
 

ЗБОРНИК ЗАКОНА И УРЕДАБА ИЗДАНИХ У КЊАЖЕВСТВУ СРБИЈИ ОД 23. ЈУНА ДО 24. ЈУЛА 1877 ГОД. 

Садржај 
   

1877. г. 
1. Закон о продужењу рокова плаћања у грађанским потраживањима 

2. Закон, по коме је народна скупштина нека привремена наређења, издата на основу законодавних одлука и других законских и уставних 
овлашћења за време кад скупштина није била на окупу, узела на знање, а нека у смислу чл. 56. устава одобрила 

3. Закон о ослобођењу ратних страдалаца од ђумручине и узгредних такса на извесне предмете и на неким ђумруцима 

4. Закон о ослобођењу пограничких страдалаца од ђумручине и узгредних такса на земљоделске алате, справе и гвожђарију, што би са стране 
за своју домаћу потребу увезли 

5. Закон о ослобођењу пограничких страдалаца од плаћања таксе која је прописана §. 11. шумске уредбе 

6. Решење да се државне власти по буџету од 1876. рачунске године управљају и даље и у 1877 год. до коначног решења народне скупштине 
о буџету за 1877 год 

7. Закон о награди стенографима и преписницима  у народној скупштини 

8. Закон о управи српског народног зајма 

9. Решење да министар војни може држати док потреба траје до 3000 народних војника на скупу за посаду и на њихово издржање трошити 
месечно до 360.000 гр. чар. на рачун ванредног кредита 

10. Решење, којим се одобравају наређења министра војног за разне набавке и исплате, учињене за ратну спрему  на рачун ратног кредита, а 
рачуни набавака да се упуте главној контроли на преглед 

11. Закон о трошарини на пиво 

12. Решење, којим се потврђује и продужује привремено издато решење од 11. Маја 1876. о обустави извршења закона о печатњи 

13. Закон о допуни §§. 2. 23. и 97. рударског зак. од 15. Априла 1866. (збор. XIX. стр. 73.) 

14. Закон о буџету државних прихода и расхода за рачунску 1877 год 

15. Закон за измирење српског народног зајма од 1876 



16. Закон о измени полицијске уредбе од 18. Маја 1850. (збор. V. стр.187) и измене њеног §. 4. од 17. Јан. 1876. (зб. XXVIII. стр. 83.) 

17. Закон о измирењу државних издатака по ванредном буџету од 1877 

18. Закон о преустројству учитељске школе, којим се укида измена од 3. Декембра 1873. и допуна од 25. Октобра 1872 у уређењу исте школе 

19. Решење, да наша влада једним протоколом  уговори са Румунијом узајамно поступање у погледу извозне и увозне трговине  

 

 

Додатак 

 

1877. г. 
20.  Додатак закону  од 22. Декембра 1876. да се не наплаћује такса ни за телеграме других добротворних одбора, који у Србији већ постоје 

или који буду образовани 

 














































































