
 

ЗБОРНИК ЗАКОНА И УРЕДАБА ИЗДАНИХ У КЊАЖЕСТВУ СРБИЈИ У 1873/4 ГОДИНИ, КЊИГА XXVI 

Садржај 
 

1. Закон о ковању српске сребрне монете 

2. Измене и допуне у закону о гимназијама од 16. септембра 1863. године 

3. Измена § 24. закона о устројству велике школе од 24. септембра 1863. године  

4. Решење којим се укида закон од 19. октобра 1870. године 

5. Измена 4. тачке § 471. закона о поступку судском у грађанским парницама  

6. Закон о мерама  

7. Решење о укидању телесне казне  

8. Измене и допуне у закону о великој школи од 24. септембра 1863. године 

9. Измена § 20. закона од 11. септембра 1863. године и измена закона од 1. октобра 1871. године  

10. Измене и допуне у закону учитељске школе од 5. октобра 1870. године  

11. Измене и допуне у закону о богословији од 27. септембра 1863. године 

12. Измена § 330. закона о поступку судском у кривичним делима који је § измењен законом од 25. октобра 1872. године  

13. Решење да се уштеде у буџету на издржање апсеника употребе за образовање фонда за апсанске заводе 

14. Решење да српско лекарско друштво бесплатно штампа у државној печатњи свој орган „Срп. лек. архив” 

15. Измене и допуне у закону о устројству реалке од 9. јуна 1865. године  

16. Закон о потпомагању индуст. предузећа 

17. Измена неких чланова у закону о окружним штедијоницама од 21. октобра 1870. године 

18. Закон о заложницама управе фондова 

19. Измена новчане тарифе пореског течаја од 1. априла 1866. године  

20. Измена § 15. закона о устројству војеног министарства  



21. Упутство за извршивање закона од 24. децембра 1873. године односно тога шта се земљеделцу за извршење пресуде у попис узети не може 

22. Измена § 1. закона о фуражи од 1. новембра 1865. године 

23. Измене и допуне законика о поступку судском у кривичним делима (у додатку) 

 








































































































