
 

ЗБОРНИК ЗАКОНА И УРЕДАБА ИЗДАНИХ У КЊАЖЕВСТВУ СРБИЈЕ ОД 5. АВГУСТА 1877. ПА ДО 12. ЈУНА МЕСЕЦА 
1878. ГОДИНЕ, XXXII 

 

Садржај 
   

1877. г. 
1. Наређење министра војног о допуни и измени "правила о храни и спреми војника" у ратно доба 

2. Упутство издато од министра војног за надзорнике војних друмова 

3. Правила министра војног за станичне и војно-друмске механџије и гостионичаре за време мобилизације и рата 

4. Правила министра војног за станичне и друмске пекаре 

5. Измене и допуне војно-друмске службе  

6. Указ о формацији српске дејствујуће војске 

7. Настава за команданте војске 

8. Измене и допуне "правила о храни и спреми војника, коња и комора у ратно доба"  издате министром војним на основу § 94 закона о 
устројству војске 

9. Решење министра војног, да се од војника активне и резервне војске упропашћене пушке наплаћују по вредности, која је одређеном 
комисијом опредељена  

10.  Уређење инжинирских  трупа по корпусима, издато на основу  уредбе о       устројству целокупне војске од 10. Новембра 1876. Ф№  
13478. 

11. Распис министра финансије, којим се у чаршиском течају одређује вредност  руске златице (империјала) од 5 рубаља на 103 гроша чарш 

12. Правила за приватне занатлије : опанчаре , обућаре, кројаче, поткиваче, коваче, коларе, седларе, касапе и друге за време мобилизације и 
војне  

13. Распис војног министра свима командама, управницима магацина и начелницима станица о установљењу војне кожарске радионице за 
време мобилизације и рата                                                                                                               



14. Уређење војних кожарских радионица 

15.  Решење војног министра којим објашњава, да сви војници и нижи чинови поново уписани у војску имају право на повишицу плате по 
роковима службе 

16.  Указ о поштанским таксама за све коресподенције, које се из Србије у ванјевропске и прекоморске државе и колоније спадајуће у 
општепоштански савез, шаљу или из ових у Србију долазе 

17.  Наређење министра  војног, којим се за мирно време војни и станични магацини стављају под управу и надзор полицијских власти;  а 
магацини за 25-дневну логорску храну, депови стоке и све, што се на логорску администрацију односи стављају под непосредну управу 
команданта окружне војске и корпусне команде а особље војно-административно ставља се под војну дисциплину и војно судски закон. 
Истим наређењем одобрава се да сва сиротна лица магацинског особља добијају храну из магацина као у ратно доба 

18.  Распис министра финансије по коме не подлеже плаћању данка староислужени војници стојеће војске кад се ванредно опет у војску 
позову;  и младићи који по извученој коцки нису у своје време узети у војску, кад се у војску узму 

19. Правила о храни и спреми војника и коморе народне војске у ратно доба           (са њиховим изменама и допунама) 

20. Решење министра војног о количини мешања кукурузног брашна у пшенично, кад се војска креће и кад она логорује 

21. Распис војног министра о надлежности за ислеђење кривица војника стојеће војске, који су при народној војсци 

22. Распис министра војног, којим се допуњују наређења о управљању  по окружним војскама, и наређује кад окружни и срески начелници 
заступају окружне и батаљоне  команданте 

23. Указ, којим се потврђује привремена трговачка погодба закључена између    Србије и Румуније на основу закона од 24. Јула 1877. год. о 
узајамном поступању односно такса и ђумручких формалности извозних, увозних и провозних еспапа 

24. Решење министра војног о образовању добровољачког батаљона у Ћуприји 

25. Привремени закон да се државне власти по буџету од 187 6/7  рачун. године управљају и даље док се народна  скупштина не сазове, а 
најдаље до краја календарске 1877 године 

26. Правила и упутства министра финансије за извршење законских наређења о трошарини на пиво 

27. Наредба министра финансије о изузимању поверилачких капитала из управе фондова  

28. Војно-комисијска оцена вредности шатора и шаторског прибора за случај, кад би се имала тражити накнада за упропашћени шатор или 
његов прибор 



29. Указ којим је проглашено ванредно стање у срезу лепеничком и јасеничком округа крагујевачког, због бунтовног поступка неког дела 
другог лепеничког батаљона и којим је уведен у важност за оба ова среза војни судски законик од 8. Априла, 17. Јуна 1876. (Збор. XXIX. 
477.) са својим додацима од 11. августа 1876. год. (Збор. XXIX 662) и 23. истог  месеца (Збор. XXIX. 664.) 

30. Указ, којим је зарад покорења појављеног бунта дато овлашћење команданту шумадиског корпуса, генералу г. Бели-Марковићу:  да 
ванредно стање, које је указом од истог дана проглашено за лепенички и јасенички срез, може распрострети и на поједине округа или 
места у целом кругу свога корпуса, и на округ јагодински;  да може дићи све потребне му делове народне и стајаће војске и да сваког 
чиновника и званичника војних, грађанских и општинских власти за неточно или неверно вршење наредаба, може заменити другима у 
њиховој дужности 

31. Указ, којим је дато овлашћење команданту шумадијског корпуса, генералу г. Бели-Марковићу, да у случају потребе може на цељ умирења  
појављеног бунта изузети до 500 # ц. из окружних  и среских каса у кругу његовог корпуса из кредита на ванредне потребе целог 
правитељства;  па о трошењу те суме до полужи рачун Књазу 

32. Указ, који је на основу § 92 војно-судског законика наређено да командант тополске посаде упражњава власт врховног команданта 
односно потврђења, уништења и извршења пресуда војног суда 

33. Решење да престају важити оба указа о овлашћењу ђенерала Бели-Марковића од 27. Новембра 1877, које није ни употребљено 

34. Прокламација рата за ослобођење и независност 

35. Указ о ванредном или ратном  стању  

36. Привремени закон, којим се војно-судски законик од 8. Априла, 17. Јуна 1876 (Збор. XXIX. стр. 477-623) опет уводи у важност са 
додацима од 11. и 23. Августа исте год.( Збор. XXIX стр. 662-664 ) 

37. Привремени закон којим се законска определења за кажњење кривица војника у добровољачким четама, од 17. Јуна 1876. зб. XXIX стр. 
464, на ново уводе у важност па и на устаничке чете распростиру 

38. Привремени закон, којим се закон о преком суду  од 18. Јуна 1876 зб. XXIX. стр 634-643 опет уводи у важност и у њему додаје члан 7-а за 
дела која се место преком могу предавати војном суду и укида члан 18 (о мањем броју судија за решавање у касационом суду но што је 
прописано његовим устројством) 

39. Привремени закон којим се наново уводи у важност закон од 17 Јуна 1876 год ( Зб XXIX. стр. 440 о употреби  чиновништва  и свештенства 
на војну службу за време рата 

40. Привремени закон, по коме се сваки чиновник  због неуредног и неверног вршења службе или неверног понашања у служби или ван ове за 
време трајања оглашеног ванредног стања, може уклонити са звања и одредити на вршење друге дужности 



41. Привремени закон о продужењу рокова  плаћања у грађанским потраживањима према дужницима, који су војници или који врше какву 
војну дужност  изван места сталног пребивања 

42. Привремени закон, којим се уводи наново у важност закон о надзору државних власти над радњом општинских власти за време рата, од 
17. Јуна 1876. (Зб. XXIX. стр. 442) 

43. Привремени закон, којим се на ново уводи у важност закон о издржавању породица сиротних војника и добровољаца за време рата, од 17. 
Јуна 1876.  (Зб. XXIX. стр.438.) 

44. Привремени закон, којим се уводе у важност законска определења о уређењу војних пошта од 24. Септ. 1876 год. ( Збор. XXIX. стр. 671. ) 

45. Привремени закон, којим се уводе опет у важност законска определења о уређењу војних телеграфа од 23. Декембра 1876. г. (Збор. XXIX 
.стр. 726.) 

46. Указ, којим се оглашује да је указ од 27. Новембра 1877 године о проглашењу ванредног стања у лепеничком и јасеничком срезу, замењен 
указом од 1. Декембра исте године којим је проглашено ванредно или ратно стање у свој Србији 

47. Привремени закон о овлашћењу министра војног, да може предложити Књазу ради наименовања допуњујући број официра потпоручника 
до 50 

48. Привремени закон о широј војној обвези т.ј. о сходној војној служби или услуги оних лица, која су због старости или неспособности 
ослобођена од личног  служења у војсци 

49. Привремени закон „о послуги војске“ т.ј. о употреби приватних зграда за становање војске или сместиште ратних установа, и о употреби 
приватних и општинских намештаја, алата, посуђа и др. као и о народној вучи по правилима која војни министар пропише 

50. Указ, којим се на основу § 92. војно-суд.законика овлашћују корпусни и дивизијски командантни и начелник ђенерал-штаб врховне 
команде да могу наређивати извршење војно-судских пресуда или исте преиначавати где за сходно нађу 

51. Врховног заповедника војске упути за команданте, као допуна и објаснење прописаних већ тактичких и административних правила и 
упута прописаног за командовање војском 

52. Распис министра правде, којим се уводи на ново у важност распис од 29. Јуна 1876. (Збор. XXIX – 646) о узајамном помагању оближњих 
првостепених судова за време рата са судијама, чиновницима и званичницима 

53. Наредба министра војног, за све официре, ниже чинове и редовне војнике српске стајаће и народне војске о придржавању правила 
женевске конвенције од 22. Августа 1867 год. која су прописана за војне болнице за време рата и њихове болеснике и која су, у колико се 
Србије тичу изложена у истој наредби 

54. Решење војног министра, да се звања надзорника друмских и њихове канцеларије укину, а њихове дужности да врше окруж. полиц. власти 



55. Правила за војно-резервне болнице 

56. Правила о употреби народне вуче 

57. Наређења о указивању помоћи рањеницима и болесницима на војним станицама 

58. Правила о снабдевању народне војске од кућа у ратно доба 

59. Правила за извршивање закона о широј војној обавези 

60. Наредба врховног заповедника војске за све војне  и управне власти о вођењу надзора над путницима, и о одсуству за лица која су на 
војној служби, за време рата 

61. Наредба врховног заповедника војске на све војне, управне и телеграфске власти о служби телеграфској, за време рата 

62. Решење министра војног о образовању добровољачке ђачке батерије са свима принадлежностима стајаће војске 

63. Привремени закон, по исправци од 27. Јануара 1878. Срп. Нов. бр. 27 о изменама и допунама у војно-судском законику од 8. Априла, 17. 
Јуна 1876.  (Збор. XXIX стр.471-623) а на име § 2. 4. 6. 12. 13. 14. 21. 42. 64. 68. 69. 76. 81. 85. 120. 121. 124. 125. 138. 155. 160. 202. 206. 245. 
и 270. 

64. Привремени закон о војној куповини на почек стоке за храну војске, пића за војску и сточне хране за време рата 

65. Решење министра војног о војном саставу, спремању и употреби ђака  богословије, учитељске и велике школе  за време рата 

66. Распис министра финанције, којим се усљед тога : што је прокламацијом проглашена Србија за независну  и што су по томе престали 
важити сви фермани портини, који су се на Србију односили, па тако и ферман од 20. Новембра 1845. о нашим ђумручким односима, - 
укида 1. тачка додатка к распису министра финанције од 25. Фебруара 1864. АБр. 1053., и наређује да се од 1. Децембра 1877. наплаћује 
ђумручина на еспапе из Цариграда, Солуна и Једрена долазеће и тамо одлазеће 

67. Правила за извршење закона од 8. Децембра 1877 год. о куповини на почек 

68. Правила за управу ослобођених предела издата министром просвете чланом владе у главном стану 

69. Указ, којим се народна скупштина за 1877 год. сазива на дан 30. Децембра, а уједно и одлаже за шест месеци, тако да се састане 24. Јуна 
1878 године. ако се не би и пре сазвала 

70. Привремени закон, да се државне власти управљају по буџету од 1876/7 и у 1877/8 рачунској години до решења народне скупштине, 
одложене најдаље до 24. Јуна 1878 г. 

71. Додатак правилима о употреби народне вуче, од 3. Декембра 1877 год. 



72. Решење министра војног, да се у Ђуприји под надзором команданта местних трупа продужи скупљање добровољаца за образовање XI. 
добровољачког батаљона 

73. Распис министра финанције о укинућу § 48. и последњих речи у § 49. правила и упутства за извршење законских наређења о трошарини на 
пиво                                                                           

74. Поступак о узимању комора, запреге и других потреба према закону о широј војној обвези од 1. Декембра 1878 год. 

75. Привремени закон о уређењу ослобођених предела 

76. Додатак 6-ом члану правила снабдевању војске од кућа у време рата 

77. Решење министра војног о установљењу покретног муницијског парка 

78. Додатак 2-ом члану поступка о узимању коморе, запреге и т.д. по закону о широј војној обвези 

79. „Услови примирија једренског  закљученог  између војска руских у име своје и својих савезника” с једне и турских с друге  стране, (Срп. 
Новине  бр. 44.) 

80. Привремени закон, којим се наређује, да се данак за прво полгође  1878 год. почне купити од 1. Фебруара и сав најдаље до половине Марта  
исте године преда државној благајни 

81. Привремени закон о продужењу увођења државних прихода  за 1876/7  рач. године у дневник код окружних каса до 1. Априла а код главне 
касе министарства финанасије  до 1. Маја 1878 год. 

82. Привремени закон, којим се од 12. Новембра 1877 год. као дана мобилизације, па до свршетка демобилизације војске обуставља плаћање 
путних и подвозних трошкова одређених у закону од 21. Фебруара 1864.   (Збор XVII. Стр. 55. и 56.) свима официрима и у опште 
чиновницима, званичницима и служитељима и војног и грађанског реда, који се одреде на вршење војне дужности 

83. Протокол комисије о демаркационој линији исмеђу српских и турских трупа (Срп. Новине бр. 44 ) 

84. Законска определења о одличијама за независност и ослобођење 

85. Привремени закон о новом  допуном броју официра потпоручника до 83, и о томе да попуњени официрски чинови по закону од 1. 
Декембра 1877. до педесет, и по овом до осамдесет и три не могу се попуњавати, ако се који од тих чинова упразни по престанку ратнога 
стања 

   
1878. г. 
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88. Распис министра војног о ратној споменици 

89. Закон о привременом управном поделењу и снабдењу са властима ослобођених предела 

90. Закон о замени друге тачке и додатку у трећој тачци у члану 6. закона од 14. Маја 1878 о привременом управном поделењу и снабдевању 
са властима ослобођених предела 

91. Закон о продужењу ванредног буџета издатог законодавном влашћу за год. 1877. 

92. Указ, којим се редовна народна скупштина за 1877. одложена указом од 24. Декембра 1877 за 24 Јуни 1878 сазива на тај дан у Крагујевцу 

93. Привремени закон о додатку у члану 4 и 19. закона о одличијама од 15. Фебруара 1878 год. 

94. Измене и допуне у уређењу Српског ученог друштва од 3. Јануара 1869. 

95. Привремени закон којим се уводи у важност за овогодишњи саветски и судски одмор закон о одлагању саветског и судског одмора од 14. 
Јунија 1876. (Збор. XXIX. стр. 434.) 

96. Закон о буџету прихода и расхода ослобођених предела за 1878 год. 

 

 

86. Чланци предходног уговора мира закљученог између Русије и Турске у Светом Стевану  који се односи на Србију и у којима се признаје 
независност  Србије и пресајединење Србије једнога дела од старих српских земаља (Срп. новине број 68) 

87. Правила о становима официрским, војених чиновника и званичника по градовима и у другим војним зградама 


















































































































































































































































































































































































