
 

ЗБОРНИК ЗАКОНА И УРЕДБА ИЗДАНИ У КЊАЖЕСТВУ СРБИЈИ ОД ПОЧЕТКА ДО КРАЈА 1870. ГОДИНЕ, КЊИГА XXIII 

Садржај 
 

1. Закон о пословном реду у народној скупштини од 1. октобра 1870. године  

2. Закон о пословном реду у државном савету од 5. октобра 1870. године  

3. Изборни закон скупштински од 10. октобра 1870. године  

4. Закон о народном позоришту у Београду, донет 8. октобра 1870. године  

5. Решење којим се овлашћује министар просвете да може постављати и женскиње за учитеље у мушким школама од 12. октобра 1870. 
године  

6. Закон да се изда једно месечна плата за укопне трошкове учитељима и учитељкама од 12. октобра 1870. године  

7. Закон како ће се рачунати периодично повишавање библиотекару и чувару нар. музеја од 19. октомбра 1870. године  

8. Уговор о књижарској радњи од 12. октомбра 1870. године  

9. Закон о наплаћивању калдрмине, донет 24. октобра 1870. године  

10. Закон о устројству трговачко-занатлијског одбора, донет 12. октобра 1870. године  

11. Закон о путном и дневном трошку посланика на народној скупштини од 12. октобра 1870. године  

12. Закон којим се допуњава новчана тарифа од 1. априла 1866. године, донет 12. октобра 1870. године  

13. Допуна закону о увозној тарифи од 23. јануара 1864. године, донета 22. октомбра 1870. године  

14. Допуна закону о чиновницима грађ. реда од 15. фебруара 1864. године, донета 24. октомбра 1870. године  

15. Закон како да се избаце из течаја у Србији старе аустр. бакарне монете од 24. октобра 1870. године  

16. Закон о сеоским дућанима од 25. октомбра 1870. године  

17. Измена и допуна закона о устројству војске од 20. марта 1864. године, донета 23. октобра 1870. године  

18. Закон о устројству трговачко-занатлијског одбора од 12. октобра 1870. године  

19. Закон о устројству земљоделско-шумарске школе од 24. октобра 1870. године  



20. Решење да се тачка 6-а § 513. грађанског поступка замени од 24. октомбра 1870. године  

21. Измене и допуне у казнит. законику, донете 24. октомбра 1870. године  

22. Решење да се општинама: београдској, смедеревској и шабачкој уступи право наплаћивања калдрмине, донето 21. октобра 1870. године  

23. Закон о уређењу учитељске школе од 5. октобра 1870. године  

24. Закон о печатњи (штампи), донет 23. октобра 1870. године  



       











































































































































































































 




