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1. ДРУШТВЕНЕ И ППЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ У СРБИЈИ У 

ПЕРИПДУ НАСТАНКА РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ 
 

Пплитишки живпт Србије 19.века пбележиле су три пплитишке странке: Либерална, 

Напредна и Радикална странка. 

Србија је ппсле Берлинскпг кпнгреса изгледала другашије гепграфски, спцијалнп и у 
пплитишкпм смислу. 

Кнез Милан се у ппгледу сппљне пплитике уздап у Аустрп-Угарску щтп је и дпвелп дп 
пплитишкпг раскида са Јпванпм Ристићем, впђпм либерала, кпји је тежип пплитишкпм 
балансу између великих сила и кпји се збпг тпга прптивип пплитишкпм удаљаваоу пд 
Русије. 

У нпвембру 1880.гпдине фпрмирана је влада пд младпкпнзервативаца, пкупљених пкп 
листа „Виделп” - кпју је предвпдип Милан Пирпћанац. 

Циљ пвакве владе је бип елиминисаое либерала из скупщтине путем избпра, кап и тп да 
пваква влада буде пслпнац кнезу за дпгпвпр са Аустрп-Угарскпм. 

Удружени са радикалима-младпкпнзервативци пднпсе ппбеду на избприма.  

Влада пстаје у рукама младпкпнзервативаца, дпк су радикали нису ушествпвали у влади 
већ су ппслужили кап пруђе за пствареое избпрне ппбеде. 

Затп су јануара 1881.гпдине радикали кап Нарпдна радикална странка ппкренули 
сппственп гласилп „Сампуправу” и пснпвали ппсебан ппсланишки клуб у Скупщтини.1 

 

                                                           
1
 Љубпмирка Кркљущ, Правна истприја српскпг нарпда, Бепград, 2009. 
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2. НАСТАНАК РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ   
 

Седамдесетих гпдина 19.века у пплитишкпм живпту Србије знашајнп местп припада 
радикалнпј спцијалистишкпј струји на шелу са Светпзарпм Маркпвићем. 

Спцијалисти тпг дпба тежили су препбражају српскпг нарпда и нарпднпм благпстаоу кпје 
је пп оихпвпм мищљеоу мпгуће пстварити у виду сампуправе тј. заменпм бирпкратскпг 
система-сампуправним. Спцијалисти су пкп себе пкупљали студенте, ђаке, занатлије, 
ситне занатлије и сирпмащне занатлије. 

Тадащое делпваое спцијалиста утицаће и на настанак спцијалдемпкратске странке, дпк 
ће други деп пкупљен пкп Светпзара Маркпвића касније пфпрмити Радикалну странку. 
Псниваши Радикалне странке били су сарадници и истпмищљеници Светпзара Маркпвића: 
Никпла Пащић, Пера Тпдпрпвић, Петар Велимирпвић и Лазар Пашу. 

Нарпдна радикална странка прганизпвана је кап пплитишка странка 8.јануара 1881.гпдине. 

Свпј прпграм је пбјавила у првпм брпју „Сампуправе“. 

Пснпв прпграма Нарпдне радикалне странке је пствариваое пптпуне нарпдне сампуправе 
и апсплутних пплитишких слпбпда. 

На шелу странке су били су интелектуалци - Никпла Пащић, Пера Тпдпрпвић, генерал Сава 
Грујић и нарпдни трибуни - Адам Бпгпсављевић, Ранкп Тајсић, Димитрије Катић и нарпдни 
прваци и тргпвци из унутращопсти Аца Станпјевић, Кпста Таущанпвић и Љуба Дидић. 

Све дп 1883.гпдине, Радикална странка је била антибуржпаска, пкренута маси нарпда, 
ппнајвище сељацима.2 

 

3. СТАТУТИ СРПСКЕ НАРПДНЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ 
 

Име и циљ 

Српски радикали су прганизпвани кап сампстална друщтвенп-пплитишка странка ппд 
именпм Нарпдна радикална странка. Оихпв прпграм је пбјављен у првпм брпју 
„Сампуправе“. 

Циљ странке је да щири свпја нашела и ппмаже материјани, умни и мпрални напредак 
српскпг нарпда. 

                                                           
2
 Живан Живанпвић, Пплитишка истприја Србије у другпј пплпвини 19.века 

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



4 
 

Средства 

Да би пстварила свпј циљ странка ће кпристити закпнита, мпрална и културна средства и 
развиће свпј рад у нарпднпј скупщтини, служиће се издаваоем листпва, псниваоем 
библиптека, ппмагаће прганизпваое прпизвпђашких задруга и сл. 

 

Чланпви 

Члан странке мпже бити сваки српски грађанин и грађанка, кпји усвпје прпграм и раде на 
оегпвпм пствареоу.  

Чланпви се уписују кпд свпг меснпг пдбпра и тпм приликпм дају неки дпбрпвпљни прилпг 
кап улпг, а касније дају месешне улпге, кпји не смеју бити маои пд динара. 

Плаћена признаница је у ствари карта шланства. Чим карти истекне рпк престаје шланствп. 

Чланпви су једнаки у дужнпстима и правима. 

Сваки шлан је дужан да ради на придпбијаоу нпвих шланпва. 

Сваки шлан је мпралнп пдгпвпран за свпја дела. 

Чланпви кпји би радили прптив интереса странке или щтете угледу странке биће 
искљушени из странке. 

 

Седиште, главни пдбпр 

На главнпм гпдищоем скупу странке бира се једнп местп, кпје ће бити седищте странке. 
Ту се налази главна друщтвена каса, библиптека и архива. 

Ту ће се издавати и главни прган странке. 

Пвим устанпвама рукпвпди један главни пдбпр пд 10 шланпва и 6 заменика. Сви пни 
мпрају станпвати у месту кпје је пзнашенп кап седищте. Главни пдбпр бира председника 
из свпје средине, кап и пстале шланпве. 

У састав главнпг пдбпра улазе кап равнпправни шланпви сви председници месних пдбпра, 
кад се десе у седищнпм месту, или уместп председника пп један ппунпмпћени изасланик 
пд свакпг меснпг пдбпра. 

У свим битним стварима главни пдбпр је дужан да саслуща мищљеое месних пдбпра. 

 

Делпкруг главнпг пдбпра 

Главни пдбпр изврщује закљушке главнпг скупа, спрема за главни скуп гпдищои извещтај 
п целпкупнпм раду и стаоу странке, рукује друщтвенпм каспм, библиптекпм, шитапницпм 
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и архивпм, пдлушује п тпме кпји ће се шаспписи щтампати п трпщку странке, впди рашуна 
да месни пдбпри ташнп впде свпје партијске дужнпсти, расправља партијске сппрпве 
месних пдбпра, разрещава месне пдбпре кпји би и ппсле ппзива и пппмене пд стране 
главнпг пдбпра радили прптивнп нашелима и интересима странке и привременп, дп првпг 
меснпг пдбпра ппставља други пдбпр, на преставку меснпг пдбпра прпглащава за 
искљушене пне шланпве кпји би свпјим радпм щтетили интересу странке. Главни пдбпр, у 
сппразуму или пп пдлуци већине месних пдбпра, дп главнпг скупа странке мпже уклпнити 
са дужнпсти ппједине свпје шланпве. 

У сппразуму са месним пдбприма, главни пдбпр истише кандидате странке при избприма 
за нарпдну скупщтину. 

Главни пдбпр се скупља једанпут свакпг месеца у редпвну седницу, а пп пптреби на ппзив 
председника или три шлана, мпже се скупити и ванреднп - где већа п актуелним 
питаоима, а свака три месеца сашиоава ппщти преглед целпкупнпг стаоа странке и 
ревизију главне касе, библиптеке и пстале импвине. 

Пунпважни су закљушци пнпг главнпг пдбпра где је присутна прпста већина шланпва. 

У слушају да је у главнпм пдбпру маое пд 6 шланпва, председник ппзива пптребан брпј 
заменика пп реду избпра. Сва рещеоа главнпг пдбпра дпнпсе се прпстпм већинпм 
гласпва, псим када се ради п искљушиваоу ппјединих шланпва из странке и при 
разрещаваоу месних пдбпра када се тражи да се две трећине изјасни „за“. Укпликп је 
једнак брпј гласпва рещава пна страна на кпјпј је предсеник. 

Главни пдбпр за свпја дела пдгпвара главнпм скупу. 

 

Месни пдбпри 

Месни пдбпри састпје из председника и 4-8 шланпва пп пптреби и велишини места. 

Месни пдбпри сами бирају свпје шланпве. 

Месни пдбпри врще закљушке главнпг пдбпра и меснпга скупа, уписују шланпве странке, 
рукују меснпм каспм, библиптекпм, мптре да сви шланпви ташнп врще свпје партијске 
дужнпсти, служе кап дпписни пргани главнпм пдбпру. 

Месни пдбпри се састају свакпг месеца у редпвну седницу - на ппзив председника или два 
шлана мпгу се скупити и ванреднп - где рещавају п свим текућим свпјим ппслпвима, а 
свака три месеца врще ревизију целе друщтвене импвине кпјпм рукују, праве биланс п 
тпме и свему тпме щаљу извещтај главнпм пдбпру. 

Пунпважне су седнице месних пдбпра, на кпјима је присутнп вище пд пплпвине шланпва. 

Свпја рещеоа месни пдбпри дпнпсе прпстпм већинпм гласпва. 

Акп се гласпви равнпправнп ппделе рещава пна страна на кпјпј је председник. 
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Месни пдбпри пплажу рашуне пред месним скуппм, а директнп су пдгпвпрни главнпм 
пдбпру. 

 

Месни скуппви 

Сви шланпви меснпг пдбпра се састају у ташнп пдређене дане два пут гпдищое у месту где 
је пдбпр. 

Месни скуп се мпже састати и ванреднп када тп рещи месни пдбпр или на захтев 
пплпвине шланпва уписане кпд тпг меснпг пдбпра. 

Месни скуп прегледа целпкупну радоу меснпг пдбпра, па или му издаје разрещницу, или 
акп наиђе на неправилнпсти или злппутребе, пдређује мере кпје ће предузети прптив 
оега.   

Месни скуп пдређује пплугпдищои бучет, израђује фпрмалне предлпге за главни скуп 
странке и рещава сва важна питаоа кпја су на дневнпм реду. 

Месни скуппви сами пдређују свпј ппслпвни ред и бирају свпје шаснике, а свпја рещеоа 
дпнпсе прпстпм већинпм присутних шланпва. 

 

Гпдишои главни скуп 

Састав гпдищоег главнпг скупа је следећи: 

а) Месни скуппви бирају  између свих уписаних шланпва кпд дптишнпг  меснпг пдбпра пп 
једнпг изасланика, акп је брпј уписаних шланпва исппд 50, а двпјицу на брпј пд 50-100, а 
ппсле пп једнпг на сваку стптину вище. 

б) Главни пдбпр щаље пет свпјих шланпва, а сваки месни пдбпр пп једнпг свпг пдбпрника. 

Сви изасланици имају једнака права. 

Главни скуп је врхпвни представник странке, пн рещава п изменама и дппунама у 
прпграму странке - иницијативу имају: месни скуппви, главни пдбпр и месни пдбпри 
прекп свпјих изасланика; пред главни скуп се мпра изнети на рещаваое сваки предмет на 
кпме је билп пптписанп 50 шланпва странке - расправља сва главна нашелна питаоа, 
утврђује гпдищои бучет главне касе; прегледа рад главнпг пдбпра, или му да разрещницу 
или акп нађе даје радип неправилнп, казни га пп велишини ппгрещке - изјавпм 
незадпвпљства, искљушеоем из странке или ппдиже парницу прптив оега кпд земаљских 
судпва. 

Главни скуп се састаје редпвнп сваке гпдине у месту кпје је пзнашип пређащни главни 
скуп, а пп пптреби се мпже састати и ванреднп када тп захтева главни пдбпр или 
пплпвина месних пдбпра, или  једна трећина свих шланпва странке. 
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Скуп сам пдређује свпј ппслпвни ред и бира свпје шаснике, пдређује где ће се пдржати 
идући главни скуп, кап и дневни ред. 

Пунпважнп главни скуп мпже рещавати прпстпм већинпм гласпва. При равнпј расппдели 
гласпва рещава пна страна на кпјпј је председник. 

 

Друштвена каса 

Друщтвена средства се мпгу упптребити самп на на ппщте друщтвене циљеве. 

Главнпм каспм рукпвпди главни пдбпр, према бучету пдпбренпм на главнпм скупу 
странке, а месни касама рукују месни пдбпри, према бучету пдпбренпм на месним 
скуппвима. 

Сваки шлан плаћа свпје редпвне улпге у касу пнпг меснпг пдбпра где је уписан за шлана. 

Једна трећина пд редпвних улпга кпд месних пдбпра пстаје месним пдбприма за оихпве 
месне пптребе, а две трећине дужни су месни пдбпри свака три месеца слати у главну 
друщтвену касу. 

Ванредни нпвшани прилпзи, ппклпни и дпбици пд приређених беседа и сл., пплпвина 
прихпда пстаје меснпм пдбпру да је дпгпвпру са главним пдбпрпм упптреби у неки 
хуманитарни месни или ппщти циљ, а друга пплпвина щаље се пдмах у главну касу. 

Никп не мпже у име странке прикупљати билп какве прилпге, без ппсебнпг пвлащћеоа 
главнпг пдбпра. 

У слушају пптребе главни пдбпр дужан је ппмпћи нпвшанп ппјединим месним пдбприма, 
кап и пни главнпм. 

 

Главни пдбпр 

Никпла Пащић, Светпмир Никплајевић, прпф. Гига Герщић, прпф. Паја К. Мијаилпвић, 
Кпста Таущанпвић, Пера Тпдпрпвић, прпфеспр Андра Никплић, Стеван Стеванпвић - 
тргпвац, Мијаилп Ђикадија - тргпвац, Светпзар Милпсављевић - прпфеспр бепградске 
гимназије.3 

 

 

 

                                                           
3
 В.Крестић, Р.Љущић, Прпграми и статути српских пплитишких странака дп 1918.гпдине, Коижевне нпвине, 

Бепград, 1991. 
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4. НАЦРТ УСТАВА РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ 
 

Нацрт устава Радикалне странке је настап 1883.гпдине.   

Нацрт представљап је прпграм пппзиципне странке кпја се пп питаоу државнпг уређеоа 
сукпбљава са краљем и владпм.   

Пвај нацрт је бип партијска тајна, али грещкпм једнпг шлана странке дпспеп у руке 
напредоака. Напредоаци су хтели да га упптребе прптив радикала и пбјавили су га у свпм 
листу „Виделп“. 

Оегпве пснпвне карактеристике су следеће: 

1. скупщтина је имала пуну закпнпдавну власт, 
2. предвиђенп је ппстпјаое и велике и пбишне скупщтине, а пбе су биле састављене 

пд нарпдних ппсланика, 
3. ппсланици су се бирали неппсреднп на три гпдине, а предвиђена је и мпгућнпст 

пппзива  ппсланика акп му бираши не укажу ппвереое. 
4. велика нарпдна скупщтина је сазивана пп пптреби и редпвнп сваке седме гпдине, 
5. билп је предвиђенп ппщте правп гласа, 
6. укинут је апсплутни ветп гпсппдара - један закпн важи акп два пута узастппнп 

изгласа нарпдна скупщтина, иакп га владар није прпгласип, 
7. ппстпји нарпдна впјска кпја пдгпвара самп Нарпднпј скупщтини и кпја се заклиое 

на устав а не владару, 
8. предвиђена је пуна ппщтинска аутпнпмија.4 

 

I ДЕП 

Сущтина уставнпг прпграма се пгледа у егзактнпм дефинисаоу сущтине ппјединих 
уставних категприја на кпјима се креира један државни систем. Једна пд пснпвних 
категприја у свакпм уставнпм систему је и питаое суверенитета нарпда. Суверенитет 
нарпда дефинище се кап оегпвп прирпднп правп да усппставља власт, кпју ће у оегпвп 
име врщити изабрани нарпдни представници. Нарпдни представници дпбијају мандат пд 
нарпда на избприма и тај исти нарпд их пппзива или пптврђује ппнпвни мандат. Пнп щтп 
је дискутабилнп и щтп пдступа пд прирпднпг права је a priori пдређиваое династије 
Пбренпвића кап искљушивпг нпсипца „прпдуженпг“ суверенитета, пднпснп прпдужене 
руке нарпда.  

II ДЕП 

Следећи битни кпрак у свакпм уставнпм систему је дефинисаое права и пбавеза 
грађанина једне државе. Нацртпм устава Радикалне странке (1883.) предвиђенп је да сви 

                                                           
4
 Ж.Бартулпвић, Н.Ранђелпвић, Пснпви уставне истприје југпслпвенских нарпда, Нищ, 2012. 
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српски грађани имају једнака права на врщеое јавних права у ппщтини, срезу или 
држави. Свакпм српскпм грађанину Уставпм је гарантпвана лишна слпбпда и наравнп све 
текпвине демпкратских уставних система кап щтп су:  

1. Никп не мпже да буде притвпрен без претхпднпг рещеоа кпје му се предаје у руке 
пре хапщеоа; 

2. Свакп рещеое п притвпру иследна власт мпра предати надлежнпм суду у рпку пд 
24 шаса пд шаса притвпра. Суд ће у рпку пд 24 шаса дпнети рещеое п даљем 
ппступаоу са пптуженим. Акп пптужени не дпбије тп рещеое у предвиђенпм рпку 
(24 шаса), сматра се пслпбпђеним пд притвпра; 

3. Загарантпвана је слпбпда пкупљаоа и гпвпра; 
4. Државни службеници мпгу бити тужени пд стране грађана за слушај неправилнпг 

ппступаоа; 
5. Улпга впјске је дефинисана Уставпм и пна мпже бити ангажпвана самп на пснпву 

рещеоа нарпдне скупщтине, а мпже се ангажпвати и без рещеоа у слушају 
неппсредне и изненадне ппаснпсти пп државу; 

6. Злпупптреба впјске пд стране старещина сматра се велеиздајпм и кажоава се 
смрћу; 

7. Сви српски пунплетни грађани имају правп гласа, псим припадника стајаће впјске; 
8. Загарантпвана слпбпда збпра и дпгпвпра, слпбпда стампе, лишна слпбпда и 

неппвредивпст стана мпже пгранишити Велика Нарпдна Скупщтина у слушају ратнпг 
стаоа. 

III ДЕП 

Следеће ппглављо у нацрту устава Радикалне странке је дефинисаое улпге и пплпжаја 
Нарпдне скупщтине кпја се пгледа у: 

1. Нарпдну скупщтину шине ппсланици кпје је изабрап нарпд; 
2. Нарпдна скупщтина је велика и мала; 
3. Ппсланици се бирају неппсредним избприма; 
4. Сваки пунплетни грађанин, псим припадника впјске и пплиције, мпже бити 

изабран за ппсланика у Нарпднпј скупщтини; 
5. Мандат ппсланика скупщтине траје три гпдине, псим у слушају када ппсланик 

изгуби ппвереое свпг избпрнпг места; у тпм слушају, пн је пбавезан да ппднесе 
пставку, а Нарпдна скупщтина расписује нпви избпр за тп местп; 

6. Нарпдна скупщтина сама бира свпг председника и друге пргане и пдбпре 
скупщтине. 

IV ДЕП 

Уставним нацртпм предвиђенп је да: 

1. Закпнпдавну власт врщи Мала Нарпдна Скупщтина и краљ; 
2. Ниједан закпн из делпкруга надлежнпсти Мале Нарпдне Скупщтине не мпже бити 

нити меоан, укинут и тумашен без оене сагласнпсти; 
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3. Мала Нарпдна Скупщтина пдређује висину ппреза; 
4. Краљ има правп да укине и пбустави дпнпщеое закпна кпје је скупщтина 

претхпднп усвпјила; 
5. Скупщтина је надлежна за усвајаое бучета; 
6. Ппсланици имају ппсланишки имунитет. 

V ДЕП 

Пвим ппглављем прецизирани су датуми за редпвне сазиве Нарпдне скупщтине. Краљ 
пдређује термин за ванредне састанке скупщтине. Влада је дужна да сваки закпнски 
предлпг кпји щаље скупщтини на усвајаое стави на увид јавнпсти најмаое месец дана пре 
заседаоа. Пптребни квпрум за пунпважнп пдлушиваое је присуствп три шетвртине 
ппсланика. 

VI ДЕП 

Пвај деп пбрађује улпгу Велике Нарпдне Скупщтине. Велика скупщтина се састаје сваке 
седме гпдине 1.јануара у престпници. Оен задатак је ревизија устава и пдредби 
пплитишкпг система.  

VII ДЕП 

На шелу управе у држави је министарски савет (влада) кпјим председава министар-
председник (премијер). Министарски савет сазива министар-председник и оему мпже 
присуствпвати краљ акп га ппзпве министарски савет кпји се налази у неприлици. Ниједан 
краљевски акт није пунпважан укпликп га није пптписап и министар. Министар се смеоује 
збпг ппвреде устава и закпна, п шему пдлушује Нарпдна скупщтина. Србија се дели на 
ппщтине и срезпве. Срезпви и ппщтине су сампстални у делпкругу свпје надлежнпсти. 
Срезпм управља среска скупщтина, а ппщтинпм управља збпр пунплетних грађана.5 

 

Пвакав нацрт је један пд разлпга за пбрашунаваое краља са радикализмпм. 

Тимпшка буна је представљала ппраз радикала и ппбеду краља. 

Краљ је ппсле ппраза у рату прптив Бугарске дпведен у ппзицију склапаоа дпгпвпра са 
радикалима са једне стране, а са друге стране радикали  су мпрали да ублаже свпј уставни 
прпграм. 

 

                                                           
5
 Н.Ранђелпвић, М.Тпдпрпвић-Крстић, Пдабрани извпри из државнпправне истприје југпслпвенских нарпда, 

Бепград, 2009. 
Мирпслав Ђпрђевић, Уставни развитак Србије у 19.веку, Лескпвац, 1970. 
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5. ТИМПЧКА БУНА  
 

Напредоашка влада је за време бправка краља Милана у инпстранству расписала избпре, 
кпји су пдржани 7.септембра 1883.гпдине. Нарпд је у великпм брпју изащап на избпре. 
Кпликп је кпја странка дпбила ппсланика није се мпглп пдмах ташнп  утврдити. Пнп щтп је 
билп пшигледнп је ппбеда радикала, а ппраз напредоака на избприма. 

У ппшетку су напредоаци мислили да ће успети да фпрмирају слабу већину уз ппмпћ 
владиних ппсланика, међутим на крају им је недпстајалп десетак гласпва. Напредоашка 
влада је пнда дала пставку. 

Сама ппбеда радикала се пбјащоавала двпјакп. Гпвприлп се да су радикали ппбедили 
захваљујући руским рубљама, навпднп су им слпвенпфили дали велику суму да би 
пбприли аустрпфилску напредоашку владу. Да ли је тп истина не зна се. Ппзнат је ппдатак 
да је аустрпугарски амбасадпр у Петрпграду, пп налпгу свпје владе, прптествпвап кпд 
рускпг министра инпстраних дела збпг мещаоа Русије у српске избпре. 

Псим руских рубаља, узрпк ппбеде радикала је и оихпва дпбра прганизација. 

Краљ Милан је тпг лета ппсетип аустријскпг и немашкпг цара. Аустријски цар гa је љубазнп 
дпшекап и нашинип сппственикпм једнпг пука. Немашки цар га је заједнп са щпанским 
краљем ппзвап на јесеое маневре кпд Хпмбурга. Те ппшасти на оега су пставиле велики 
утицај. Краљ је ппбеду радикала на избприма у тпм тренутку дпживеп кап прпстаклук 
гејашкпг српскпг нарпда, кпји не уме да цени краља кпга цене на страним двпрпвима.  

Радикална скупщтина дпшекала краља на савскпј станици, али их пн није удпстпјип ни 
ппгледа. 

Радикална скупщтина била је кпнституисана и приликпм избпра за председнищтвп, 
радикални кандидат је псвпјип 89 гласпва, за оега су гласали и либерали, а напредоашки 
је псвпјип 51 глас. 

Пп краљевпм ппвратку, Пирпћаншева влада је дала пставку. Пставка је дата јер су се 
бираши изјаснили прптив прпмене прпграма устава са кпјим се влада идентификала. 

Пставка је ппднета 20.септембра, а 21.септембра је пбразпванп шинпвнишкп министарствп 
ппд председнищтвпм Никпле Христића. Пн је једним указпм птвприп, а другим затвприп 
скупщтину. 

Радикали су мислили да краљ намерава да укине Устав. Затп су се радикали дпгпвприли 
щта да се ради у слушају укидаоа Устава. Сматрали су да је на краљев државни удар 
једини пдгпвпр - нарпдна буна. Такав став је дпнет нашелнп, нищта кпнкретнп у вези тпга 
није решенп. 
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Радикални ппсланици су рещили да нищта не ппшиоу сами, хтели су да виде какп ће краљ 
ппступити. Краљ није нищта предузимап. 

Финасијкп стаое у земљи  је билп лпще - касе су биле празне а земља је била у дугпвима. 

Ппд напредоашкпм владпм пдлушенп је да се впјска напружа нпвим пущкама.   

Министар впјни је јула месеца 1883.гпдине наредип да се впјсци ппкупе старе пущке а да 
им се уместп оих дају нпве пущке. Нпвп пружје се није смелп дати сељацима већ се 
шувалп у впјним магацинима. Разпружаваое нарпдне впјске су радикали дпживели кап 
спремаое државнпг удара. 

У Самоуправи је 30.јула изащап шланак кпји је писап Никпла Пащић. Радилп се п шланку 
кпји је прптив разпружаоа нарпдне впјске. С једне стране Пащић је саветпвап нарпд да 
акп мпра - преда пружје, а са друге стране, саветпвап му је да кућу не пставља без пружја.  

Напредоаци су Пащићев шланак крстили кап „Не дајте оружје“, а слишнп су га дпживели 
и сами радикали. Сељаци су били прптив разпружаоа нарпдне впјске. 

Један пд задатака Христићеве владе је билп разпружаое нарпдне впјске. Радикали су тп 
прптумашили кап жељу краља Милана да изазпве буну. Међутим, верпватније је да је 
краљ Милан желеп да разпружаоем спреши да дп буне дпђе.  

У истпшнпј Србији нарпд је приликпм ппкущаја разпружаваоа пружап птппр. 

У Српским новинама је 21.пктпбра пбјављен указ п ванреднпм стаоу и прекпм суду у 
црнпрешкпм пкругу, щтп је знашилп да је у тпм крају избила буна. 

Ппсле пвпг указа Пащић и Пера Тпдпрпвић су разгпварали и дпщли дп закљушка да 
радикални прваци треба да пду у нарпд и стану на шелп буне. 

Сваки би ищап у свпј избпрни пкруг: Пащић у Зајешар, Таущанпвић у Алексинац, 
Милпщевић у Пирпт, а Тпдпрпвић, кпји није ппсланик, ищап би у Рудник. 

У Самоуправи је 24. пктпбра пдржан састанак радикала кпје су Пащић и Тпдпрпвић 
пбавестили п свпјим намерама. Пни су ппдржали оихпве намере. 

Пащић је 25.пктпбра прещап на аустријску страну и кренуп даље, а 29.пктпбра је бип у 
Видину, пдакле је хтеп да уђе у Истпшну Србију, али је буна већ била на издисају. 

Пера Тпдпрпвић, Кпста Таущанпвић и Раща Милпщевић су најпре били у Бепграду, где су 
шекали развпј дпгађаја у Црнпј Реци. Милпщевић је шекап развпј дпгађаја у Бепграду, а 
Таущанпвић је пратип сутацију са стране. Тпдпрпвић је бип тек дпщап са пперације из 
Беша и није имап снаге да дпђе дп Рудника. 

С пбзирпм да је сазнала за Пащићев прелазак у Земун, влада је у нпћи између 25. и 
26.пктпбра ппзатварала све шланпве главнпг пдбпра радикалне странке. 
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Буна у Истпшнпј Србији је ппшела такп щтп су ппједина села пдбила да предају пружје. 

Впђа буне у бпљевашкпм срезу бип је ппп Маринкп Ивкпвић. Оегпви кпоаници су су пп 
срезу дизали нарпд на пружје, а негде је нарпд ппд претопм убиства бип увушен у буну. 

25.пктпбра у алексинашкпм пкругу је Љубпмир Дидић, радикални ппсланик са наружаним 
сељацима упап у среску канцеларију у Баои и затвприп срескпг нашелника. 

Впћа коажевашкпг ппкрета је бип је радикални ппсланик Аца Станпјевић, кпји је бип 
ппщтински писар. Пн је дап да се државне касе запешате, а магацине са пружјем пбип и 
дап нарпду пружје. Управљап је бунпм пп свим правилима државне администрације. На 
тп је влада пдгпвприла указпм пд 27.пктпбра кпјим се у коажевашкпм пкругу прпглащава 
ванреднп стаое. 

У Зајешару је билп мирнп. Деп ппп Маринкпве впјске упап у Зајешар 27.пктпбра али 
Зајешарци нису хтели да се прикљуше буни, па су их артиљерци брзп птерали. 

Пперације прптив бунтпвника су трајале пд 26.пктпбра дп 31 пктпбра.  

31.пктпбра је некпликп хиљада сељака из мправишкпг пкруга упалп у Алексинац, 
ппзатваралп шинпвнике и ппставилп један изврщни пдбпр. Међутим впјска је 1.нпвембра 
ущла у Алексинац и ппвратила ред. Тај датум је и датум угущеоа буне. 

Преки суд у Зајешару је судип ушесницима буне. На смрт је билп псуђенп 94, а на рпбију 
567, на затпшеое 5, на затвпр 68. Пд псуђених на смрт - стрељанп је 20, а псталима је 
смртна казна замеоена рпбијпм. Трпщкпви пкп угущеоа буне су стављени на терет 
ппщтинама и срезпвима где је билп прпглащенп ванреднп стаое. 

Никпла Пащић, Раща Милпщевић и Пера Тпдпрпвић били су псуђени на смрт. Кпста 
Таущанпвић је псуђен на седам гпдина затпшеоа, а Павле Михајлпвић на пет гпдина. 
Пстали су пслпбпђени кап невини. Пащић је бип у бегству, а на десет гпдина затпшеоа су 
ппмилпвани Тпдпрпвић и Милпщевић. 

Преки суд је судип пп савести, а не пп закпну. 

Тимпшка буна је била бпрба стајаће впјске, иза кпје је бип краљ, и нарпдне впјске, иза кпје 
су били радикални пдбпри. 

Тимпшка буна је била и најјаши сељашки ппкрет прптив впјнишке и бирпкратске државе.6 

 

 

                                                           
6
 Слпбпдан Јпванпвић, Влада Милана Пбренпвића, Бепград, 1990. 
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6. ПРПГРАМ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ ЗА ПРПМЕНУ 

УСТАВА (1886. ГПДИНА) 
 

Пвај прпграм је дпста старији пд ппменутпг нацрта устава и бип је јаван. 

Захтеви шланпва Радикалне странке су унети у пвај прпграм и пни гласе: 

1. Треба укинути преке судпве, кпји су ппстпјали у неким делпвима Србије, и 
пптребнп је да се на пснпву шл.56 Устава уведе закпн п ппщтинама, кпји је усвпјила 
Нарпдна Скупщтина 1882.гпдине ; 

2. Садащоа Скупщтина се распущта, а расписују се избпри за нпву малу Скупщтину; 
3. Пва Скупщтина би у првпј сесији, а у циљу припрема за прпмену Устава, требала да 

дпнесе ппщтинске закпне, закпн п удружеоима и збпрпвима, п щтампи и лишнпј 
безбеднпсти; 

4. Пвпј Скупщтини ппднпси се извещтај п финансијскпм стаоу у кпм се земља налази; 
5. Шест месеци пп закљушеоу пве скупщтине сазива се Велика Нарпдна Скупщтина за 

прпмену Устава. 

Главне пдредбе за прпмену устава пп радикалима су следеће: 

1. Скупщтина је једнпдпмна и састављена је пд ппсланика кпје изабрап нарпд. Правп  
бираоа имају сви пунплетни српски грађани, кпји имају грађанска права и плаћају 
данак; 

2. Правп закпнпдавне иницијативе имају краљ и Нарпдна Скупщтина; 
3. Нарпдна скупщтина има искљушивп бучетскп правп; 
4. Скупщтину сазива Краљ сваке гпдине у пдређеним данима и пп пптреби ванреднп; 
5. Краљ има правп да распусти скупщтину и пнда се расписују нпви избпри и сазива 

нпва Скупщтина у пдређенпм рпку; 
6. Уставпм се увпде пдгпварајуће мере кпје треба да спреше пренагљенпст у 

закпнпдавнпм раду Нарпдне Скупщтине; 
7. Уставпм се јемше пплитишке и грађанске слпбпде, кап: лишна и импвинска 

безбеднпст, слпбпда избпра, слпбпда щтампе, слпбпда удружеоа и слпбпда збпра 
и дпгпвпра; 

8. Свакпм грађанину суди самп редпван надлежан суд; 
9. Смртна казна за пплитишке кривице се укида; 
10. Уставпм је утврћена административна ппдела земље на ппщтине, срезпве кпји су 

прганизпвани пп нашелу сампуправе, али су делпм и ппд кпнтрплпм државе; 
11. Уставпм се утврђује пбавезна и бесплатна пснпвна настава; 
12. Над свим рашунима главну кпнтрплу има Нарпдна Скупщтина; 
13. Впјна дужнпст је пбавеза за свакпга.7 

                                                           
7 Н.Ранђелпвић, М.Тпдпрпвић-Крстић, Пдабрани извпри из државнпправне истприје југпслпвенских нарпда, Бепград, 2009. 
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7. УСТАВ ИЗ 1888. ГПДИНЕ 
 

Ппсап на прпмени устава заппшет је прпкламацијпм краља Милана 14.пктпбра 
1888.гпдине. Краљ Милан је сматрап да га Намеснишки устав, дпнет у дпба оегпвпг 
малплетсва не пбавезује, затп је и ппкренуп уставнп питаое. Такпђе су и напредоаци и 
радикали желели прпмену устава и изнели су пред краља сваки свпј нацрт. Краљ није бип 
задпвпљан ниједним пд пва два нацрта. 

Фпрмиран је Уставптвпрни пдбпр сасатављен пд шланпва свих партија, ппнајвище пд 
најпппуларнијих међу нарпдпм радикала. 

Председавајући је бип краљ Милан. 

Напредоаци и либерали су пдустали пд гпроег дпма, владиних ппсланика и ппсредних 
избпра пп срезпвима, а радикали су пристали на квалификпване ппсланике (пп два из 
свакпг пкруга) и избпрни ценз пд 15 динара. 

Сппрна питаоа су на краљевп инсистираое рещавана кпнсензуспм. Већина радикала била 
је склпна кпмпрпмису пкп устава, а маоина је била верна извпрнпм прпграму Радикалне 
странке. Управп та маоина тзв. старпрадикала је скупщтинскпм пдбпру критикпвала 
пдредбе п министарскпј пдгпвпрнпсти, избпрнпм систему, скупщтинскпм квпруму и сл. 

Устав је усвпјен пгрпмнпм већинпм гласпва - 498 ппсланика за, 75 прптив и 3 уздржана. 

Устав је прпглащен 22.децембра 1888.гпдине. 

Уставна материја се састпји пд 15 делпва. 

Пп уставу Краљевина Србија је наследна уставна мпнархија са Нарпдним 
представнищтвпм. 

Грб Краљевине Србије је двпглави прап на црвенпм щтиту с крунпм краљевскпм. Нарпдне 
бпје су црвена, бела и плава. 

Државна вера у Србији је истпшнп-правпславна. Српска црква је аутпкефална.  

Краљевина Србија је ппдељена на 15 пкруга, пкрузи су ппдељени на срезпве, а срезпви на 
ппщтине. 

Сви Срби су једнаки пред закпнпм. 

Лишна слпбпда јемши се пвим Уставпм. 

Никп не мпже бити притвпрен, нити лищен слпбпде без писменпг рещеоа истражнпг 
судије. 
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Никп не мпже бити суђен, дпк не буде надлежнп саслущан, или закпнитим нашинпм 
ппзван да се брани. 

Смртна казна се укида за шистп пплитишке кривце. Изузетак су слушајеви изврщеоа или 
ппкущаја атентата на владара или шланпве Краљевскпг Дпма, за кпје је пдређена смртна 
казна у Кривишнпм закпнику. 

Стан је неппвредив. Власт не мпже изврщити претресаое стана српских грађана псим у 
слушајевима када је тп предвиђенп закпнпм. Пре претреса власт је дужна да лицу шији се 
стан претреса преда писменп рещеое истражнпг судије, на пснпву кпјег се предузима 
претрес. Прптив пвпг рещеоа мпгућа је жалба првпстепенпм суду. Жалба не задржава 
правп претреса. Претрес се пбавља у присуству два српска грађанина. 

Свпјина је неппвредна. 

Забраоује се свака радоа усмерена прптив истпшнп-правпславне вере у Србији 
(прпзелитизам). 

Настава је слпбпдна, пснпвнп щкплпваое је пбавезнп и бесплатнп је у јавним пснпвним 
щкплама. 

Штампа је слпбпдна. За издаваое нпвина није пптребнп претхпднп пдпбреое власти. 

Српски грађани се мпгу скупљати мирнп и без пружја у збпрпве, управљајући се при тпм 
пп закпну. За збпрпве у затвпренпм прпстпру није пптребна претхпдна пријава власти, дпк 
је за збпрпве ппд ведрим небпм пптребна претхпдна пријава власти. 

Власт је ппдељена на закпнпдавну, изврщну и судску. Закпнпдавну власт врще краљ и 
Нарпднп представнищтвп. Изврщну власт има краљ и пн је врщи прекп министара, кпје 
ппставља и разрещава. Судску власт врще судпви. Оихпва рещеоа и пресуде изришу се и 
изврщују у име краља а на пснпву закпна. 

Краљ је ппглавар државе. Оегпва лишнпст је неприкпснпвена, не мпже му се нищта у 
пдгпвпрнпст ставити, нити мпже бити тужен. 

Краљ и Оегпв Дпм мпрају бити истпшнп-правпславне вере. 

Краљ је защтитник свих признатих верписппвести у Србији. Пн пптврђује и прпглащава 
закпне. 

Краљ ппставља све државне шинпвнике. 

Краљ заступа земљу у свим пднпсима са страним државама. 

Краљ има правп ппмилпваоа у кривишним делима. Пн мпже дпсуђену кривицу 
преинашити у блажу или сасвим ппрпстити. 
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У Србији влада Краљ Милан I, из династије Пбренпвића Четврти. Краљевскп дпстпјанствп 
и сва уставна права Краљевска наслеђује ппсле оега Краљевић Александар, кап Пети из 
нарпдне династије Пбренпвића. 

Краљ и Наследник престпла пунплетни су кад напуне псамнаест гпдина. 

Акп у слушају Краљеве смрти наследник Престпла није пунплетан, уставну власт Краљевску 
врщиће Краљескп Намеснищтвп, састављенп пд три лица. 

Намеснике бира Нарпдна Скупщтина измећу щест лица кпје кап пптенцијалне намеснике 
навеп Краљ у тестаменту. Акп Краљ није навеп намеснике у тестаменту, сазваће се Велика 
Нарпдна Скупщтина кпја треба да их изабере. 

Избпр намесника се врщи тајним гласаоем. 

Намесници пплажу заклетву пред Скупщтинпм кпја их је изабрала. 

За време малплетства Краљевпг не мпже се ушинити никаква прпмена у Уставу. 

Нарпднп Представнищтвп је Нарпдна Скупщтина. Нарпдна Скупщтина је Пбишна и Велика. 

Избпри нарпдних ппсланика су неппсредни. Гласаое је тајнп и врщи се куглицама. 

Бирашкп правп има сваки рпђени или прирпђени Србин, кпји је наврщип 21 гпдину и кпји 
плаћа држави најмаое 15 динара ппреза гпдищое. 

Сваки бираш има правп да бира самп на једнпм месту и тп у пнпм избпрнпм кругу у кпјем 
је кап бираш уписан. 

Кп нема правп бираоа не мпже бити изабран за ппсланика. 

Пплицијски шинпвници не мпгу бити бирани за нарпдне ппсланике. 

Уместп гпроег дпма и владиних ппсланика уведени су квалификпвани ппсланици. Ппред 
ппсланика са ппщтим услпвима у свакпм избпрнпм пкругу се бирају пп два ппсланика за 
кпје се траже ппсебни услпви: да су заврщили факултет или струшну щкплу у рангу 
факултета, у земљи или инпстранству. На тај нашин задпвпљен је захтев п ушещћу 
интелигенције у закпнпдавству, за щта су се залагали либерали и напредоаци. 

Задржана је  институција Велике скупщтине, кпја је два пута већа пд пбишне. Надлежна је 
за питаоа престпла, избпра краља, намесника, прпмена устава, смаоеоа и размене дела 
државне теритприје. 

Скупщтина је имала правп интерпелације - министри су увек мпгли бити ппзвани да 
пплажу рашуна п свпм раду. 

Министар мпже бити самп Србин пп рпђеоу, или прирпђени Србин кпји је пет гпдина 
настаоен у Србији. Ни један шлан Краљевскпг Дпма не мпже бити министар. 
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Краљ и Нарпдна Скупщтина имају правп да пптуже министре: 1) за ппвреду  Устава и 
уставних права српских грађана, 2) за издају земље и владапца, 3) за примаое мита, 4) за 
пщтећеое државе из кпристпљубља и за 5) ппвреду закпна у слушајевима, кпје буде 
пдредип нарпшити закпн п министраскпј пдгпвпрнпсти. Пвим правпм пптужбе мпгу се 
ппслужити и Краљ и Нарпдна Скупщтина за шетири гпдине пд какп је делп ушиоенп. 

Државни Савет је састављен пд 16 шланпва, пд кпјих 8 именује краљ а 8 бира Нарпдна 
Скупщтина такп щтп краљ предлаже Скупщтини листу пд 16 кандидата између кпјих пна 
бира псмприцу, кпје краљ ппставља за Саветнике; Нарпдна скупщтина са свпје стране 
предлаже листу пд 16 кандидата између кпјих краљ псмприцу ппставља за саветнике. 

Државни саветници се ппстављају за цеп живпт. Акп државни саветник ппстане министар, 
оегпвп местп се у Савету не пппуоава, а кад престане да буде министар, пн се враћа у 
Савет на свпје местп. 

Државни саветници у Србији мпгу бити пни српски грађани, кпји су наврщили 35 гпдина и 
кпји су заврщили факултет и кпји су прпвели 10 гпдина у државнпј служби. 

Државни Савет има следеће дужнпсти: 

1. на ппзив Владе израђује закпнске предлпге и нацрте административних наредби 
пд ппщтег знашаја; 

2. прпушава закпнске предлпге, кпје Влада ппдпнпси Скупщтини, или кпји су пптекли 
из скупщтинске иницијативе, и даје свпје мищљеое п оима; 

3. саставља листу кандидата за упражоена места у Главнпј Кпнтрпли и у Касципнпм и 
Апелаципнпм Суду; 

4. рещава сукпбе између административних власти; 
5. пдпбрава изузетнп ступаое у српскп држављанствп и сл. 

Судпви су независни. Судпви у Србији су: Првпстепени, Апелаципни и Касаципни Суд. 

Суђеое у судпвима је јавнп, псим у слушајевима где треба искљушити јавнпст ради реда и 
мпрала. 

Све судије ппставља краљ. 

Судуја мпже бити самп пнај Србин кпји је заврщип правни факултет у Србији или у 
инпстранству. У првпстепенпм суду мпже бити судија самп пнај кпји је наврщип 25 гпдина, 
а у вищем суду пнај кпји је наврщип 30 гпдина живпта. Судије у истп време у једнпм суду 
не мпгу бити лица кпја су српдници: пп крви у правпј линији у билп кпм степену, у 
ппбпшнпј дп шетвртпг степена заврщнп, а пп тазбини дп другпг степена заврщнп. 

За преглед државних рашуна ппстпји Главна Кпнтрпла. Главна Кпнтрпла има председника 
и шетри шлана. 

И председника и шланпве бира Нарпдна Скупщтина из листе кандидата кпју прави 
Државни Савет. 
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Чланпви Главне Кпнтрпле мпгу бити пни српски грађани кпји су заврщили правни 
факултет и имају 10 гпдина државне службе.  

Пни се не мпгу птпустити из државне службе без пресуде редпвних судпва и не мпги се 
преместити у друга зваоа без писменпг пристанка. 

Црквене власти суде свещтеницима за кривице ушиоене у свещтенишким дужнпстима, 
изузимајући пне кривице, кпје се казне пп кривишнпм закпну. 

Жалбе прптив злпупптреба црквених власти, без пбзира на веру ппднпсе се министру 
црквених ппслпва. 

Свещтена лица у ппгледу грађанских пднпса и имаоа су пптшиоена земаљским закпнима. 

Сваки Србин дужан је да служи у впјсци. Впјницима ппд заставпм суде за оихпва 
кривишна дела впјни судпви, пп пдредбама впјнп-судских закпна. 

Никп не мпже дпбпти државну службу а да претхпднп није служип впјску или је пд впјне 
службе пслпбпђен.  

Предлпг да се у Уставу нещтп измени, дппуни или прптумаши мпже ушинити краљ или 
Нарпдна скупщтина.8 

Пд радикалскпг прпграма за прпмену Устава је пвим уставпм из 1888.гпдине пстваренп 
следеће: 

Устав из 1888.гпдине је увеп сампуправу,кпја је требала да ублажи централизам и да се 
пдређен деп ппслпва пребаци на пргане изабране пд стране нарпда. 

Сампуправа је уведена у пкрузима и ппщтинама. 

Ппщтински сампуправни пргани су били: ппщтински суд, ппщтински пдбпр и ппщтински 
збпр. 

Устав предвиђа пуну судијску независнпст и неппкретнпст кап јемствп закпнитпсти у 
земљи. 

Уставпм је предвиђенп да скупщтина буде једнпдпмна, кап щтп је предвиђенп билп 
прпгрампм Радикалне странке за прпмену Устава. 

Нарпдна скупщтина има правп пуне закпнпдавне иницијативе и пунп бучетскп правп. 

Гарантпвана је слпбпда щтампе, лишна и импвна безбеднпст и низ грађанских права. За 
слпбпду щтампе су се залагали представници све три странке у уставптвпрнпм пдбпру. 
Забрана нпвина била је предвиђена у три слушаја: за увреду краља или шлана краљевскпг 
дпма, за увреду страних владара и оихпвих дпмпва и за ппзив грађана да устају на пруђе.  

                                                           
8
 Н.Ранђелпвић, М.Тпдпрпвић-Крстић, Пдабрани извпри из државнпправне истприје југпслпвенских нарпда, 

Бепград, 2009. 
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Пдредбе п уставним правима грађана у Уставу из 1888.гпдине су ппщирније пписане негп  
у Намеснишкпм уставу, где нису ппстпјале санкције за оихпву ппвреду. Пбезбеђена су 
права грађана кап лишнпсти и защтита оихпве слпбпде пд сампвпље пргана државне 
власти. 

Укинута је смртна казна за пплитишке кривце и забраоен је притвпр без писменпг 
рещеоа. Пкп укидаоа смртне казне за пплитишке кривце избила је дуга расправа у 
уставптвпрнпм пдбпру. Радикали су се залагали за укидаое смртне казне, а у тпме су их 
ппдржали и припадници других странака. Краљ Милан је бип за смртну казну за 
пплитишке кривце и оенп укидаое је назвап глпрификацијпм Тимпшке буне. Пдбпр је 
предлпжип, а Велика нарпдна скупщтина је изгласала пдредбу п укидаоу смртне казне за 
шистп пплитишке кривце, псим за изврщеое или ппкущај атентата на краља и шланпве 
краљевскпг дпма, или у слушајевима где је уз пплитишку кривицу ушиоенп јпщ некп 
кривишнп делп кажоивп смрћу, кап и за кривце кпји се пп впјнпм казненпм закпну 
кажоавају смрћу. 
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ЗАВРШНА РАЗМАТРАОА 
 

Седамдесете гпдине 19 века знашајне су збпг дпминације ревплуципнарне спцијалистишке 
струје на шелу са Светпзарпм Маркпвићем. Спцијалисти су свпј прпграм темељили на 
нарпднпм благпстаоу, а тп је билп пстваривп крпз унищтеое бирпкратскпг система и  
оегпву замену сампуправним системпм. 

Један деп сарадника пкп Светпзара Маркпвића пфпрмиће језгрп Радикалне странке. 

Псниваши Радикалне странке били су сарадници и истпмищљеници  Светпзара Маркпвића 
и тп: Никпла Пащић, Петар Велимирпвић, Пера Тпдпрпвић и Лазар Паша. 

Псамдесете гпдине 19.века пбележила је бпрба радикала прптив апсплутне власти краља 
и Напредне странке, кпја је била уз краља, и бпрба за бпље уставнп уређеое државе. 

Радикална странка се у ппшетку бприла за интересе нарпда и на тај нашин је уз себе имала 
щирпке нарпдне масе кап свпје присталице. 

За разлику пд других странака кпје су тражиле већа грађанска права и слпбпде, судску 
независнпст и сл., Радикална странка је тражила пуну нарпдну сампуправу.  

Признавали су мпнарха и династију самп уз пгранишеое оихпвих пвлащћеоа. 

И сама Тимпшка буна била је судар две идеје: бирпкратскпг и сељашкпг схватаоа п 
држави. 

Сељаци су били прптив шинпвника. 

Радикали су убеђивали сељаке да је држава мпгућа без бирпкратије тј. без шинпвника кпје 
ппставља краљ. 

С пбизирпм да је пп радикалнпм нацрту устава држава ппдељена на срезпве, а срезпви би 
впдили и лпкалне и државне, јавне ппслпве, пнда шинпвнике не би ппстављап краљ 
свпјим указпм већ би их бирала нарпдна среска скупщтина. 

Чинпвник пнда не би бип гпсппдар негп слуга нарпда, кпји би га ппставип и збацип. 

Иакп су мнпги писци узрпк Тимпшке буне тражили у екпнпмскпј ситуацији у кпјпј је држава 
била тада - шиоенице гпвпре супрптнп. 

Ппсле турских ратпва нарпд је бип псирпмащен, међутим за време напредоака дпщлп је 
дп склапаоа нпвпг тргпвинскпг угпвпра са Аустријпм. Тај угпвпр дап је плакщице за извпз 
аграрних прпизвпда нащих сељака. Такпђе грађеое железнице ппмпћу странпг капитала 
унелп је нпвац у земљу. 

Затп мпжемп рећи да је буна изазвана пплитишким амбијентпм. 
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Ппвпд за буну билп је разпружаое нарпдне впјске.  

Напредоашка влада је пдлушила да впјску треба напружати нпвим пущкама. А впјни 
министар је наредип да се пд нарпдне впјске ппкупе старе пущке али да им се не дају 
нпве. Тп скупп, мпдернп пружје се мпралп шувати у  впјним магацинима. 

Радикали су тп разпружаваое нарпдне впјске дпживели кап припрему државнпг удара. 
Државни удар би тещкп бип извпдљив јер је нарпдна впјска била мнпгпбрпјнија у пднпсу 
на стајаћу впјску. Акп би се нарпднпј впјсци пдузелп пружје, краљ Милан би лакп мпгап да 
изврщи државни удар. 

Никпла Пащић је шланкпм у Самоуправи ппзвап нарпд да не предаје пружје. 

Радикали су искпристили Тимпшку буну за естабилищираое свпје странке, кпје се пгледа у 
ппклапаоу интереса странке са интересима щирпких нарпдних маса. 

Иакп су се пп избијаоу буне у истпшнпј Србији шланпви главнпг пдбпра Радикалне странке, 
Никпла Пащић и Пера Тпдпрпвић састали и пдлушили да радикални прваци пду у нарпд и 
стану на шелп буне, дп тпга није дпщлп.  План је бип да Пащић пде у Зајешар, Таущанпвић у 
Алексинац, Милпщевић у Пирпт, а Тпдпрпвић у Рудник. 

Кпста Таущанпвић и Раща Милпщевић су пстали у Бепграду да би пратили развпј 
ситуације јер су сматрали да влада преувелишава ситуацију. Пера Тпдпрпвић је тек дпщап 
са пперације из Беша и није имап дпвпљнп снаге да дпђе дп Рудника. 

Такп да мпжемп рећи да је и непдлушнпст радикалних првака дпвела дп неупеха Тимпшке 
буне. 

Тимпшка буна била је прпвера дпследнпсти нарпдне Радикалне странке у пствариваоу 
оихпвих извпрних нашела и идеја. 

Србија је изграђивана кап мпнархија али је требалп да сашува демпкратске традиције 
нарпдних сампуправа и да изгради јаку државу. 

Владари су лишни режим пправдавали пптребпм за изградопм јаке државне власти, а 
нарпд је захтевап уставнпст, парламентаризам, грађанске слпбпде и сампправу. 

Уставпм из 1888.гпдине Србија ппстаје грађанска, уставна и парламентарна мпнархија. 

Тај устав је бип кпмпрпмис између радикала и краља Милана. Краљ је ппстап свестан да 
су радикали најаша странка у земљи и да без оих не мпже да изврщи никакву уставну 
прпмену, а Радикална странка ппсле Тимпшке буне није била вище сељашка странка већ 
ппстаје буржпска и склпнија је дпгпвпру збпг ушещћа у власти. 

Кап щтп је ппзнатп, у ппшетку су оени шланпви били сирпмащни сељаци, ситни тргпвци и 
занатлије, а временпм улазе и бпгатији сељаци и бпгати тргпвци. Највернији прппагатпри 
прпграма станке су били ушитељи и ппппви. Радикална странка је једина странка кпја је 
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имала жене међу свпјим шланпвима, у шему се види утицај пплитишких ставпва Светпзара 
Маркпвића. 

Устав из 1888.гпдине делп је дугптрајне бпрбе радикала и у оега су уграђени неки 
прпграмски циљеви Радикалне странке, а међу оима и извесна лпкална самппурава. 
Ппстпјећи бирпкратски систем није дпследнп замеоен сампуправпм. Радикали су у 
пснпви прихватили стајаћу впјску и цензус. 

Састав Радикалне странке се ппшеп меоати оеним дпласкпм на власт.    

Ппсле дпнпщеоа Устава из 1888.гпдине и абдикције краља Милана фпрмиран је шист 
радикалски кабинет и Радикална странка је била на власти вище пд 4 гпдине. 

Ппсле дпласка на власт, Радикална странка све маое бива сељашка и сирптиоска странка 
и у опј ппшиоу да препвлађују грађански и имућни елементи. 

Са аспекта савременпг права али ппсматрајући и друщтвенп пплитишкe приликe 19.века -
тј. на истпку - апсплутну мпнархију у Русији и на западу - парламентарну мпнархију у 
Енглескпј мпжемп рећи да је за сељашку Србију - Устав из 1888.гпдине бип прилишнп 
напредан и демпкратски. 
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