
 

ЗБОРНИК ЗАКОНА И УРЕДАБА ИЗДАНИХ У КЊАЖЕСТВУ СРБИЈИ ОД 23. ЈАНУАРА 1876. ПА ДО 1. ЈУНА МЕСЕЦА 1877. ГОДИНЕ, 
КЊИГА XXIX 

 

Садржај 
 
                                    1876. г. 
 

1. Решење, којим се укида уредба од 24. маја 1850. год. о томе какву ће артију надлежателства за своје канцеларијске послове употребљавати 
и у ком формату обрезивати 

2. Устројство ђенерал-штаба 

3. Администрација за народну војску I самосталне чете 

4. Администрација за народну војску самосталног пеш. батаљона 

5. Устројство целокупне војске 

6. Уређење и распоред пољске и градске артиљерије и покретних артиљеријских завода у дивизијама 

7. Администрација самосталног ескадрона нар. војске  

8. Уређење инжињерских трупа по дивизијама 

9. Уређење и распоред војног санитета 

10. Правила о храни и спреми војника, коња и коморе нар. војске у време рата 

11. Војна друмска служба 

12. Уређење и администрација занатлијске чете у бригади 

13. Администрација и уређење месарског вода у бригади 

14. Уређење Администрација бригадне лаке батерије 

15. Администрација самосталног пеш. батаљ. II кл. нар. војске  

16. Администрација самосталне  чете  II кл. пар. војске
 



17. Администрација бригадне и дивизијске брдске батерије 

18. Администрација и уређење пекарског вода нар. војске  

19. Распис министра војног о надлежности решавања по молбама или жалбама због уписа или исписа из народне и стојеће војске, и о 
надлежности произвођења у ниже чинове 

20. Администрација самосталне дивизије у ратно доба 

21. Администрација тешке пољске батерије у ратно доба 

22. Администрација артиљеријског пука у ратно доба 

23. Служба магацинска у ратно доба 

24. Администрација самосталне бригаде нар. војске 

25. Администрација коњичког пука у ратно доба 

26. Указ о установљењу управе српског народног зајма 

27. Администрација инжињерских оделења у ратно доба 

28. Правила о српском народном зајму, са упутствима за извршење истих правила 

29. Наређење о обустави плаћања у грађанским потраживањима 

30. Решење о обустави извршења закона о печатњи 

31. Решење о произвођењу официра за време војног спремања 

32. Администрација самосталне чете стајаће војске у ратно доба 

33. Администрација самосталног ескадрона стајаће војске у ратно доба 

34. Администрација самосталног батаљ. стајаће војске у ратно доба 

35. Администрација врховне команде у ратно доба 

36. Правила о испиту зрелости за ученике гимназије и реалке 

37. Замена тачке 10. правила о српском народном зајму 

38. Администрација муницијских колона и градских чета у ратно доба 

39. Администрација самосталне бригаде стајаће војске у ратно доба 



40. Указ о поштанским таксама за стране коресподенције 

41. Пропис за походну одећу целокупне војске 

42. Пропис за одећу административног особља при нар. војсци 

43. Указ о образовању главних команада Дринске, Ибарске, Моравске и Тимочке војске 

44. Распис, којим је јављено властима да су одређени књажеви комесари за дивизије, и у коме су разложене њихове дужности 

45. Наређење о одлагању саветскога и судског одмора за ову годину и о подношају жалба за то време 

46. Закон о смањивању плата, пензија и издржавања из државне касе за време рата 

47. Закон о издржавању фамилија сиротних војника и добровољаца за време рата 

48. Закон о употреби чиновништва и свештенства на војну службу за време рата 

49. О надзору државних власти над радњом општинских власти у вршењу државних послова за време рата 

50. Закон о реквизицији 

51. Определења за кажњење кривица у војничким добровољачким четама 

52. Војено-судски законик 

53. Прокламација рата 

54. Указ о ванредном или ратном стању 

55. Закон о преком суду за време ратног стања 

56. Упуства за извршење закона о смањивању плата, пензија и издржавања из државн. касе за време рата  

57. Распис министра правде да се судови оближњи узајамно потпомажу судијама и званичницима 

58. Закључење владино о наплати дугова за приватна потраживања од плата чиновника, званичника и служитеља за време рата 

59. Наредба министра финанције, за издавање плата, пензија и издржања оним чиновницима и лицима, који врше војну службу ван свога 
места 

60. Определења о одличијама у време рата 

61. Упуства министра финанције за извршење закона од 17. јуна у погледу смањивања плата кметовских 

62. Указ о саставу Моравске и Тимочке главне команде у једну главну команду Моравске и Тимочке војске 



63. Допуна упустава од 26. јуна за извршење закона о смањењу плата, пензија и издржања за време рата 

64. Решење министарског савета, да се штампа само 120.000 обвезница српског народн. зајма 

65. Продужење обуставе плаћања у грађанским потраживањима докле траје ратно стање 

66. Продужење обуставе извршења закона о печатњи 

67. Распис министра финанције, којим се објашњава закључење владино од 2. прошлог месеца о наплати дугова од чиновничке плате 

68. Додат војено-судском законику § 12-а. (о власти корпусних команданата односно суђења) 

69. Додат истоме законику § 158-а. (о намерном осакаћењу) 

70. Измене и допуне правила о српском народном зајму 

71. Правило за уређивање и печатње зборника закона и уредаба 

72. Одлука владе да зајам, који се добије у земљи и онај са стране, укупно не пређу 24 милиона динара 

73. Уређење војених пошта 

74. Закон да се државне власти управљају по буџету за 1875/6  год. најдаље до краја 1876. календарске године 

75. Наредба министра војног по колико ће се издавати плате официрима, лекарима и свима који имају целу плату, од 1. октоб. па док траје рат 

76. Закон, којим се одлаже извршење чл. 13. закона о ковању српске сребрне монете до сазива народ. скупштине 

77. Решење да се интерес на зајам државни исплати прве године из готовине државне касе 

78. Правила за сталне војене болнице 

79. Уредба о подели народне војске на активну и резервну и о новој формацији корпуса 

80. Указ о образовању I и II добровољачке бригаде од досадањих добровољачких корова 

81. Закључење владино о необустављању плаћања поштоношама за поткивање поштанских коња 

82. Закон о тарифи, по којој ће се руске кредитне или папирне рубље у главну државну благајну примати и из ове издавати 

83. Указ да се досадања I добровољачка бригада и добровољачки коњички пук споје у једну добровољачку дивизијску команду 

84. Указ о образовању бригада и корпуса на резервне нар. војске за време рата 

85. Указ по коме се од I добровољачке бригаде образују две (I и II), а досадања II добија назив III добровољачке бригаде 



86. Наређење, да се не наплаћује такса за телеграме рускога добротворног одбора у Београду 

87. Указ, којим се редовна нар. скупштина за ову годину сазива на дан 30. декемб. и у исто време одлаже на 6 месеци тако да се састане 24. 
јуна 1877. г. 

88. Закон о уређењу војених телеграфа 

89. Закон да се државне власти по буџету 1875/6  рач. год. управљају и даље у 1876/7  рач. год. докле о њему не реши скупштина која ће се 
састати најдаље до 24. јуна 1877. године 

 

                                 1877. г. 

 

1. Измене и допуне у закону о одличијама у време рата 

2. Правило за извршење те допуне 

3. Указ, којим се опредељује положај, права и власт начелника оделења и иншпектора у војном министарству, начелника корпусних штабова, 
артиљеријске управе, команданта градова, гарнизонара, референта корпусних команада, помоћника окружних команданата и помоћника 
артиљеријских бригадних команданата 

4. Закон о увођењу државних прихода за 1875/6  рачунску годину у дневник за исту годину, о закључењу државних рачуна за исту годину и о 
редовном прегледању главне касе 

5. Указ о сазивању велике народне скупштине на дан 14. феб. 1877. г. 

6. Закон, којим се за избор те скупштине смањују рокови у изборном закону скупштинском 

7. Указ, којим се наређују избори за исту велику нар. скупштину 

8. Указ, којим се закључује велика народна скупштина 

9. Протокол мира закључен између порте и Србије  

10. Телеграм Њег. Свет. Књаза српског великом везиру у Цариграду, којим се потврђује и одобрава тај протокол 

11. Султанов ферман Њег. Свет. Књ. Милану, којим се проглашава да је закључен мир између порте и Србије и повраћено стање које је 
постојало пре рата 

12. Наређење министра војног, да престане решење од 21. октобра 1876. године о платама официра, лекара и осталих лица војених 



13. Књажева прокламација о закључењу мира са портом 

14. Указ којим се диже ратно стање, и којим се наређује да неки привремени закони престају, а неки за време преласка из ратног у редовно 
стање остају у важности 

15. Указ о помоћи народу покренутом са својих огњишта и страдалом из неких пограничних округа 

16. Закон, да се за грађу која буде требала за подизање кућа и других зграда пограничних страдалаца, не наплаћује такса за објаву, која је 
одређена у шумској уредби 

17. Закон, да се на све земљоделске справе и алате, а и гвожђарију што се буде увозила за домаћу потребу пограничних страдалаца, не 
наплаћује никаква ђумручина нити узгредне таксе 

18. Измене и допуне додатци код § § 25. и 46. закона о јавним грађевинама (Зб. XVIII стр. 82) односно оправке државних, окружних, среских и 
општинских здања, која су смештањем болница покварена 

19. Закон, да се не наплаћује никаква ђумручина ни узгредне таксе на храну, семе и сточну пићу и у опште на ствари, које се са стране увозе за 
домаћу потребу ратних страдалаца 

20. Указ, којим се пропис административног особља при народ. Војсци од 5. јуна 1876. год. замењује и нова правила о томе прописују 

21. Указ, којим се у прописима за одело војске од 3. јула 1870. од 12. фебр. 1873. и од 5. јуна 1876. чине измене и допуне за ношњу официрску 

22. Решење, да привремени закон од 11. маја и 9. августа 1876. о обустави плаћања у грађанским потраживањима, који је законом од 21. 
фебруара 1877. у члану II, тачка I продужен до 20. маја – остане у сили још до решења нар. скупштине, а најдаље до 24. јуна закључно 
1877. год. 

23. Прокламација, којом Њег. Светл. Књаз јавља, да полази у Румунију да поздрави Његово Величанство Цара Руског Александра 

24. Указ, којим се редовна нар. скупштина за 1876. год. сазива у Крагујевцу на дан 19. јуна 1877. год. 
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