
 

 

ДВАДЕСЕТ ГОДИНА УСТАВНЕ ПОЛИТИКЕ У СРБИЈИ: 1883–1903, 1912. 

 

Садржај 

 

Приступ. Устави у Србији за Карађорђа и Милоша. Српски уставни покрет (1835) и мешање Турске и Русије у српска автономна права. 
Устав од 1838. Повратак Обреновића у Србију (1859). Уставни закони кнеза Михаила (1861). Устав намесника од 1869. Устав краља 
Милана од 1888. Познија радња краљева против тог устава и против намесништва, које је сам био наименовао. Сукоб с радикалима. 
Повратак Устава од 1869. Две уставне струје у Србији после тога. Постање устава од 1901. Смрт краљ Александра и повратак устава од 
1888. Устави српски од 1807 до 1903 

 

I. Мисли краља Милана о Савету и Сенату. Уставни преображај у програму Напредне Странке и влада М. С. Пироћанца. Мисли краља 
Милана о томе послу. С падом Пироћанчеве владе 1883 заборављено и уставно питање. После бугарског рата то питање крећу Јов. 
Ристић, М. С. Пироћанац, Радивоје Милојковић и Стојан Новаковић. Брачна распра између краља Милана и краљице Наталије. 
Одступање М. Гарашанина тога ради и разлом с напредњацима. Кабинети либерално-радикални, радикални и консервативни. Развод 
краљевског брака. Промена устава (1888) и абдикација. Осигурање права краља Милана приликом абдикације. Развој спора краљевских 
супружника после абдикације. Права краљице Наталије и њен долазак у Србију. Удаљење краљевских родитеља из Србије. Краљ 
Милан напушта своја родитељска и грађанска права. Закон о изгнанству краља Милана из Србије 

 

II. Краљ Милан мотри прилику у којој би се опет умешао у српске послове. Смрт трећег намесника ђен. К. С. Протића (4 јуна 1892). Н. 
Пашић и радикали и питање о трећем намеснику. Либерална влада и нови избори. Покушај краља Милана за измирење с краљицом 
Наталијом. Писмо Temps-у. Тадашњи планови краља Милана. Збачење намесништва (1-ог априла 1893) и примање владе непунолетног 
краља Александра. У јесен 1893 краљ Александар се почиње окретати против радикала. Изненадни долазак краља Милана у Београд 9 
јан. 1894 

 



 

 

III. Оставка владе ђен С. Грујића и старање краља Александра да састави анти-радикалну владу. Први план краља Милана о саставу 
владе осујећен. Влада Ђ. С. Симића. Радикалска опозиција краљу Милану. Устав од 1888 у питању. Влада Свет. Николајевића. 
Обустава устава од 1888. Отимање о службе либералних и напредњачких чиновника. Пад кабинета Свет. Николајевића. Влада и 
програм Ник. Христића 

 

IV. Спрема за нове скупштинске изборе. Финансијски заплет и ново задужење. Несугласице међу краљем Миланом и краљем 
Александром. Краљ Александар и краљица Наталија. Повратак краља Александра из Бијарица и фаворизирање напредњака. 
Напредњачка већина у новој скупштини. Ст. Новаковић, заступник М. Гарашанина, и његови погледи на ревизију устава. Познанство 
краља Александра с Драгом Машинком у Бијарицу. Рад на скупштини априла 1895 и уговор Вук. Ј. Петровића о зајму. Народна 
Скупштина одбија тај уговор. Одступање Вук. Ј. Петровића. Одлазак краља Милана из Србије. Долазак краљице Наталије у Београд. 
Утицај завађених краљевих родитеља на положај странака у Србији. Оставка кабинета Ник. Христића. Обзири све већи из Двора према 
радикалима. Жеље у Двору да се распусти тадашња скупштина 

 

V. Положај при одступу Ник. Христића. Влада Ст. Новаковића. Држање краља Александра. Програм Новаковићеве владе. Радикалски 
план о коалиционом министарству за излазак из тадашње ситуације. Борба политичка око Карлсбадског Аранжмана и расправа истога. 
Неисправно држање Двора у томе питању 

 

VI. Претходна радња за промену Устава по прописима устава од 1869. Радикали за просту успоставу устава од 1888, макар и с 
ревизијом. Наваљивање њихово да се приступи к изради уставног пројекта. Гледиште краља Александра и колебање његово. Прво 
решење о промени устава. Радикална опозиција напада напредњачки начин рада у том питању. Наваљивање радикала да путем 
Уставног Одбора обиђу формалности, прописане уставом од 1869. Ст. Новаковић пристаје на Уставни Одбор с погодбом да краљ сам 
проучи све детаље уставног питања. Приправе за тај посао. Студија устава под председништвом краљевим у другој половини априла 
1896. Главна обележја тог рада. Тежње краља Александра у уставном питању 

 

 



 

 

VII. Приправе за наименовање Уставног Одбора. Одлука Главног Радикалног Одбора да се у тај рад не улази пре но што би се 
Новаковићева влада заменила коалиционом владом и пре но што се поврати устав од 1888. Пошто краљ никако није хтео на ово да 
пристане, одлагање целе уставне радње. Краљеве мисли о новој влади која би дошла после Новаковићеве. Мишљење М. Гарашанина о 
израђеном предлогу устава. Мишљење Ст. Новаковића о даљем раду на том питању. Пад Новаковићеве владе. Кабинет Ђ. С. Симића. 
Радикали праве 1897 изборе по уставу од 1869 и у ствари напуштају питање уставне промене 

 

VIII. Нови планови краља Александра. Питање о женидби краљевој. Мисли краљице Наталије и краља Милана о томе. Планови за 
женидбу црногорском принцезом. Затезање одношаја међу краљем Александром и краљицом Наталијом. Удаљење краљице Наталије 
(1897) из Београда и самостално настањивање Драге Машинке у Београду. Повратак краља Милана и влада д-ра Вл. Ђорђевића. 
Планови о женидби краља Александра принцезом Шаумбург-Липе. Женидба Драгом Машинком. Нагињање краља Александра 
радикалима. Смрт краља Милана и питање о уставу. Уставна реформа путем краљевског проглашења устава. Тадашње мисли краља 
Александра о уставу. Преговори о новом уставу по модификованом елаборату од 1896 с радикалима и напредњацима. Прави узрок 
краљеве одлуке о промени устава. Писмо краља Александра Ст. Новаковићу о томе послу, од 6 марта 1901. Проглашење устава од 6 
априла 1901. Недаће које су и овај посао учиниле бесплодним 

 

IX. Образовање кабинета после убиства краља Александра. Повраћај Устава од 1888 

 

Две три речи на завршетку 

 

Прилози. а. Предлог устава од 1896 и устав од 6 априла 1901 

                 б. Уставни предлог владе М. С. Пироћанца од 1883 
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