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1. НАСТАНАК НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ 
 

Напредна странка прганизпвана је 1881. гпдине пд стране младпкпнзервативних 

елемената, на шелу су били Милан Пирпћанац, Милутин Гаращанин, Стпјан Нпвакпвић. 

Напредна странка пкупљала је пкп себе интелектулну елиту, вище шинпвнищтвп, банкаре, 

тргпвце и слишнп. 

Оихпвп партијскп гласилп бип је лист „Виделп“. 

Прихватала је мпнархију и династију, била је пдана престплу и кнезу Милану Пбренпвићу. 

Циљ странке је усппстављаое грађанских права и слпбпде, правп избпра за нарпдне 

ппсланике и интелигенцију, министарску пдгпвпрнпст, пптпуну судску независнпст и 

ппщтинску  сампуправу. 

Државна управа треба да буде щтп прпстија и да ппстпји шинпвнишка пдгпвпрнпст,ппрески 

систем правишнији кап и судствп. Пптребнп је унапредити привреду и ппремити бпље 

впјску. 

А щтп се тише сппљне пплитике усмерена је стварнпм признаоу српске независнпсти и 

шуваоу српских пспбина кпд Срба ван граница. 

Сматрали су да треба ушврстити братске везе са слпвенским нарпдима и суседним 

нарпдима. 

Прихвативщи кнежеву ппнуду да фпрмирају владу, убрзп су усвпјили и кнежеву 

прјентацију према Аустрп-Угарскпј у сппљнпј пплитици. 
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2. ПЕРИПДИ ВЛАДАВИНЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ 
 

Већ на ппшетку свпје владавине напредоаци су пстварили свпј напредни прпграм:   

амнестирани су пплитишке кривце и пргнизпвали слпбпдне избпре. 

За време оихпве владавине дпнещенп је пар закпна кпјима је пбезбеђена већа слпбпда 

щтампе и пмпгућенп псниваое пплитишких удружеоа - а тп су Закпн п штампи пд 13. 

фебруара 1881.гпдине и Закпн п удружеоимаи збприма пд 1.априла 1881.гпдине. 

Други перипд владавине пве странке ппсле закљушиваоа Тајне кпнвенције и пптпунпг 

пкретаоа кнеза Милана Аустрп-Угарскпј утицап је на тп да напредоаци напусте свпја 

нашела и заппшну владавину апсплутистишким и насилним метпдима. 

У ппгледу унутращое пплитике, напредоаци су према према пппзиципним радикалним 

ппсланицима примеоивали пплитику безакпоа и терпра. Напредоаци су 1882.гпдине 

предлпжи и измену закпна, кпји би пгранишип слпбпду щтампе. 

Напредоаци су безуслпвнп ппвалађивали краљу, а пн је ппстап стварни щеф странке. 

Такве пкплнпсти дпвпде дп пада Напредне странке 1.јуна 1887.гпдине. 

Напредна странка је била на власти пд пктпбра 1880. дп  септембра 1883. и пд фебруара 

1884. дп јуна 1887. и у време Александра Пбренпвића пд јуна 1895. дп децембра 1896. 

Такпђе, те гпдине у децембру је распущтена.1       

3. НАЧЕЛА И СТАТУТИ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ 
 

Начела Напредне странке 

Пснпвна нашела Напредне странке мпгу се разврстати у дванаест ташака, а тп су2:  

- Нелпгишнп је устав из претхпднпг перипда ппнпвп активирати и меоати тек да би 

се Србији дап устав пп свим прпписима закпнпдавне власти; 

- Напредоаци су желели усппстављаое двпдпмнпг парламентарнпг система кпји је 

ппказап свпју функципналнпст у мнпгим мпнархијама и републикама у свету, шиме 

би се усппставила плпдна и сигурна владавина, али на кпнзервативнпј пснпви; 

                                                           
1
 Љубпмирка Кркљущ, Правна истприја српскпг нарпда, Бепград, 2009. 

2
 Василије Крестић, Радпщ Љущић, Прпграми и статути српских пплитишких странака дп 1918.гпдине, 

Коижевне гпдине, Бепград, 1991. 
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- Напредоаци настпје да уставнп псигурају лишну и импвинску безбеднпст, слпбпду 

мищљеоа, једнакпст пред закпнпм, регипналну сампуправу, слпбпду щтампе, 

збпра и дпгпвпра, кап и пдгпвпрнпст министара и државних шинпвника; 

- Напредоаци настпје да ппдигну свест нарпда тиме щтп ће применпм закпна и 

негпваоем аутпритета власти нарпд ппстати свестан да ппред права има и пбавезе 

према држави; 

- Залажу се за независнпст судства кпје ће радити пп правди и закпну; 

- Да се у цркви и щкпли усппстави систем вреднпсти щтп ће резултирати у реду и 

миру у пвим сегментима друщтва; 

- Ппсебан акценат је стављен на васпитаое впјске у уставнп-мпнархистишкпм духу, 

щтп ће бити ппдлпга за већу мпралну снагу кпја се гледа у дисциплини и пдржаоу 

заклетве; 

- Напредак земље пни ппвезују са развпјем привреде, тргпвине, радинпсти, 

сапбраћајне инфраструктуре (ппсебнп мрежа железница), кап и са усаврщаваоем 

и репрганизацијпм ппрескпг система; 

- Ппсебнп местп у оихпвим нашелима заузимају настпјаоа да се државни апарат 

смаои и ушини ефикаснијим пп угледу на напредније државе у тп време; 

- Да у сппљнпј пплитици Србија буде верна дужнпстима кпје има кап шлан 

међунарпдне заједнице и да пази на интересе српскпг нарпда где гпд да се налази, 

и шини щта гпд буде пптребнп да би унапредила интересе легалним средствима; 

- Да увек заступа слпбпднп сампппредељеое балканских нарпда искљушујући свакп 

инпстранп мещаое у оихпве ппслпве кпје би билп прптвнп интересима балканских 

нарпда. 

 

Статути Напредне странке 

Статути Напредне странке ппдељени су у дванаест ппглавља. Првп ппглавље статута 

гпвпри п шланпвима странке, ташније п услпвима за пријем шланпва у странку, п оихпвпј 

једнакпсти, правима, услпвима престанка шланства. Услпви за пријем шланпва у странку су 

пписани у шл.2, где се навпди да сваки српски грађанин мпже ппстати шлан Напредне 

странке акп се пријави за шланствп и акп Месни Пдбпр пдпбри оегпв пријем. Сви шланпви 

су једнаки и брину п трпщкпвима странке (шл.3). Чланствп престаје смрћу шлана, псудпм 

кпја за спбпм ппвлаши губитак грађанске шасти, пп пдлуци Главнпг Пдбпра на пснпву пвих 

статута, и изласкпм из странке.  

Другп ппглавље гпвпри п прганима странке и тп су:  

- Главни Пдбпр странке,  

- Главни партијски кпнгрес,  
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- Месне, среске и пкружне кпнференције,  

- Месни, срески и пкружни пдбпри, 

- Збпрпви, 

- Ппсебне прганизације, и 

- Листпви. 

Такпђе, мпжемп рећи да Главни Пдбпр управља радпм Напредне странке, п шему се 

гпвпри у трећем ппглављу. Главни Пдбпр шине впђа странке, щеснаест шланпва из 

Бепграда изабраних пд стране Главнпг партијскпг кпнгреса, један шлан из пкруга пдабран 

пд стране Пкружне кпнференције, нарпдни ппсланици Напредне странке, и председници 

месних пдбпра Нища и Крагујевца. Чланпви Главнпг Пдбпра бирају се сваке гпдине. 

Седнице Главнпг Пдбпра су редпвне и ванредне. Редпвним седницама присуствују 

шланпви из Бепграда, али мпгу им присуствпвати и шланпви из унутращопсти, дпк 

ванредним седницама присуствују и једни и други. Пптребан квпрум за пунпважнпст 

редпвне седнице је присуствп апсплутне већине шланпва из Бепграда. Главни Пдбпр је 

пвлащћен да склапа избпрне савезе и сппразуме са другим странкама. 

Четвртп ппглавље гпвпри п Главнпм партијскпм кпнгресу. Тп је највища партијска власт у 

земљи, и пп оегпвим директивама Главни Пдбпр управља странкпм. Састаје се сваке 

гпдине у пктпбру, а местп и дан састанка пдређује Главни Пдбпр. Рещава питаоа кпја се 

тишу нашела странке, измена статута странке, престанка странке, скапаоа савеза са другим 

странкама и слишнп. Кпнгрес шине шланпви Главнпг Пдбпра, нарпдни ппсланици, пп три 

изасланика Пкружнпг и Меснпг Пдбпра града Бепграда, три изасланика свакпг срескпг 

пдбпра, два изасланика из сваке варпщи, и један изасланик из ппдпдбпра гласашких 

места. 

Петп и щестп ппглавље гпвпре п пкружним, среским и месним пдбприма и 

кпнференцијама. Пкружни пдбпри састављени су пд три дп седам шланпва из пкружних 

варпщи, или варпщи кпја за себе бира ппсланика. Оегпве шланпве бира пкружна 

кпнференција шија је пбавеза щиреое странке у пкругу, и пдржаваое везе између Главнпг 

Пдбпра и среских и месних пдбпра. Срески пдбпр бира свпг председника, 

ппдпредседника, секретара и благајника. Ппстпји у свакпј ппщтини, бира га Месна 

кпнференција, и има најмаое пет шланпва (шл.34). Месни пдбпр се састпји пд тридесет 

изабраних шланпва и псам председника квартпвних пдбпра (шл.36). Пкружну 

кпнференцију шине шланпви Пкружнпг Пдбпра, шланпви Главнпг Пдбпра, нарпдни 

ппсланици, пкружни и срески ппсланици Наредне странке, председници ппщтина и други. 

Среска кпнференција састављена је пд шланпва срескпг и пкружнпг пдбпра, нарпдних, 

пкружних и среских ппсланика, итд. Месна кпнференција састављена је пд шланпва 

Напредне странке и шине је шланпви Главнпг Пдбпра из Бепграда, шланпви Меснпг 
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Пдбпра, нарпдни ппсланици из Бепграда и нарпдни ппсланици за Бепград, кап и разни 

представници из ппдпдбпра. 

Ппсебне и струше прганизације, оихпва улпга и класификација пбухваћене су седмим 

ппглављем. Псмп ппглавље гпвпри п збпрпвима, оихпвим врстама и услпвима ппд кпјима 

се сазивају. Деветп ппглавље пбрађује листпве и ту се навпди да ниједан лист у име 

Напредне странке не мпже бити ппкренут без сагласнпсти Главнпг Пдбпра. 

Десетп ппглавље гпвпри п ушещћу странке на ппщтим, среским, пкружним и ппщтинским 

избприма. Ппщтинске кандидате бира месна кпнференција, а редпслед на листи пдређује 

месни пдбпр. Кандидатура за избпр среских скупщтина врщи се за сваку ппщтину на 

меснпј кпнференцији. Кандидатура за избпр пкружних ппсланика се врщи за сваки срез на 

срескпј кпнференцији, а редпслед на листи пдређује срески пдбпр. Кандидате за избпр 

нарпдних ппсланика у варпщи бирају месни пдбпри те варпщи.  

Једанаестп ппглавље бави се странкиним финансијама и фпндпвима. Главни Пдбпр 

утврђује бучет странке и оене централне управе на првпј седници, ппсле свпг 

кпнституисаоа, а на пснпву пвлащћеоа кпје је дпбип пд Главнпг партијскпг кпнгреса. 

Главни Пдбпр за ппщте партијске трпщкпве даје следеће прихпде: шланарину, 

дпбрпвпљне прилпге, прихпде пд партијских забава, итд. Такпђе, пбразпван је и стални 

фпнд Напредне странке кпјим рукпвпди у име Главнпг Пдбпра пдбпр пд пет лица, кпја 

бира Главни Пдбпр сваке гпдине. Већина прихпда пвпг фпнда иде на оегпвп јашаое, а све 

прекп дванаест хиљада динара иде у руке Главнпг Пдбпра. Стални фпнд ппднпси рашун 

Главнпм партијскпм кпнгресу. 

Дванаестп ппглавље су прелазна наређеоа. 

4. СППЉАШОА И УНУТРАШОА ППЛИТИКА 

НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ 
 

Ппсле Берлинскпг кпнгреса ппада утицај Русије на Балкану щтп утише на сппљнппплитишку 

пријентацију Србије. Кнез Милан је на ппшетку свпје владавине бип руспфилски 

пријентисан, али се ппсле Берлинскпг кпнгреса пкреће Аустрији. 
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Сппљашоа пплитика Напредне странке 

Тргпвински угпвпр Србије са Аустријпм 

Напредоашка сппљна пплитика била је аустрпфилска щтп се види из два угпвпра кпје су 

напредоаци пптписали са Аустријпм, пд кпјих је један Тргпвински угпвпр, а други Тајна 

кпнвенција. Пре пптписиваоа Тргпвинскпг угпвпра, напредоашка влада требала је да 

рещи сукпб кпји је избип за време Ристићеве владе између Србије и Аустрије, у вези 

пптписиваоа Тргпвинскпг угпвпра. Аустрија је претила царинским ратпм акп јпј на пснпву 

оенпг угпвпра са Турскпм пд 1862. гпдине не признамп клаузулу највећег ппвлащћеоа 

без узајамнпсти. Ристић је пристајап јединп на клаузулу највећег ппвлащћеоа самп на 

пснпву узајамнпсти. Напредоашка влада нптпм пд 29.пктпбра је признала важнпст 

угпвпра из 1862.гпдине и дала Аустрији клаузулу највећег ппвлащћеоа без узајамнпсти. 

Пирпћанац је кривип Мијатпвића да је без знаоа свпјих другпва дпдап нпти једну 

решеницу и да је тек ппсле дпдаваоа те решенице Аустрија била задпвпљна. Мијатпвић 

није сматрап да ће јака аустријска индустрија угрпзити развпј наще индустрије. Пн је 

сматрап да је за Србију и оене аграрне прпизвпде најбитније птвприти аустријске пијаце и 

дпбити за оих щтп ниже царинске стппе. Ристић је пак сматрап да је важнп затвприти 

границе аустријскпј индустрији, а птвприти аустријску границу нащпј ппљппривреди. 

Угпвпр је пптписан кпд нащих и аустријских прегпвараша 24. априла, а узакпоен кпд нас 5. 

јуна  1881. гпдине. Уступци кпје смп дпбили тим угпвпрпм са Аустријпм били су уствари 

припрема за царински савез. Царинске плакщице у ппгранишнпм прпмету кпји је 

предвиђап пвај угпвпр нису важиле самп за ппгранишну зпну, већ за целу земљу. 

Тргпвински угпвпр пплазип је пд тпга да смп ми аграрна земља, а Аустрија индустријска и 

да затп ми треба да плакщамп увпз аустријских индустријских прпизвпда а Аустрија нама 

да плакща увпз нащих аграрних прпизвпда. 

Нащи главни извпзни артикли били су вплпви, свиое, щљиве, пекмез и кпжа, кпји су 

пбухваћени изузетним прпписима п ппгранишнпм прпмету. Ти прпписи се нису 

примеоивали на житп јер је оегпв увпз у Аустрију пп оенпј аутпнпмнпј тарифи бип 

слпбпдан.  

Ветеринарна кпнвенција је закљушена у вези са Тргпвинским угпвпрпм и важила је самп за 

рпгату марву, а не за свиое. Главни артикли нащег извпза, свиое и рпгата марва, Аустрија 

је мпгла да забрани кад гпд је хтела, без пбзира на Тргпвински угпвпр. Тргпвински угпвпр 

је ппред екпнпмскпг имап у правни знашај јер је укинуп старе турске угпвпре, за кпје је 

Аустрија тврдила да за нас важе све дп закљушеоа пвпг Тргпвинскпг угпвпра.  

Либерали су сматрали да је главни циљ наще привредне пплитике защтита дпмаћих 

заната и индустрије и да није требалп правити Тргпвински угпвпр са Аустријпм, негп да би 
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билп бпље впдити царински рат, каквпг су мищљеоа били и радикали. Са друге стране, 

напредоаци су мислили да би царински рат нанеп вище щтете нама негп Аустрији. У 

прилпг тпме гпвпри и шиоеница да је пд нащег укупнпг увпза 77% дплазилп из Аустрије, а 

пд извпза 82%. Акп би нам Аустрија затвприла границе, тп би ималп страхпвите ппследице 

за нащу извпзну и увпзну тргпвину.3 

 

Тајна кпнвенција 

Тајна кпнвенција је предвиђала узајамну пријатељску пплитику, где се Србија пбавезала 

да на свпјпј теритприји неће ппдржавати пплитишка, верска сплаткареоа кпја би била у 

супрптнпсти са Аустрп-Угарскпм мпнархијпм. Пвпм кпнвенцијпм се ппдразумевалп да се 

Србија неће мещати у Аустрп-Угарске пднпсе са Бпснпм и Херцегпвинпм, и да би у тпм 

слушају Аустрп-Угарска пдмах признала прпглащеое Србије за краљевину. Такпђе, Србија 

се пбавезала да без претхпднпг дпгпвпра и сппразума са Аустрп-Угарскпм неће 

прегпварати ни закљушивати угпвпре са другпм владпм, и акп Аустрп-Угарска ступи у рат 

са једнпм или вище сила, Србија ће и на даље пдржавати пријатељску неутралнпст. У 

слушају да Србија буде у стаоу да се щири према југу (без Нпвппазарскпг Санчака), Аустрп-

Угарска се неће прптивити. 

Кпнвенција је склппљена иза леђа владе и пна је изазвала великп прптивљеое и псуду 

Пирпћанца, јер се сматралп да се пвим Србији „везују руке“ и да пна ппстаје вазал Аустрп-

Угарске.4 Пирпћанац је шак и нудип свпју пставку, ташније свпје владе, измену или 

ублажаваое неких ташака пве кпнвенције. Ппщтп се пвим дещаваоима кнез нащап у 

неприлици јер није мпгап да меоа владу, пднпснп билп је теже наћи другу владу кпја би 

впдила нпву пплитику. Пву тещкпћу су увидели у Бешу и пристали на једну писмену изјаву 

кпјпј се српска влада уверава да ће Аустрп-Угарска ппмагати српску независнпст и да збпг 

тпга Србија не мпже закљушивати нпве угпвпре јер би тп билп прптивнп склппљенпј 

кпнвенцији. Кнез је пву кпнвенцију склппип са увереоем да ће умнпгпме дппринети 

пјашаоу негпве династије. Кприст кпју је Србија имала пд пве кпнвенције се састпјала пд 

тпга щтп дуги низ гпдина Аустрија није правила нарпшите пптещкпће Србији, и щтп нас је у 

неким слушајевима шак и ппдржавала.  

 

 

                                                           
3
 Слпбпдан Јпванпвић, Влада Милана Пбренпвића, Бепград, 1990. 

   Љубпмирка Кркљущ, Правна истприја српскпг нарпда, Бепград, 2009. 
4
 Владимир Ћпрпвић, „Истприја српкпг нарпда I-III“ 
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Унутрашоа пплитика Напредне странке5 

На ппљу унутращое пплитике напредоака треба сппменути и закпне кпје су дпнели: 

1. Закпн п щтампи 28.марта 1881.гпдине – За издаваое, прпдају и растураое нпвина 

није била пптребна дпзвпла пплицијских власти. Уредник није мпрап да има 

факултетску диплпму. Лист је мпгап бити укинут јединп збпг увреде владапца и 

ппзива грађана на буну. Рещеое пплицијске власти п забрани се ппднпсилп на 

пптврду судске власти у рпку пд 24 сата. Пп напредоашкпм закпну п щтампи ни 

пплиција ни судпви нису имали никакав утицај на нпвинаре.  

2. Закпн п збпрпвима и удруживаоима дпнет је 1.априла 1881.гпдине и представљап 

је први закпн тпг типа. Збпрпви су били слпбпдни и држани су без дппущтеоа 

пплиције. Непплитишка удружеоа су склапана без дппущтеоа пплиције, дпк је за 

пплитишка удружеоа билп пптребнп дпбити дпзвплу. Надзпр власти над 

пплитишким удружеоима је бип стрпг. Власт је имала правп прегледати записнике 

удружеоа и ппслати свпг изасланика на оегпве састанке.  

3. Закпн п судијама пд 9.фебруара 1881.гпдине је устанпвип судску независнпст. 

Судија није мпгап да буде птщущтен ни пензипнисан пп впљи владе, већ самп на 

пснпву разлпга предвиђених закпнпм. Влада је пп свпм избпру ппстављала самп 

судије првпстепених судпва, кпји су мпрали бити диплпмирани правници. Закпн је 

судијама ищап у кприст јер се ппбпљщалп оихпвп материјалнп стаое и судска 

власт је ппстала независна пд изврщне.  

 

Впјне и прпсветне рефпрме 

У циљу усаглащаваоа нащег државнпг уређеоа са западним, дпнещени су впјни и 

прпсветни закпни. Впјни закпни кпје је напредоашка влада дпнела су ппследица нащих 

ратпва са Турскпм. Циљ пвих закпна је да се наще пружје замени нпвим, па је 1881.гпдине 

закљушен угпвпр п набавци стп хиљада пстрагуща са немашкпм фабрикпм. Ппсле 

напружаоа впјске прещлп се на оенп уређеое. Закпн пд 3.јануара 1883.гпдине укинуп је 

нарпдну впјску. Пвим је устанпвљена ппщта впјна пбавеза у стајаћпј впјски. Впјна пбавеза 

трајала је пд тридесете дп педесете гпдине. Впјна служба у сталнпм кадру трајала је две 

гпдине, изузев за јединце, сампхране главе, ђаке и за задругаре за кпје је скраћена на пет 

месеци. Ппсле пдслуженпг рпка у сталнпм кадру, држана су гпдищоа вежбаоа за 

резервисте.  

Стајаћа впјска била је велики терет за сељака. Дпк је ппстпјала нарпдна впјска, сељак је 

ппзиван самп на кратку пбуку, али ппщтп је пвим нпвим закпнпм укинута, сељак је две 

                                                           
5
 Слпбпдан Јпванпвић, Влада Милана Пбренпвића, Бепград, 1990. 
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гпдине свпг века прпвеп у касарни. Ппсле тпга, све дп тридесет седме гпдине живпта, 

сваке гпдине би бивап ппзиван на вежбаоа резервиста.  

Устрпјствп стајаће впјске је вище делп кнеза Милана негп напредоака. Краљ Милан је 

хтеп да стајаћу впјску ппстави кап главни стуб династије. Та устанпва била је пптребна 

какп земљи, такп и династији.  

 

Рефпрма прпсвете – Закпн п пснпвним шкплама 

Нпв закпн п пснпвним щкплама дпнет је 31.децембра 1882.гпдине и завеп је ппщту 

пбавезнпст пснпвне наставе. Пвај закпн бип је радикални лек прптив нарпдне 

неписменпсти и непбразпванпсти. Пснпвнп пбразпваое је са шетири гпдине ппвећанп на 

щест гпдина, за щта се највище залагап тадащои министар прпсвете Стпјан Нпвакпвић. 

Пвим закпнпм ушитељ није мпгап бити никп без пплпженпг ушитељскпг испита.  

Напредоашка влада 1881.гпдине увпди наставни прпграм кпји је изгледап пвакп: 

Настава српскпг језика развија се дп ппследоих граница (уши се п гласпвима, пблицима, 

синтакса, старпслпвенски језик, истприја коижевнпсти). Настава страних језика и живих и 

мртвих је сужена. Математици са гепметријпм је удвпструшен брпј шаспва. Настава 

прирпдних наука се развија: хемија се пдваја пд физике кап засебан предмет, а дпдају се 

и нпви предмети кап щтп су биплпгија, геплпгија, антрппплпгија и кпсмпграфија. Пвде је 

јединп заппстављена ппщта истприја кап предмет. Пна се предавала у вищим разредима 

и тп са маое шаспва. Из пвпг предмета издат је учбеник пд стране прпфеспра бепградске 

гимназије, Милпща Зешевића, кпји је радп шитан међу гимназијалцима. 

 

Железничкп питаое 

Према ппгпдбама кпје је нашинила јпщ Ристићева влада са Аустријпм, Србија би мпрала 

ппшети грађеое железнишке пруге Бепград – Враое најкасније 3.децембра 1880.гпдине, а 

заврщити најдаље 3.јуна 1883.гпдине. С пбзирпм да је напредоашка влада пбразпвана 

пктпбра 1880.гпдине, оен задатак је бип изврщеое пве пбавезе. Јпщ је Ристићева влада 

рещила да грађеое железнице ппвери странпм друщтву. Тада је расписан кпнкурс на кпји 

је дпщла једна ппнуда за кпју је пцеоивашки пдбпр сматрап да није пдгпварајућа. 

Напредоашка влада није расписивала нпви кпнкурс. Пна је дпбила пар ппнуда пд кпјих је 

ппнуду Генералне уније прихватила кап најбпљу. Са Генералнпм унијпм су закљушена три 

угпвпра: 
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1. Угпвпр п зајму – српска влада је закљушила кпд Генералне уније зајам пд 100 

милипна франака нпминалне вреднпсти, а 71 милипн 400 хиљада стварних, са 

нпминалним интереспм пд 5%, а стварним пд 7%. Зајам је требалп исплатити за 

педесет гпдина и оегпв гпдищои изнпс је бип 6 милипна. Тај гпдищои изнпс је 

ујамшен будућим прихпдпм пд железнице, прихпдпм пд ђумрука и прихпдпм пд 

грађанскпг данка. Генерална унија није преузела на себе све трпщкпве пкп 

грађеоа железнице, нпр. није преузела на себе грађеое Савскпг мпста, ни 

трпщкпве пкп експрпприације приватних имаоа. При закљушеоу зајма, Генерална 

унија није била зајмпдавац негп самп ппсредник. Генерална унија задржала је за 

себе правп да цеп железнишки зајам пствари пдмах иакп је грађеое железнице 

требалп заврщити у рпку пд три гпдине. Ппред железнишкпг зајма са Генералнпм 

унијпм, закљушен је и лутријски зајам. Тај зајам је изнпсип 33 милипна франака 

нпминалних, а 24 милипна 585 хиљада стварних, са нпминалним интереспм пд 5%, 

а стварним пд 6%. Лутријски зајам је закљушен ради исплате нащег ратнпг дуга. 

Генерална унија је желела пре пласираоа нащег железнишкпг зајма да среди наще 

финансије кпје су биле псирпмащене збпг ратнпг дуга. Лутријски зајам је имап за 

циљ да и нащпј влади и Генералнпј унији набави нпвац за грађеое железнице. 

2. Угпвпр п грађеоу железнице – Генерална унија се пбавезала да сагради пругу са 

једним кплпсекпм кпја би ищла пд Бепграда, прекп Нища, и заврщавала се кпд 

Враоа.  

3. Угпвпр п експлпатацији железнице – давап је Генералнпј унији правп на 

експпатацију пд 25 гпдина пд мпмента када пна буде саграђена. Ред впжое и 

железнишку тарифу пдређивала је наща влада, а Генерална унија се старала п 

технишкпј страни сапбраћаја.  

Ваља сппменути да су пви угпвпри са Генералнпм унијпм усвпјени тек ппсле некпликп 

дана расправе у Нарпднпј скупщтини и тп ппд притискпм напредоака и кнеза Милана, за 

кпга је нарпд пришап да је пд председника ппменуте кпмпаније, Бпнтуа, примип митп пд 

једнпг дп три милипна. 10.марта 1881.гпдине угпвпри су прихваћени.  

 

Црквенп питаое 

Напредоашка бпрба са либералима дпстигла је свпј врхунац у црквенпм питаоу. Кнез 

Милан и напредоаци су мрзели митрппплита Михаила затп щтп је бип руспфил, али и 

стуб Либералне странке. Митрппплит Михаилп је бип прптив закпна п црквеним таксама 

најпре затп щтп је дпнет без знаоа и пристанка архијерејскпг сабпра, а затим щтп су неке 

нпве таксе биле прптивне канпнима. Таксе за свещтенишки и аријерејски шин митрппплит 

је дпживеп кап купппрпдају свещтенишких и аријерејских шинпва. На оегпвп инсистираое, 
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архијерејски сабпр је дпнеп рещеое да закпн п таксама треба дпвести у склад са 

канпнима, тј. да се нищта не плаћа. У свпјпј бпрби са владпм митрппплит Михаилп се крип 

иза архијерејскпг сабпра. Влада је хтела да пдвпји архијерејски сабпр пд оега. 

Митрппплит је прпглащен за бунтпвника и 18.пктпбра 1881.гпдине је изащап указ кпјим се 

пн разрещава свпје дужнпсти митрппплита. Влада није пдмах изабрала нпвпг 

митрппплита, већ је најстарији епискпп ппстављен за привременпг администратпра 

митрппплије. Тп је бип епискпп негптински Мпјсеј звани „Ћпсе“, јер није имап ни браду ни 

бркпве. Иакп је изгледалп да архијерејски сабпр неће реагпвати на смену митрппплита 

Михаила, десилп се супрптнп. Влада је направила две грещке: 

1. Разрещила је митрппплита пре негп щтп је аријерејски сабпр утврдип оегпву 

кривицу; 

2. Разрещавајући митрппплита, влада му није дала пензију, већ га је избацила на 

улицу кап птпущтенпг шинпвника. Пп оенпм мищљеоу, ни митрппплит ни епискпп 

нису имали правп на пензију ппщтп нису били државни шинпвници. Пвп тумашеое 

закпна је узбунилп епискппе кпји су се уплащили да се и оима не деси щтп и 

митрппплиту Михаилу. Затп је оихпва пдлука дпвела владу у неприлике, сви 

епискппи су истпвременп дали пставке. С пбзирпм да су сви епискппи дали пставке 

и да пнда нема ни архијерејскпг сабпра, тп је знашилп да није имап кп да изабере 

нпвпг митрппплита, щтп је разљутилп кнеза Милана. Либерали су се ппбунили збпг 

смене митрппплита Михаила и тим шинпм је била незадпвпљна и Русија. Иакп је 

признавала кнезу Милану да је збациваое митрппплита Михаила унутращое 

питаое Србије, пригпварала је да пднпси између Србије и Русије неће бити 

пнпликп дпбри кап пре, све дпк се митрппплит Михаилп не врати на местп на 

кпјем је и бип.  

Нпв закпн п црквеним властима дпнет је 31.децембра 1882.гпдине. Пн је прпменип састав 

архијерејскпг сабпра. У састав тпг тела нису улазили самп епискппи већ и један прптпјереј 

из сваке епархије и два архимандрита. Пве шланпве је ппстављала влада на пет гпдина и 

на тај нашин је мпгла пстварити свпју већину у сабпру. Архијерејски сабпр је ппстап 

надлежан самп за избпр епискппа, а не и за избпр митрппплита. У архијерејски сабпр 

улазили су и: председник министарскпг савета, министар прпсвете и црквених ппслпва, 

председник државнпг савета, председник касаципнпг суда и пет нарпдних ппсланика 

изабраних пд Нарпдне скупщтине. Тај закпн је признап епискппима правп на пензију. 

Епискппи су били прптив тпг закпна, а влада на тп није пбраћала пажоу, већ је сазвала 

телп надлежнп за избпр митрппплита и без присуства епискппа, али уз присуствп 

архимандрита, прптпјереја и светпвоака, кпји су изабрали нпвпг митрппплита. Тп је бип 

Тепдпсије Мрапвић, прпфеспр бпгпслпвије у пензији. Пн је ппсвећен 27.марта 

1883.гпдине у Карлпвцима (ван нащих граница), пд стране карлпвашкпг патријарха 
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Јермана Анђелића, уз пдпбреое Угарске владе. Ппсле вище пд гпдину дана пдугпвлашеоа 

са признаоем, Цариградска патријарщија је нпвембра 1884.гпдине признала нащу нпву 

јерархију. 

5. УСТАВНИ ПРПГРАМ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ 
 

Нацрт уставнпг прпграма Напредне странке написан је 1883. гпдине. 

Карактеристика пвпг нацрта је двпдпмни скупщтински систем. Пвим нацртпм краљ је 

мпгап да ушествује у закпнпдавнпј власти и имап је правп вета. 

Краљ је ппстављап министре кпје су били пдгпвпрни нарпднпм представнищтву. 

Нацртпм устава Напредна странке – Нарпднп представнищтвп ималп би два дпма - 

Нарпдну скупщтину и Сенат. 

Карактеристика активнпг и пасивнпг бирашкпг права је избпрни цензус. 

Бираши су били ппдељени у три пдсека и сваки је бирап пдређени брпј ппсланика. 

Пензипнери, државни шинпвници и ушитељи били су изузети пд цензуса. 

Најсирпмащнији слпјеви станпвнищтва су избпрним цензпм ускраћени за бирашкп правп. 

Сенат - други дпм, би шинили сенатпри кпји су бирани директнп пд нарпда, тзв. Сенатпри 

пп правди и сенатпри пд краља. Сенатпре су бирали бираши кпји припадају првпм пдсеку 

бираша и бираши пп варпщима. 

Да би некп бип сенатпр пптребнп је да има заврщену средоу щкплу и да плаћа ппрез пд 

шетристп динара. 

Краљ, Нарпдна скупщтина и Сенат су имали правп закпнпдавне иницијативе. 

Закпн ступа на снагу укпликп за оега гласа већина из пба дпма и акп владар не упптреби 

правп вета. Правп интрепелације су имали сенатпри и нарпдни ппсланици. 

Нарпднп представнищтвп није ималп пунп бучетскп правп. Укпликп се не би изгласап 

бучет, важип би бучет из претхпдне гпдине. 

Владар није мпгап да пптуженпг министра пслпбпди пдгпвпрнпсти. 

Пвим нацртпм гарантпване су пуне грађанске и пплитишке слпбпде. 
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Стпјан Нпвакпвић и Милутин Гаращанин презентпвали су пвај нацрт краљу, међутим пн 

му се није дппап и назвап га је црвеоашким. Разлпг за тп је смаоеое владаревих права у 

пднпсу на Устав из 1869.гпдине.6 

Пвп су биле главне карактеристике уставнпг прпграма Напредне странке. Пбзирпм да 

Напредна странка у тпм перипду није имала пплитишку мпћ у пднпсу на радикале, 

реализација пвпг прпграма зависила је пд надметаоа са радикалима у Уставнптвпрнпм 

пдбпру. У тим надметаоима, напредоаци су шестп пдустајали пд свпјих прпграмских 

нашела, правећи кпмпрпмисе. Мпже се рећи да су напредоаци имали наклпнпст краља, 

щтп им је неки пут и ппмпглп. У каснијем перипду, углед и пппуларнпст краља Милана 

ппада у нарпду, пре свега збпг ппраза у Бугарскп-српскпм рату, а и збпг недплишнпг 

ппнащаоа краља. Слабпст краља резултирала је у тпме да је пн мпрап да се приклпни 

јакпј пплитишкпј ппцији, тј. радикалима, щтп свакакп знаши ппраз напредоашких идеја. 

6. УСТАВ ИЗ 1888. ГПДИНЕ 
 

Уставнп питаое ппкренуп је сам краљ Милан 14.пктпбра 1888.гпдине. 

Направљен је Уставнптвпрни пдбпр кпји су шинили представници свих пплитишких 

странака.  

Председавајући пдбпра бип је краљ Милан, а пптпредседници су били Јпван Ристић, 

Милутин Гаращанин и Сава Грујић. 

Напредоаци и Либерали су пдустали пд гпроег дпма, владиних ппсланика и ппсредних 

избпра пп срезпвима. 

Устав је дпнещен 22.децембра 1888.гпдине. 

Карактеристике пвпг устава су: 

- Краљевина Србија је пп пвпм уставу је уставна наследна мпнархијаса Нарпдним 

представнищтвпм; 

- Краљ је ппглавар држве и оегпва лишнпст је неприкпснпвена; 

- Земља је административнп ппдељена на пкруге, срезпве и ппщтине; 

- Једнпдпмна скупщтина; 

- Ппстпји и Велика нарпдна скупщтина - кпја је два пута већа пд пбишне; 

                                                           
6
 Ж.Бартулпвић, Н.Ранђелпвић, Пснпви уставне истприје југпслпвенских нарпда, Нищ, 2012. 
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- Пна рещава сва питаоа у вези избпра краља, намесника, прпмене устава, смаоеоа 

или размене дела државне теритприје; 

- Пбишну нарпдну скупщтину шинили су нарпдни изабрани ппсланици на тајним 

избприма. У свакпм пкругу бирана су пп два, кпји су мпрали имати факултетску 

диплпму; 

- Скупщтина је имала правп интерпелације, тј. мпгла је ппзвати министре билп кад 

да пплпже рашуне п свпм раду; 

- Скупщтина је мпгла да изјави влади неппвереое, али министри нису мпрали да 

ппднесу пставке, међутим пнда би скупщтина мпгла да пдбаци бучет у целини и 

тиме владу пстави без средстава и пна би мпрала да ппднесе пставку; 

- Укинута је казна за пплитишке кривце.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Н.Ранђелпвић, М.Тпдпрпвић-Крстић, Пдабрани извпри из државнпправне истприје југпслпвенских нарпда, 

Бепград, 2009. 
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ЗАКЉУЧАК 
 

Са савременпг станпвищта и уппреднпм анализпм савремених уставних система мпжемп 

закљушити да пвп уставнп рещеое напредоака даје превелика пвлащћеоа краљу. 

Краљ се индиректнп и директнп меща у закпнпдавну и изврщну власт, щтп ппказује 

тенденцију ка апсплутистишкпм мпнархијскпм систему. 

Самп уставнп рещеое је дискриминатпрнп према ппјединим слпјевима станпвнищтва. 

Пваква уставна рещеоа акп уппредимп са уставним рещеоима у савременим 

парламентарним мпнархијским системима какви су у тп дпба били Британија, 

Аустрпугарска, Шведска - представљају пдраз недпвпљнп развијене демпкратске свести. 

Демпкратска мисап и демпкратски капацитет пдређен је пре свега традицијпм ппстпјаоа 

демпкратије. Такп се нпр. у Британији зашеци демпкратије мпгу везати за 13. век и дпба 

краља Јпвана без Земље (Јпhn Lack Land), кпји је ппвељпм „Magna carta libertatum“ из 

1215. гпдине дефинисап ппшетак имплементације демпкратије и Енглескпј.  

Развпј демпкратије и демпкратске свести у Енглескпј имап је псам векпва за усаврщаваое 

и развпј, а у Србији педесетак гпдина накпн пслпбпђеоа пд Турака, и пвакав 

кпнзервативан напредоашки устав представља знашајни дппринпс развпју демпкратије у 

Србији. 
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