
 

УСТАВНИ РАЗВИТАК И УСТАВНЕ БОРБЕ У СРБИЈИ, 1936. 

 

Садржај 

 

I 

Шта је устав 

Дефиниције устава. Разлика између устава и закона 

 

II 

Уставни карактер извесних одредаба Душанова законика 

Сабори у старој српској држави. Одредбе у Душановом законику које имају значај уставних закона 

 

III 

Уставни покрет за време Карађорђа 

Централистичке и децентралистичке тежње у првом устанку и тежње за ограничењем Карађорђеве власти. Први Државни савет. 
Мешање Русије у питање уређења Србије и први уставни закон. Мишљење савременика о Карађорђу и војводама. Савет уређује 
земљу. Други уставни закон. Народне скупштине. Уставни закон од 1811 и прво министарство. Рад руских претставника 

 

IV 

Уставни покрет за време кнеза Милоша 

Централисти и децентралисти и њихов сукоб. Народна канцеларија и прва политичка убиства. Први уставни нацрт под Милошем. 
Нацрт кнеза Милоша. Султанов ферман од 1820 и српски захтеви. Организовање власти у Србији. Установљење српског Савета. 



Преговори с Портом. Хатишерифи од 1829 и 1830. Буне против Милоша и убијање угледних људи. Какав је био Милош. Прво 
министарство под Милошем и уставни закон. Милетина буна 

 

V 

Први и други српски устав. Одлазак кнеза Милоша и кнеза Михаила из Србије 

Текст првог устава (1835). Уставно министарство и уређење Савета. Стране државе против српског устава. Нови уставни пројекти. 
Кнежев указ од 1837. Уставотворна комисија. Хаџићев уставни нацрт и мотиви за њега. Рад српске депутације у Цариграду на 
уставном питању. Устав од 1838. Критике тога устава. Сукоб између Милоша и уставобранитеља. Нов закон о Савету. Оставка 
кнеза Милоша. Рад намесништва. Прва влада кнеза Михаила и његово писмо Бутењеву. Сукоб Михаилов са уставобранитељима. 
Вучићева буна и одлазак Михаилов из Србије 

 

VI 

Уставни покрет под кнезом Александром Карађорђевићем 

Закони против Обреновићеваца. Народна скупштина и жеље народних посланика. Нацрт закона о Народној скупштини. Сукоби 
кнеза и Савета и нацрта устава. Нови нацрт закона о Државном савету и министрима. Нов закон о Народној скупштини 

 

VII 

Светоандрејска скупштина. Оставка кнеза Александра Карађорђевића 

Либерали и закон о Народној скупштини. Први предлог о слободи штампе. Оставка кнеза Александра и промена династије. Савет и 
намесништво мењају нацрт закона о Народној скупштини 

   

VIII 

Уставни нацрти и закони за друге владе Милоша и Михаила 

Прокламација кнеза Милоша. Малогоспођинска скупштина и њен суд о Уставу од 1838. Критике устава од 1838. Смрт кнеза 
Милоша и уставни закони кнеза Михаила. Један недовршен нацрт устава. Закон о централној управи и предлог о завођењу 



министарске одговорности. Предлози политичке и уставне природе у Народним скупштинама. Нов нацрт устава. Мишљење 
Црнобарчево о том нацрту. Убиство кнеза Михаила 

 

IX 

Влада намесништва. Трећи устав 

Беседа Јована Ристића при отварању уставног одбора. Одлуке уставног одбора: Треба ли мењати устав. Један или два дома. Односи 
два дома и кнеза. О Народној скупштини и посланицима. О министарској одговорности. О слободи штампе. Државни савет и 
питање новог устава. Велика народна скупштина; Беседа намесништва; Адреса. Дискусија о поднесеном уставу. Устав од 1869 

 

X 

Мишљење политичара и штампе о Уставу од 1869 и предлози о његовој промени 

Стојана Вељковића. Новосадске Заставе. Глише Гершића. Видовдана. Јединства. Светозара Марковића. Драгише Станојевића. 
Владимира Јовановића (Слободара). Светозара Милетића. Стојана Бошковића. Књижица „Влада намесништва“ итд. Књига „Српски 
консервативци“. „Мали устав“ пред Народном скупштином. Мишљење Милана Пироћанца. Владана Ђорђевића. Димитрија 
Маринковића. Венијамина Калаја. Милутина Гарашанина. Јована Ристића. Краља Милана. Тежње малих политичких група. 
Престона беседа и Адреса. Уставни предлог Милутина Гарашанина. Видовдан и Исток о том предлогу. Предлог Аксентија 
Ковачевића и др. Васе Стошића. Адама Богосављевића. Јована И. Бошковића. Алексе Петковића. Предлог владе Милана Пироћанца. 
Полемика партиских листова поводом тога предлога. Уставни нацрт Радикалне странке. Проглас Србије за краљевину. Кабинет 
Николе Христића и Тимочка буна. Интерпелације о промени устава. Српско-бугарски рат. Споразум радикално-либерални. 
Радикални погледи на промену устава 

 

XI 

Четврти српски устав. Његово обустављање и повратак устава од 1869 

Коалициона влада либерално-радикална и уставни одбор. Раскид коалиције, радикална влада. Неутралне владе. Краљева 
прокламација о промени устава и састав уставотворног одбора. Рад ужег уставотворног одбора. Рад целокупног одбора: о 
административним јединицама. О смртној казни. Штампи. Један или два дома. Тајно и јавно гласање. Ко може бити посланик. 
Опште право гласа. Изборни систем. Министарска одговорност. Државни савет; народна војска. Последњи радикални и либерални 



захтеви. Устав од 1888 пред Великом народном скупштином. Текст устава од 1888. Два предлога о уставној реформи. Абдикација 
краља Милана, намесништво и радикална влада. Пад радикалне владе и долазак либерала на управу земље. Државни удар од 1/IV 
1893. Мишљења српске штампе о томе. Државни удар од 9/V 1894 (обустављање устава од 1888) и мишљења српске штампе о томе. 
Чебинчева афера. Нови избори и долазак напредњака на управу земље. Предлог владин о промени устава и полемика о томе. 
Оставка Новаковићеве владе и рад на новом уставу. Записи Саве Грујића о уставном питању. Белешке ђенерала Мишковића о томе. 
Уставни пројекат Новаковићеве владе. Кабинет д-ра Владана Ђорђевића. Ивањдански атентат. Женидба краља Александра и 
коалициона влада радикала и напредњака 

 

XII 

Пети српски устав. Његово обустављање и враћање на снагу. Убиство краља и краљице 

Рад на новом уставу. Текст устава од 6/V 1901. Радикално-напредњачки споразум. Адресна дебата у Народном претставништву. 
Српска штампа о новом уставу. Изјава краља Александра о уставу. Програм Цинцармарковићеве владе предвиђа промену устава. 
Одлука радикалне конференције. Мартовске демонстрације. Обустављање и враћање устава и укидање закона. Српска штампа о 
томе државном удару 

 

XIII 

Шести српски устав и промена династије 

Избор краља Петра. Повратак Устава од 1888. Дискусија о његовој измени у Народној скупштини. Одредбе устава од 1903 год. 
Предлози о његовој промени 

 

XIV 

Закључак 

Напомене 

Речник 

Исправке 
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