878 ДО 6. МАЈА 1879 ГОДИНЕ, XXXIV

Садржај 
 

1878. г. 

1. Решење, да се државни издатци, за месец Новембар 1878/9 рачунске године чине по буџету, одобреном за 1877/8  рачунску годину, и то до 
једне  дванајестине годишње суме овог буџета 

2. Распис министра финансије свима  ђумруцима, о подели соли, што се у Србију уносе, на класе 

3. Решење, да се државне власти, у рачунској 1878/9 године, управљају по буџету, одобреном за 1877/8 рачунску годину, све докле се не 
реши буџет за рачунску 1878/9 годину 

4. Закон о замени тачке 2. законодавног решења од 23. Октобра 1871. год., које се односи на подизање споменика блаженопочившем књазу 
Михајилу 

5. Закон, којим се грађење скупштинске дворане, по законодавном решењу од 24. Октобра 1870. год., одлаже до бољих прилика, а уједно 
наређује, шта ће бити са остатком непотрошеног новца и до сад још на војне спреме неупотребљеног материјала 

6. Закон о српским народним новцима 

7. Указ, да се од сада и официрима на указна звања издају декрети, за које ће се наплаћивати такса, по закону о таксама од 31. Марта 1865. 
године (Збор. XVIII. стр. 115) 

8. Решење, да се општина вратарничка у срезу тимочког округа књажевачког дода округ црноречком а срезу зајечарском 

9. Решење, да села: Мали Зворник и Сакар припадну срезу рађевском у округу подринскоме 

10. Закон о механама, које су у рату са Турцима порушене или сагорене, заједно са накнадним решењем народне скупштине од 9. Децембра 
1878. године, којим је овлашћен министар унутрашњих дела: да може извесним грађанима вароши Књажевца дозволити, да до 1. Јануара 
1880. год. могу механисати у зградама, какве имају  

11. Закон о уређењу министарства грађевина 

12. Закон о подели присаједињеног земљишта на округе и срезове 

13. Решење, којим се, изузетно од законодавног наређења, од 25. Јануара 1863. год. (Збор. XVI. стр. 2), увођење државних прихода за рачунску 
1877/8  годину у дневник за исту годину, продужава код окружних државних благајна и код главне државне благајне за неко извесно време 



14. Закон о изменама и допунама закона о трошарини на пиво од 19. Јула 1877. год. (Збор. 31. стр. 28) 

15. Закон о допуни примедаба закона о скеларини за дринске ђумруке од 4. Јуна 1866. године (Збор. XIX. стр. 137) 

16. Решење о томе, да се ђумручке  станице, које су биле на старој граници  Србије према Турској, изместе ближе  садашњој граници  Србије, 
према Турској и кнежевини Бугарској, и о овлашћењу владе да на југоисточној граници Србије  и на Дрини отвори и нове ђумручке 
станице, где за нужно нађе   

17. Закон о преносу контролног одељења из министарства војног у главну контролу 

18. Указ, да се назив „прокупљанска окружна војска” у формацији целе војске од 6. Октобра 1878. год. замени са називом „топличка окружна 
војска” 

19. Решење, о срачунавању трошкова око зајма, који је узет у Русији, на основу законодавне одлуке од 19. Јануара 1876. год. 

20. Решење о подели алексиначко-ражањског среза у алексиничкоме округу на два среза: ражањски и алексиначки 

21. Закон о водама и њиховој употреби 

22. Закон о додатку уредби од 27. Октобра 1839. год. (Збор. I. стр. 129), односно тога, ко ће држати кључ од државне благајне код окружних 
начелстава и ко ће одговарати за недостатке и неправилности у каси 

23. Закон о суђењу и о законима, по којима ће се судити у присаједињеним пределима 

24. Закон о постављењу по једног судије у окружним судовима за присаједињене пределе, изузетно од §-фа 6. устројству окружних судова од 
20. Фебруара 1865. године. (Зборн. XVIII. стр. 23) 

25. Закон о продужењу рокова плаћања у грађанским потраживањима за ратне страдалце, заједно са накнадним решењем народне скупштине 
од 4. Јануара 1879. год., којим је остављено начелствима дотичних округа, да саставе и дотичним судовима ради знања  и управљања 
пошљу спискове оних места, која у поменутом закону о продужењу рокова плаћања нису по именце означена, а на која се тај закон има да 
примени 

 

1879. г. 

26. Указ о дужностима, правима и властима старешинским у војсци 

27. Закон о буџету државних раскода и прихода за рачунску 1879. годину 

28. Решење о томе, да се карантинска и састаначка надлежателства, која су била на старој граници Србије према Турској, изместе на садашњу 
границу Србије према Турској, и књажевини Бугарској; и о овлашћењу министра унутр. дела, да на Дрини отвори два нова састанка   



29. Закон о укидању законодавног наређења од 25. Октобра 1872. г. (Збор. XXV. стр. 11), којим је био објашњен пропис § 243. законика о 
поступку судском у крив. делима  од 25. Фебруара 1865. год. 

30. Закон о допуни, тач. 1. члана 18. закона о пороти од 21. Октобра 1871. год. (Збор. XXIV. стр. 45)  

31. Закон о измени § 23. устројства касацијоног суда од 20. Фебруара 1865. год. (Збор. XVIII. стр. 23) 

32. Закон о изменама и допунама у казнителном законику од 29. Марта 1860. године 

33. Закон, којим се накнадно закону од 24. Септембра 1871. (Зб. XXIV. стр. 6) у корист „Београдском кредитном заводу” и „Смедеревској 
кредитној банки” додаје повластица, да судови за менице, које су код поменутих завода есконтисане, али се не плате на време, досађују 
интерес, који буде означен за те менице на есконтној листи 

34. Закон о изменама и допунама у закону о устројству ђумрука од 12. Децембра 1863. год. (Збор. XVI. стр. 113) 

35. Закон о дипломатским заступништвима и о консулатима српским у иностранству 

36. Закон о додатку шумској уредби од 4. Априла 1861. год. (Збор. XIV. стр. 59)  

37. Закон о изменама и допунама у закону о печатњи од 23. Октобра 1870. (Збор. XXIII. стр. 170) и у изменама и допунама тога закона од 15. 
Децембра 1875. (Збор. XXVIII. стр. 37) 

38. Закон о допунама закона о устројству  војске од 20. Марта 1864. године (Збор. XVII. стр. 65)    

39. Решење, да аманети и писма, која долазе за народне војнике на позицијама налазеће се, или их они шаљу, не подлеже плаћању поштанских 
такса, рачунећи од 1. Децембра 1878. год., од када су поште прешле опет под управу министарства унутр. Дела 

40. Решење, да се арендаторима оних државних добара, која је непријатељ у рату поништио или им је употребу спречио, или која је државна 
власт за време рата заузела или употребу њихову спречила, - опрости, односно смањи аренда и кирија 

41. Закон о објашњењу тач. 4. чл. 5. у закону о пензијоном  фонду за удовице и децу умрлих чиновника од 21. Октобра 1871.г. (Збор. XXIV. 
стр. 27) 

42. Закон о уређењу више женске школе 

43. Закон за одређење комисије, које ће испитивати имовне односе у ослобођеним пределима 

44. Закон о измени допуне § 479. грађ. судског поступка од 14. Јула 1878. год.(Збор. 33. стр. 58) 

45. Закон о изворима за одужење државног дуга, учињеног у рату за ослобођење и независност народа 

46. Закон о устројству оружног фонда 



47. Закон о изменама и допунама закона о потпори војних инвалида и породица погинулих, умрлих и несталих војника од 8. Јула 1878. год. 
(Збор. 33.стр. 18) 

48. Закон о ванредним  државним расходима и приходима за рачунску 1879. годину 

49. Решење, којим се укида највише решење од 10. Јуна 1840. год.(Збор. III. стр. 160), као и оно од 27. Јануара 1860. год. B№ 269., по којима су 
сељаци могли у чаршији ужичкој со и друге ситнице осим пића крчмити 

50. Решење о овлашћењу министра унутр. дела, да може на прављење  среских канцеларија и школа у пострадалим неким окрузима 
потрошити, или дати дотичним општинама потребну суму на зајам, из болничког фонда дотичног округа, за три године без интереса 

51. Упутства министра финанције за извршење закона од 10. Јануара 1879. год. о изменама и допунама у закону о устројству ђумрука од 12. 
Децембра 1863. год. (Збор. XVI. стр. 113) 

52. Распис министра војног свима окружним командама, осим ослобођених крајева, односно повраћаја комора, узетих од људи у натури или у 
новцу по закону о широј војној обавези од 1. Децембра 1877. год 

53. Наредба министра финанције издана свима властима о примању руских рубаља 

54. Указ о одређењу простора и граница окрузима и срезовима, и места за среске канцеларије у ослобођеном и присаједињеном Србији 
земљишту, докле се међународно нова границ потпуно не обележи 

55. Указ о измештају ђумручких станица, које су биле на старој граници Србије према Турској, за сада према кнежевини Бугарској и Турској, 
и о отварању нових ђумручких станица на Дрини 

56. Тарифа, по којој ће наше државне благајне примати стране новце у динарском течају 

57. Правила министра војног за артиљеријски комитет 

58. Правила министра војног за инжинирски комитет 

59. Правила и упутства министра финанције за извршење закона о српским народним новцима од 10. Децембра 1878. год 

60. Правила министра унутрашњих дела за извршење закона о водама и њиховој употреби од 26. Децембра 1878. год 

61. Позоришна уредба прописана министром просвете и црквених послова, према закону о народном позоришту у Београду од 8. Октобра 
1870. (Збор. XXIII. стр.89) 

62. Правила и упутства министра финансије за извршење закона од 19. Јануара 1879. год. о изворима за одружење државног дуга, учињеног у 
рату за ослобођење и независност народа 

63. Измене и допуне правила и упутства за извршење законских наређења, из закона о трошарини на пиво од 7. Новембра 1877. год. АБр. 8649 



64. Указ о томе, да се војно-судска струка одвоји од ђенерал-штабне и да образује засебну струку са својим називом 

                                          

Додатак. 

65. Пропис и правила министра грађевине, по којим ће се управљати инжињери при извиђају према чл. 30. и 31. закона о водама и њиховој 
употреби  

66. Упутства министра грађевине ка чл. 22. и 23. закона о водама и њиховој употреби 




































































































































































































































































































































































