
 

ЗБОРНИК ЗАКОНА И УРЕДБА ИЗДАНИХ У КЊАЖЕСТВУ СРБИЈИ ОД ПОЧЕТКА ДО КРАЈА 1869. ГОДИНЕ, КЊИГА XXII 

Садржај 
 

1. Уређење српскога ученог друштва у Београду од 3. јануара 1869. године 

2. Допуна § 15. устројења трговачког Суда, донета 8. јануара 1869. године 

3. Закон којим се наплаћује у корист државне касе трошарина на извесне предмете од 18. јануара 1869. године 

4. Решење односно свештеника који обслужује парохију умрлог свештеника од 29. јануара 1869. године 

5. Закон којим се забрањује увоз старих аустриских бакарних монета од 10. фебруара 1869. године 

6. Решење којим се овлашћује заступник министра грађевине да може извршити регулацију вароши Београда од 19. фебруара 1869. године 

7. Решење којим општине, које не дају своје касапнице под аренду, могу у својим правилима прописати казн за онога који би се уватио да 
кришом стоку коље неплативши предходно општини припадајућу таксу од 22. фебруара 1869. године 

8. Решење којим се у вароши Зајечару оснивају два најнижа разреда гимназије (реалке) од 22. фебруара 1869. године 

9. Решење којим се број секретара у касац. Суду, усвојен законом од 19. маја 1865. године као и класе, тамо означене укидају и овим замењују, 
донето 5. марта 1869. године 

10. Решење којим се замењује § 10. правила о обдржавању притвореника код судова од 29. новембра 1865. године, донето 13. марта 1869. године  

11. Решење, да се из касе државне исплате све штете причињене у новцима пупиларних маса, које су првостепени судови под интерес давали од 
16. априла 1869. године  

12. Допуна закону о новчаној тарифи од 1. априла 1866. године, донета 28. априла 1869. године  

13. Измена § 188. о црквеним властима православне вере, донета 29. априла 1869. године  

14. Решење којим се Министар правде овлашћава какве може издатке учинити за чување осуђеника у заведењу београдском од 3. маја 1869. 
године  

15. Решење којим се управитељи казнителних заведења деле као и судије на три класе: прву, другу и трећу од 3. маја 1869. године  

16. Решење о сазиву велике народне скупштине од 20. маја 1869. године  



17. Указ којим се Крагујевац одређује за држање велике народне скупштине од 20. маја 1869. године 

18. Указ да се за трећи дан Духова, а на име 10. јунија 1869. године сазове велика народна скупштина од 20. маја 1869. године  

19. Закон о условном отпуштању криваца из казнителних заведења од 22. маја 1869. године  

20. Измена чл. 73, 80. и 81. закона о поштама од 25. јануара 1866. године, донета 20. маја 1869. године  

21. Закон којим се пројектираној првој српској банци дају неке повластице од 6. јунија 1869. године  

22. Решење којим се у вароши Чачку оснивају два најнижа разреда гимназије (реалке) од 16. јуна 1869. године  

23. Устав за књажество Србију, донет 29. јунија 1869. године  

24. Решење да се поштанска конвенција која је 2. (14) децембра 1868. године закључена у Пешти између Србије и аустро-угарске државе прими, 
потврди и ратифицира, донето 25. фебруара 1869. године  

25. Указ о овлашћењу заступника министра просвете и цркв. дела да поштанску конвенцију закључену између Србије и аустро-угарске монархије, 
ратифицира и да се извршене ратификације измене, донет 7. августа 1869. године      

   

 

 

 

 



                  



































































































                  


