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Oд Сре тен ског уста ва 1835. го ди не, ко га је Ве ли ки кнез Ми лош 
Обре но вић од Ср би је, да ро вао на ро ду и са мим тим, устав но 

ус по ста вио све функ ци је На род не скуп шти не, ми мо во ље су ве ре не 
Тур ске ца ре ви не, али и дру гих цар ста ва, Аустри је и Ру си је – у пот-
пу но сти су об но вље не са бор не тра ди ци је сред ње ве ков не Ср би је. 
На род на скуп шти на је, по ред свих дру гих функ ци ја, из бо ра кне за, 
апе ла ци о не функ ци је, устав но – за кон ске, то ком це лог XIX ве ка, 
до кра ја успе шно тран спо но ва ла тра ди ци ју ста ле шких сред ње ве-
ков них са бо ра, осво јив ши но ву кон сти ту ци ју – из бор по сла ни ка.

Из бор на про це ду ра за из бор по сла ни ка, по Сре тен ском уста ву, 
с раз ло гом је ус по ста вља на, из ме ђу оста лог, по што у пр вој Уста-
нич кој Ср би ји а за тим у Кне же ви ни и Кра ље ви ни, пер со нал но ни-
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је би ло мо гу ће спро ве сти на след ну кон сти ту ци ју гор њег ста ле жа 
у Са бо ру. Др жав ни дис кон ти ну и тет Ра шке кра ље ви не, Кне же ви-
не и Де спо то ви не Ср би је са Уста нич ком Ка ра ђор ђе вом Ср би јом, 
а за тим са Ми ло ше вом Кне же ви ном Ср би јом – ни је био са мо вре-
мен ски. Од па да Сме де ре ва, 1459. го ди не, до Пр вог срп ског устан-
ка, 1804. го ди не, про те кло је три и по ве ка. Ар хи е пи ско пи ја Пећ-
ка Срп ске пра во слав не цр кве и сви ма на сти ри са ста ту сом ви со ке 
вла сте ле, ко ји су да ва ли са бор не пред став ни ке по уста ље ном ре ду 
и за га ран то ва ном ме сту у Др жав ном са бо ру, за хва љу ју ћи об но ви 
Пећ ке па три јар ши је Ма ка ри ја Со ко ло ви ћа, 1575. го ди не – иако су 
би ли жи ви, са од лич ним ико но ми ја ма у фе у дал ној Тур ској – ни су 
се сви на ла зи ли на те ри то ри ји Кне же ви не Ср би је. Ви со ке и сит не 
– вој нич ке вла сте ле, ни је би ло. Све тов ни део Др жав ног са бо ра – и 
пер со нал но је не стао у ве ли ком бро ју би та ка и ра то ва, од Ма рич ке 
бит ке, Ко сов ске, Бит ке на Ро ви на ма, у свим ра то ви ма Де спо то ви не 
Ср би је до Мо хач ке бит ке (1526. го ди не)..., та ко да осим не до стат ка 
вла дар ског чи на у Са бо ру, ни вла сте о ски гор њи ста леж ни је по-
сто јао.

 Но ви кнез Ср би је Ми лош Обре но вић, у крат ком ро ку, по чев-
ши од Ха ти ше ри фа, 1830. го ди не, до Сре тен ског уста ва1), 1835. 
го ди не, ко ри сте ћи те ко ви не гра ђан ске Евро пе, Фран цу ске ре во лу-
ци је, 1789. го ди не, На по ле о но вих ра то ва до 1812. – као нај бо ље 
и је ди но мо гу ће ре ше ње – устав но ус по ста вља из бор ну На род ну 
скуп шти ну. 

Ла кон ски од го вор на пи та ње, ка ко су на род не скуп шти не са 
би ра ним на род ним по сла ни ци ма ус пе ле да ус по ста ве пун кон ти-
ну и тет са те ко ви на ма ста ле шких сред ње ве ков них са бо ра – мо гао 
би да гла си: и скуп шти не и са бо ри при па да ју истом на ро ду, на 
истим ге о граф ским ши ри на ма, ба ве се истим др жав ним и на род-
ним по сло ви ма, па је ло гич но да је у мо дер ним скуп шти на ма очу-
ва на тра ди ци ја са бор но сти!? Ме ђу тим, ова ква кон ста та ци ја, ни је 
до вољ на да се до ка же, да дру штве на функ ци ја на род них скуп шти-
на и са бо ра, про ис ти чу јед на из дру ге. И да ли се њи хов до при нос, 
1) Др Љу бо мир ка Кр кљуш, “Обе леж ја и сим бо ли у то ку Срп ског на род ног по кре та 1848–

1849»,Истраживања, књ. 20, Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду, Но ви Сад, 2009, 
стр. 151-152. Ци тат: „Сте фан Ра ди че вић је био је дан од број них Ср ба из Аутри је ко-
ји су у пр вој по ло ви ни XIX ве ка на чи ни ли успе шну ка ри је ру у Ср би ји, у вре ме пр ве 
вла да ви не Ми ло ша и Ми ха и ла Обре но ви ћа. Ве ро ват но је уче ство вао и у са чи ња ва њу 
на цр та Сре тењ ског уста ва. По ста вљен је за гла двог се кре та ра Др жав ног са ве та у чи ну 
нај мла ђег са вет ни ка по сле до но ше ња Сре тењ ског уста ва. Био је члан ко ми си је за из ра-
ду уста ва ко ју је Кнез Ми лош фор ми рао у апри лу 1835. го ди не“.
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на чин ор га ни зо ва ња, са зи ва ња, на чин ра да и де ри ва ти истог – то-
ли ко сла жу да је ком па ра ци ја из ли шна?

Тек по од го во ру на ова пи та ња – мо гу ће је ја сно раз ло жи ти 
из глед, де ло круг ра да, ка рак тер и до стиг ну ћа са бо ра и скуп шти на 
у Ср би ји. Њи хо ве слич но сти и раз ли чи то сти. И тек та ко је мо гу ће 
иден ти фи ко ва ти сте пен очу ва но сти са бор них тра ди ци ја у на род-
ним скуп шти на ма обре но ви ћев ске и ка ра ђор ђе ви ћев ске Ср би је. А 
са по гле дом на це ло ку пан срп ски на род, и ну жно је у ком па ра ци ју 
укљу чи ти и цр кве но – на род не са бо ре Срем ско кар ло вач ке ми тро-
по ли је.

Уло га ве ли ког кне за Ми ло ша Обре но ви ћа, мо дер ни зам кне за 
Ми ха и ла Обре но ви ћа, од но сно „кон струк тив ност“ кне за Алек сан-
дра Ка ра ђор ђе ви ћа пре ма Со вје ту и уста во бра ни те љи ма – што се 
пре ла ма кроз при зму – функ ци је  на род них скуп шти на Ср би је XIX 
ве ка, до кра ја од сли ка ва ју број не еле мен те иде је и тра ди ци је са-
бор но сти ко је је срп ски на род оства ри вао кроз сво ју (пи са ну) исто-
ри ју.

Раз ли чи тост на зи ва, ор га ни за ци је и до стиг ну ћа на род не скуп-
шти не у Кне же ви ни и Кра ље ви ни Ср би ји у од но су на до стиг ну ће 
цр кве но – на род них са бо ра, као и по ку шај очу ва ња кон ти ну и те та 
са бор но сти у Срем ско кар ло вач кој ми тро по ли ји – те ме су не ис црп-
них ана ли за, ком па ра ци ја, про ми шља ња, али све у све му, по јам 
очу ва ња са бор не тра ди ци је, до вољ но је све о бу хва тан, да сво јом 
де скрип тив ном су шти ном, из вор ну са бор ност при пи ше срп ском 
на ро ду. А све то при па да ис тој тра ди ци ји, оства ре њу кон ти ну и те та 
по ли тич ке ми сли и сло бо дар ске иде је код Ср ба.

Уло га ве ли ког кне за Ми ло ша Обре но ви ћа, већ код за на вља-
ња др жав нич ко – кне жев ског зва ња, за раз ли ку од Ка ра ђор ђе вог 
вој вод ско – вој нич ког, па за тим управ ни и скуп штин ски мо дер ни-
зам Ми ха и ла Обре но ви ћа, ко нач но и ње го ва др жав нич ка жр тва, 
„кон струк тив ност“ кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа пре ма уста-
во бра ни тељ ском Со вје ту, на мет ну том тур ско – фе у дал ном еле мен-
ту др жав не упра ве – гле да но кроз при зму ста ле шких и са бор них 
тра ди ци ја очу ва них у об но вље ној Кне же ви ни Ср би ји XIX ве ка – 
пер со на ли зу је по глед на по ли тич ке про це се и иде ју скуп штин ског 
и са бор ног жи во та. Кон ста та ци ја из ре че на у де лу „Ју го сло вен ске 
на род не скуп шти не и са бо ри“2) вр хун ском по ме сту на стан ка – у 
2) Че до мил Ми три но вић, Ми лош Н. Бра шић, Југословенскенароднескупштинеисабори, 

Сту ди ја На род не скуп шти не Кра ље ви не Ју го сла ви је, Бе о град, 1937.  
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На род ној скуп шти ни Кра ље ви не Ју го сла ви је, 1937. го ди не – пру жа 
вр ло опи сну пот по ру из не тим кон ста та ци ја ма: 

„Кнез Ми лош ни је био про тив уста но ва на род не скуп шти не, 
раз у ме се она кве ка квом је он за ми шљао ту уста но ву, јер је на ла зио 
да му је лак ше иза ћи на крај „с на ро дом“ не го са на род ним ста ре-
ши на ма. Скуп шти на у Ми ло ше вој кон цеп ци ји, то је на род ко ји уме 
по ма ло да се из ви че, по не што да тра жи али уме и да ува жи раз ло ге 
кад му их ста ри Го спо дар из не се и раз ло жи. Скуп шти на би, да кле, 
би ла увек ви ше уз Кне за не го уз Са вет, по мо ћу ње Кнез би увек 
мо гао да до ско чи те жња ма Са ве та, и оту да сви Ми ло ше ви устав ни 
про јек ти пред ви ђа ју и уста но ву на род не скуп шти не, упр кос то га 
што је Ми лош знао да јед ну та кву од ред бу устав ну не ће при ми ти 
ни Тур ска ни Ру си ја, ни ти се она мо же до па сти Аустри ји.“3)

Пре ма овом де лу са „нај ви шег ме ста“ тво рац ин сти ту ци је На-
род не скуп шти не у Ср би ји је Ве ли ки кнез Ми лош Обре но вић. Он 
је, са по зи ци је вла да о ца, по хри шћан ској иде о ло ги ји „Бог на не-
бу – цар на зе мљи“, у свом мо дер ном вре ме ну, по шту ју ћи сред ње-
ве ков ну са бор ну тра ди ци ју, исту уса вр шио ус по ста вља ју ћи из бор 
по сла ни ка по управ ним сре зо ви ма, ва ро ши ма, се ли ма и ку ћа ма, и 
по функ ци ји за чи нов ни штво – ми ни стре и на чел ни ке из др жав не 
упра ве. Ми лош, иако кнез по сул та но вом Бе ра ту, ни је имао ви со-
ку и ма лу го спо ду, вла сте лу на рас по ла га њу, ни ти је Па три јар ши ја 
срп ске Цр кве би ла у ње го вој др жа ви, па ни је ни мо гао ожи ве ти 
са бор ност. Ве ли ки кнез Ми лош је ини ци ја тор фан та стич них де мо-
крат ских ре фор ми у дру штву, ни ка ко прост ин тер пре та тор прав ног 
по рет ка тур ске ца ре ви не, или су сед них европ ских цар ста ва. Чак 
ни срп ских сред ње ве ков них са бор них тра ди ци ја. Јер је већ пр ви 
Сре тен ски Устав, 1835. го ди не: „...пр ви срп ски устав ко јим је тач-
но озна чен де ло круг кне же ве вла сти, ми ни ста ра, са ве та и На род не 
скуп шти не…“.4)

Кнез Ми лош (ро ђе но Те о до ро вић) Обре но вић, вла дар од 1815-
1839 и од 1858–1860. го ди не, са на след ним пра вом по сул та но вом 
Бе ра ту из 1830. го ди не и Ха ти ше ри фу о са мо у пра ви Кне же ви не 
Ср би је и сло бод ној шко ли – Сре тен ским Уста вом и На род ном 
скуп шти ном, по ста је тво рац мо дер ног прав ног по рет ка Кне же ви-
не Ср би је, за раз ли ку од Со вје та, ус по ста вље ног по Ха ти ше ри фу, 
или сул та но вом Уста ву, из 1838. го ди не, чи ји се чла но ви до жи вот-
3) Исто, стр. 52.
4) Исто, стр. 51.
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но би ра ју и име ну ју од ца ра. Са мим тим су ин сти ту ци ја фе у дал ног 
пра ва. Оту да ни је ни чу до ка ко ће се со вјет ни ци од но си ти пре ма 
но вој де мо крат ској уста но ви - На род ној скуп шти ни: 

„Устав из 1838. био је упра во она кав ка кав су же ле ли не са мо 
Тур ска, Ру си ја и Аустри ја, не го и То ма Ву чић Пе ри шић, Аврам Пе-
тро ни је вић и оста ли њи хо ви дру го ви ко ји су по ста ли до жи вот ни 
са вет ни ци. Тим уста вом, ствар но, по ни ште не су глав не га ран ти је 
да те Ср би ји у пи та њи ма ње ног не за ви сног уре ђе ња, на шта је има-
ла пра во по ха ти ше ри фу ко ји је прет хо дио уста ву. Он је уни штио 
и уста но ву на род не скуп шти не, чи ме је на род из гу био и оно ма ло 
пред став нич ког пра ва ко је је имао на осно ву уста ва из 1835 г. Не-
за до во љан овим обр том ства ри, кнез Ми лош је био про тив овог 
уста ва и чи нио све да би га из и грао; про тив но то ме, устав су љу-
бо мор но чу ва ли са вет ни ци и њи хо ве при ста ли це, - они су по ста ли 
уста во бра ни те љи, и са кне же ви ма Ми ло шем и, доц ни је, Ми ха и-
лом, за вр гли јед ну оштру бор бу ко ја ће се свр ши ти по вла че њем 
оба дво ји це кне же ва, па дом ди на сти је Обре но ви ћа и за во ђе њем 
уста во бра ни тељ ског ре жи ма ко ји ће тра ја ти све до Све то ан дреј ске 
скуп шти не 1858.“5)

Кнез Ми лош Обре но вић је по сле цар ског за ко но пи сца Ду ша-
на, ко ји је сам се бе опи сао као „бла го вер ног“ уче сни ка са бо ра,6) 
по стао пр ви уста во пи сац у Ср би ји ко ји ни је ок тро и сао нај ви ше 
прав не ак те, већ их је скуп штин ски до но сио има ју ћи кне жев ски, 
про це ду рал но и устав но де фи ни сан глас у нај ви шем за ко но дав ном 
те лу.

Да ли због фак тич ке об но ве др жав но сти, очу ва њу и уна пре-
ђе њу тра ди ци је са бор но сти, по сти жу ћи нај ви ша пар ла мен тар на 
до стиг ну ћа, на по чет ку XIX ве ка, у тек осло бо ђе ној Ср би ји без 
пот пу ног су ве ре ни те та – кнез Ми лош Обре но вић је  ме ђу тим, за-
слу жио епи тет: „не пи сме ни кнез“!? У не спор но на уч ној ли те ра ту-
ри ка же се сле де ће: „Ми лош Обре но вић (1780-1860), кнез Ср би је 
1815-39, и 1858-60; пот пу но не пи смен, син си ро ма шног се ља ка 
Те о до ра Ми ха и ло ви ћа, у мла до сти био мо мак код мар ве них тр го-
ва ца...“. 7)

5) Исто, стр. 51-52.
6) Душанов законик, Бистрички препис, пре вео Ди ми три је Бог да но вић, Но ва хол динг 

Д.О.О., Бе о град 1994, стр. 51: “Овај За кон по ста вља мо од пра во слав ног са бо ра на шег, 
и...са мном, бла го вер ним ца рем Сте фа ном...“. 

7) МалаенциклопедијаПросвета, 2. изд., књ. 2, Про све та, Бе о град, стр. 92.
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По ред свог др жав нич ког и устав ног де ла, кнез Ми лош Обре-
но вић је по шту ју ћи сред ње ве ков ну вла дар ску и пра во слав но – иде-
о ло шку тра ди ци ју, обез бе ђу ју ћи ста тус др жав не цр кве Бе о град ској 
Ми тро по ли ји и Кар ло вач кој Па три јар ши ји – из гра дио и об но вио 
239 цр кве них, град ских и ва ро шких, али и ма на стир ских обје ка та, 
а гра ђе ви на „на род ног стан дар да“, ни бро ја им се не зна!!! Па ипак 
се на зи ва пот пу но не пи сме ним. Исто ри ја ипак ни је за бе ле жи ла да 
ли је цар Ду шан Сил ни био пи смен, од но сно да ли се и цар ски пе-
чат пот пи си вао? О ка квој се од ред ни ци „пот пу но не пи смен“ ра ди 
– из ли шно је су ди ти.

 Ука зи ва њем на ре а лан исто риј ски лик кне за Ми ло ша Обре но-
ви ћа од ре ђен вре ме ном – пр вом по ло ви ном XIX ве ка – упо ре ђу ју-
ћи ње го ва по ли тич ка до стиг ну ћа са да на шњим по ли тич ким про-
це си ма у срп ском на ро ду – кнез Ми лош Обре но вић и ње го ва ди-
на сти ја би ну жно за слу жи ва ли са свим дру га чи је епи те те. У овом 
вре ме ну, по ста је ја сно, у скла ду са још увек жи вим хри шћан ским 
тра ди ци ја ма сред њег ве ка, да је ди на сти ја Обре но ви ћа Ве ли ког 
кне за Ми ло ша, за слу жи ва ла епи тет не са мо „гра ђан ске“, му че нич-
ки умо ре не и већ све то род не!

Чи ње ни це го во ре да је Бе о град ска ми тро по ли ја Срп ске пра во-
слав не цр кве, ка нон ски не са мо стал на, јер је Па три јар ши ја СПЦ, 
до 1920. го ди не, у ту ђој Аустриј ској ца ре ви ни (па три ја рар шко се-
ди ште је у Срем ским Кар лов ци ма, па је ти ту лар ни но си лац ауто-
ке фал но сти СПЦ из ван гра ни ца Кне же ви не и Кра ље ви не Ср би је). 
Што је у сва ком слу ча ју, оте жа ва ло об но ву су ве ре ни те та и са бор-
но сти. Да ли и све то род но сти ди на сти је Обре но ви ћа, ко ја чи ни све 
за об но ву др жав не и пра во слав не тра ди ци је.

 Уста нич ке са бо ре чи не, по чев ши од Ма рин ко ве ја ру ге, до Та-
ков ског устан ка кне зо ви, обор – се о ски кне зо ви и хај ду ци. Нов 
вој нич ки ста леж Ка ра ђор ђе ве и Ми ло ше ве Ср би је. Овој струк ту-
ри је мно го бли жа тра ди ци ја на род них са бо ра (без ста ле шке по-
де ле), не го тра ди ци ја сред ње ве ков не др жав не са бор но сти, гор њег 
ста ле жа. Ка нон ски раз лог, по сто ја ње са мо де ла гор њег – цр кве ног 
ста ле жа8), не до ста так кне жев ске и кра љев ске вла сти, до до би ја ња 
Бе ра та о кне жев ском зва њу и на след ном пра ву за ди на сти ју Обре-
8) Сви ма на сти ри са са бор ним пра вом ни су об у хва ће ни  те ри то ри јом Уста нич ке и Кне же-

ви не Ср би је, а Ми тро по ли ја Бе о град ска је ка нон ски ни жа и за ви сна од Ар хи е пи ско пи је 
и Па три јар ши је, ко ју је Ар се ни је III Чар но је вић, 1690. го ди не, пре се лио у Аустриј ско 
цар ство.
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но ви ћа – све то оне мо гу ћи ло је ре а ли за ци ју иде је, ако је и мо гла 
по сто ја ти у XIX ве ку, о об но ви др жав ног са бо ра Ср би је.

Ме ђу тим, зва ње кнез, ви со ка зва ња лич но сти из управ ног апа-
ра та но ве др жа ве ко је се не би ра ју, већ по функ ци ји ула зе у На род-
ну скуп шти ну, бе о град ски ми тро по лит, са уло гом жи тиј но опи са-
ног све ти те ља на Не ма њи ним де жев ским са бо ри ма – по ка зу ју да 
је На род на скуп шти на Кне же ви не Ср би је, при ку пи ла и укљу чи ла 
у свој са став све са чу ва не еле мен те сред ње ве ков ног др жав ног са-
бо ра, Ра шке и Де спо то ви не Ср би је.

.    .    .
Тур ски устав, 1838. го ди не, и уста во бра ни тељ ски ре жим Со-

вје та ко га чи не до жи вот но име но ва ни чла но ви, од но сом пре ма На-
род ној скуп шти ни Кне же ви не Ср би је – до ка зу ју да не при па да ју 
срп ској сред ње ве ков ној тра ди ци ји и су прот ни су иде ји сред ње ве-
ков не са бор но сти:

„Под уста во бра ни тељ ским ре жи мом скуп шти на, да кле, и да ље 
оста је са мо оби чај на уста но ва; Кнез и Са вет са зи ва ју је кад и ако 
за до бро на ђу; она не ре ша ва ни о че му, не го са мо да је ми шље ње и 
из но си же ље. Њен зна чај ма њи је не го зна чај скуп шти на из вре ме-
на пр ве вла де Кне за Ми ло ша, и још ма њи од зна ча ја ко ји су има ле 
скуп шти не из пр вог устан ка. Њих је, у то ку од 16 го ди на ко ли ко је 
тра јао уста во бра ни тељ ски ре жим, би ло све га шест. Три скуп шти-
не су се за ни ма ле из бо ром кне за и са оп ште њем сул та но вог бе ра та 
о кне жев ској ин ве сти ту ри, две су би ле Ву чи ћу лич но по треб не да 
при пре ти и да се учвр сти; ше ста, по след ња, сру ши ће уста во бра ни-
тељ ски ре жим и из ве сти ди на стич ки пре врат“.9)  

Иако, но ви кнез Алек сан дар и но ва ди на сти ја, са на след ним 
пра вом, Ка ра ђор ђе ви ћа – чи ње нич но ни је би ла чу вар, већ су прот-
ста вље на срп ским са бор ним тра ди ци ја ма -  исто ри ја до ка зу је да 
се и уста во бра ни тељ ски Со вјет и кнез Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић, 
по ви ну ју од лу ка ма На род не скуп шти не, ко ли ко код из бо ра, то ли ко 
код опо зи ва кне за Алек сан дра и уста во бра ни те ља:

„Уста во бра ни те љи, пред во ђе ни То мом Ву чи ћем Пе ри ши ћем, 
на сто ја ли су свим си ла ма да до ђу на упра ву зе мље.10) Из ме ђу Кне-
за Ми ха и ла и уста во бра ни те ља бор ба ни је пре ста ја ла; Ву чић је 
кри шом пре шао из ино стран ства у Ср би ју и по ди гао бу ну; вој ску 
9) Че до мил Ми три но вић, Ми лош Н. Бра шић, Исто, стр. 52.
10) На род на скуп шти на у Бе о гра ду, 2. сеп тем бар 1842. го ди не.
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Кне за Ми ха и ла, ко ја се на ла зи ла на Ме ти ном бр ду код Кра гу јев ца, 
он је оста вио без то по ва и раз био; Кнез Ми ха и ло, пра ћен не ким 
ми ни стри ма и чла но ви ма Са ве та, на пу стио је зе мљу, и на тај на чин 
пи та ње из бо ра но вог Кне за би ло је отво ре но...

...Тре ба ло је, да кле, иза бра ти но во га Кне за, а то је мо гла да 
из вр ши са мо На род на скуп шти на. Пр ви по сао но ве упра ве био је 
да 28 ав гу ста 1842 са зо ве на род ну скуп шти ну, да тај по сао из вр-
ши. Са ста нак на род не скуп шти не за ка зан је за 2 сеп тем бар 1842, 
на Вра ча ру код Бе о гра да ...На чел ни ци ма је ста вље но у ду жност да 
при ку пе из сва ког се ла 5 – 6 'по ште них и ра зум них љу ди - кме то ва' 
и да са њи ма за јед но до ђу у Бе о град, где ће се на Вра ча ру др жа ти 
скуп шти на за из бор но вог Кне за.“11) 

Јед на од шест На род них скуп шти на у ше сна е сто го ди шњем 
раз до бљу за уста во бра ни тељ ске вла де, при ти сну та по ли тич ким и 
исто риј ским окол но сти ма ипак је, у по ли тич ком сми слу, по ку ша ла 
да ожи ви уло гу и иде ју са бор но сти из срп ске по ли тич ке тра ди ци је:

„На гра ни ца ма Ср би је, у Аустри ји и Ма ђар ској, бук ну ла је 
1848 ре во лу ци ја, а на род је же лео да се под у пи ре бор ба ко ју су 
по ве ли Ср би из Вој во ди не про тив Ма ђа ра. У до го во ру с Кне зом 
Са вет је ре шио да се са зо ве на род на скуп шти на за 1 јун 1848 у 
Кра гу јев цу,12) да би се са слу ша ле на род не же ље. Ка ко се, ме ђу тим, 
осе тио ја чи по крет ме ђу Обре но ви ћев ци ма (Кнез Ми лош је до шао 
у За греб, а Кнез Ми ха и ло у Но ви Сад), са зив скуп шти не био је од-
ло жен за Пе тров дан, 28 ју на 1848.

Са зи ва ње пе тров ске скуп шти не мо ти ви са но је 'ус ко ле ба ним 
ста њем у Евро пи и у не ким пре де ли ма са мог су сед ства на шег и 
због мо гућ но сти да се ја ве још те жи и ва жни ји до га ђа ји.' Са вет је 
до нео и од ред бе ка ко ће се би ра ти скуп шти на ри. Од ре ђе но је да се 
на сва ких 250 по ре ских гла ва би ра по је дан по сла ник. Сем то га, 
у скуп шти ну су ушли сви окру жни на чел ни ци, по је дан мо нах из 
11) Че до мил Ми три но вић, Ми лош Н. Бра шић, Исто, стр. 53-54: „До че кан бур ним акла ма-

ци ја ма скуп шти на ра и оку пље ног на ро да Кнез Алек сан дар по здра вио се са ми тро по ли-
том, на ме сни ци ма и на род ним ста ре ши на ма, па га је ми тро по лит по здра вио бе се дом. 
По сле то га на пи сан је акт ве зи ру бе о град ском ко јим је но ти фи ко ван из бор но вог Кне за. 
Ве зир је, пре ко јед не скуп штин ске де пу та ци је био за мо љен да деј ству је код Пор те да се 
овај из бор што пре при зна сул та но вим бе ра том.“  

12) Ме сец да на пре, 1. ма ја 1848. го ди не, по ју ли јан ском ка лен да ру, Скуп шти на Ср ба у 
Срем ским Кар лов ци ма, про гла си ла је Вој вод ство Ср би ју, об но ви ла је па три ја рар шки 
чин Кар ло вач ком ми тро по ли ту Ра ја чи ћу, иза бра ла је за вој во ду Срп ске Вој во до ви не 
пу ков ни ка Сте ва на Шу пљик ца, Глав ни од бор – Вла ду Вој вод ства Ср би је на че лу са 
Ђор ђем Стра ти ми ро ви ћем, штам па на је ћи ри лич на срп ска фо рин та као но вац Вој вод-
ства Ср би је, фор ми ра на је вој ска и Гар да. 
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сва ке епар хи је, а из ар хи ди је це зе по два, пре ма од ред би ар хи је ре ја, 
те два офи ци ра гра нич не вој ске, пред став ни ци оба оде ље ња Апе-
ла ци о ног су да, прет сед ник Вр хов ног су да, сви епи ско пи и ми тро-
пи лит Ср би је.

Скуп шти на се са ста ла за ка за ног да на на отво ре ном по љу. При-
су ство вао је Кнез са Са ве том, а отво ре на је Кне же вом бе се дом. Кад 
се пре шло на рад, би ло је бур них сце на из ме ђу чла но ва Са ве та и 
скуп шти не...“13) 

На ред них де сет го ди на, од 1848. до 1858. го ди не, у Ср би ји ни је 
са зи ва на На род на скуп шти на. Иде ја са бор но сти са свим је успа ва-
на. Ко ли ка је, пак, сна га ове тра ди ци је би ла, ви ди се у исто риј ском 
рас пле ту – ру ше њу уста во бра ни тељ ске вла де и кне за Алек сан дра 
и у за кон ској еман ци па ци ји На род не скуп шти не:

„За кон о на род ној скуп шти ни, на осно ву ко га је са зва на Све-
то ан дреј ска скуп шти на 1858 го ди не мо ти ви ше са зив скуп шти не 
'оби ча јем на род ним ко ји од ста ри на по сто ји, да се наш на род с 
вре ме на на вре ме са ку пља на скуп шти ну по ра ди са ве то ва ња о оп-
ште на род ним де ли ма'.

У скуп шти ну ула зе по по ло жа ју пред сед ни ци Ка са ци је, оба 
оде ље ња Апе ла ци је, Бе о град ског ва ро шког су да и свих окру жних 
су до ва, сви окру жни на чел ни ци и управ ник Бе о гра да, сви окру жни 
про то је ре ји а из сва ке епар хи је по је дан по сла ник, без об зи ра на 
број по ре ских гла ва. Сва ки срез, сва ка ва рош (ма и не би ла окру-
жна) као и Бе о град би ра ју по јед ног по сла ни ка на пет сто ти на по-
ре ских гла ва. На сва ких да љих 250 по ре ских гла ва до ла зи још је дан 
по сла ник. Чла но ви скуп шти не сма тра ју се и као по сла ни ци сво га 
сре за (ва ро ши) а и као пред став ни ци це ло га на ро да. Скуп шти на 
са ма се би би ра (у при су ству кне же вом пред став ни ка) пред сед ни ка, 
пот пред сед ни ка и два се кре та ра. Ови по след њи мо гу би ти узе ти и 
ван скуп шти не, из чи нов нич ког ре да, али та да не ма ју пра во гла са.

За да так је скуп шти не да пред др жав ном упра вом бу де ве ран и 
та чан из ра жај на род ног ста ња и осе ћа ња, и по то ме она: 1) да је сво-
је ми шље ње о пред ме ти ма за ко је Кнез са Са ве том на ђе за до бро 
да се пре ко ми ни стра пред ло же скуп шти ни; 2) има пра ва да из не се 
пред вла ду те го бе ко је би на род имао и да пред ло жи сред ства да 
се оне от кло не; 3) да из но си же ље ко је би на род имао за по ди за ње 
др жав ног бла го ста ња, и на чин на ко ји би се те же ље из вр ши ле и 
за до во љи ле.
13) Че до мил Ми три но вић, Ми лош Н. Бра шић, Исто, стр. 56. 
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Пред ло зи на род не скуп шти не не ма ју оба ве зне си ле док их 
Кнез и Са вет, сход но уста ву, не оза ко не.

Дан и ме сто са стан ка скуп шти не од ре ђу је Кнез са Са ве том. 
По сла ни ци су ду жни на вре ме до ћи у скуп шти ну и уред но по ха-
ђа ти сед ни це. Пу но моћ ја се пре да ју ко ми си ји од три са вет ни ка и 
два ми ни стра (уну тра шњих де ла и прав де). По из ве шта ју ко ми сиј-
ском, Са вет од лу чу је о за ко ни то сти из бо ра. По што Са вет бу де из-
ве штен о кон сти ту и са њу скуп шти не, Кнез је отва ра у при су ству 
Са ве та и ми ни ста ра. За рад скуп шти не по треб но је при су ство две 
тре ћи не свих по сла ни ка, а од лу ке се до но се ап со лут ном ве ћи ном 
при сут них. Сло бо да го во ра и ми шље ња обез бе ђе на је. Глас се да је 
јав но. Ре ше ња скуп штин ска ша љу се Са ве ту, а рад се са оп шта ва у 
слу жбе ним но ви на ма по се кре тар ским за бе ле шка ма, ко је одо бра ва 
пред сед ник. Из вод из то га штам па се и до ста вља на ро ду.

Би ра чи мо ра ју би ти пу но лет ни, ро ђе ни или при ро ђе ни Ср би, 
ко ји ни су ка жња ва ни за зло чин. Слу ге, не мо гу би ти би ра чи14), иако 
пла ћа ју бе ћар ски да нак. Чи нов ни ци не мо гу би ти би ра ни у окру зи-
ма у ко ји ма не по сред ни вр ше власт. Сва ки би ра у ме сту где жи ви 
или где има не по крет на до бра. Кан ди да ти за по сла ни ке сем по го-
да ба за би ра че, мо ра ју има ти три де сет го ди на. Не мо гу би ти би-
ра ни за по сла ни ке: ми ни стри, ар хи је ре ји, и уоп ште чи нов ни ци и 
све ште ни ци оба ре да.“15)

.    .    .
За кон о На род ној скуп шти ни од 28. ок то бра 1858. го ди не, ни-

је ре гу ли сао, од но сно пред ви део из бор и опо зив кне за Ср би је, а 
исто риј ски до га ђа ји ко ји ће усле ди ти по са зи ва њу за кон ски уре ђе-
не Скуп шти не ко ја је за се да ла у Бе о гра ду, по ка зу ју да је тра ди ци-
ја са бор но сти над ја ча ла чак и за кон ски ус по ста вљен скуп штин ски 
по ре дак, ин сти ту ци ју Со вје та па и ин сти ту ци ју кне за са на след ним 
пра вом, по што је Скуп шти на од 377 иза бра них, и по по ло жа ју 60 
при сут них, по сла ни ка – зба ци ла кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа 
и по но во би ра ла кне за Ми ло ша Обре но ви ћа, ко ји ће са че ка ти и 
кне жев ски бе рат од сул та на, и по од лу ци На род не скуп шти не, 25. 
ја ну а ра 1859. го ди не, до пу то ва ти у Бе о град. 

Пре ма исто риј ским из во ри ма Све то ан дреј ска На род на скуп-
шти на, одр жа ла је 46 пле нар них сед ни ца и тра ја ла је 60 рад них 
14) На по ме на: Душановзаконик, члан 70, „Се бро ва збо ра да не бу де...“.
15) Че до мил Ми три но вић, Ми лош Н. Бра шић, Исто, стр. 58.
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да на.16) Во ђен је скуп штин ски про то кол ове ра ван од чла но ва пред-
сед ни штва. Скуп шти на је има ла свој пе чат и ар хи ву. До не ла је 385 
од лу ка, ко је су про то ко ли са не. За кон о Све то ан дреј ској На род ној 
скуп шти ни, до нет у Бе о гра ду 1858. го ди не, у пот пу но сти је оправ-
дао кон ста та ци ју из са мог За ко на: „На род на скуп шти на је јед на од 
нај ста ри јих и нај све ти јих уста но ва у Кња жев ству Срп ском. Она је 
за ко ни та во ља свег на ро да срп ског (чл 1).“17)

Пре ци зно све до че ње о за ко но дав но уре ђе ном и по слов нич ки 
во ђе ном скуп штин ском жи во ту На род не Скуп шти не Кне же ви не 
Ср би је, од За ко на из 1858. го ди не – пру жа Про то кол за се да ња ко-
ји је са чу ван ар хив ски до ку мент и био је штам пан у зва нич ним „и 
дру гим зе маљ ским но ви на ма“.18) По За ко ну о На род ној скуп шти-
ни: „На род ни по сла ни ци ни су ду жни ни ко ме и ни ка да од го ва ра-
ти за оно што на скуп шти ни бу ду го во ри ли. На род ни по сла ник не 
мо же ни за што би ти за тво рен за вре ме скуп шти не, док она нај пре 
то не одо бри. Но ка да би га власт на са мом де лу зло чин ства ухва ти-
ла, мо же га за тво ри ти, али је ду жна од мах одо бре ње од скуп шти не 
иска ти да га у за тво ру за др жи.“19) 

Пот пу но са мо стал ну за ко но дав ну ак тив ност Скуп шти на Ср-
би је оства ру је од вре ме на пу не су ве ре но сти, од но сно од Ха ти ше-
ри фа, про чи та ног 25. мар та 1867. го ди не на Ка ле мег да ну, од но сно 
од из бо ра но вог кне за Ми ла на Обре но ви ћа по муч ком уби ству 
Ми ха и ло вом. Осва ја ње за ко но дав не ак тив но сти и оства ри ва ње са-
мо стал ног скуп штин ског жи во та Скуп шти не Кне же ви не и Кра ље-
ви не Ср би је – па ра лел но те че са зло срет ном суд би ном ди на сти је 
Обре но ви ћа али не за ви сно од до га ђа ја у ди на стич кој бор би. На-
род на Скуп шти на Ср би је у пот пу но сти по ста је са мо стал но по ли-
тич ко те ло, за хва љу ју ћи шко ло ва ном ка дру Кне же ви не и Кра ље-
ви не Ср би је у Евро пи, од но сно иде ја ма ли бе ра ли зма XIX ве ка.20)

.   .   .
Са мо стал ни за ко но дав ни по сло ви и пун пар ла мен тар ни жи вот 

На род не Скуп шти не Кра ље ви не Ср би је, ко ји је под ра зу ме вао из-
бор и опо зив кра љев ске вла де – пре ста је са мо у ки да њем На род не 
Скуп шти не. Сам до га ђај за слу жу је ши ри опис и иза зи ва кон ста-
16) Исто, стр. 60.
17) Исто, стр. 60.
18) ЗаконоНароднојскупштинииз1858.године, члан 34.  
19) Члан 36. и 37.
20) Др Дра ган Си ме у но вић, ИзризницеОтаџбинскихидеја, Gra fo of set, Срем ска Ка ме ни-

ца, 2000.
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та ци ју да је и са бор на тра ди ци ја, ци ви ли за циј ска, кул тур на и по-
ли тич ка те ко ви на са мо стал не др жав но сти Ра шке и Ср би је – „са-
мо у ки ну та“ са са мо у ки да њем Скуп шти не Кра ље ви не Ср би је. Ка ко 
исто риј ски из вор на во ди: „Пре не го што је На род на скуп шти на 
мо гла да на ста ви рад у Бе о гра ду, чин ује ди ње ња Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца био је из вр шен 1. де цем бра 1918, па се оче ки ва ло да се 
у нај ско ри је вре ме са ста не При вре ме но на род но пред став ни штво 
Кра љев ства Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. За ко но дав ни по сло ви, по-
сле то га вре ме на, тре ба ли су да пре ђу на ту но ву пред став нич ку 
уста но ву, по сле че га је тре ба ло у це лој ује ди ње ној зе мљи из вр ши-
ти из бо ре за Уста во твор ну скуп шти ну. Про гла ше њем ује ди ње ња, 
ствар но, пре ста ла је за ко но дав на функ ци ја сви ју на род них пред-
став ни штва на те ри то ри ји ује ди ње не др жа ве. Та иста суд би на че-
ка ла је и Срп ску на род ну скуп шти ну ко ја је са зва на за 14. де цем бар 
у Бе о гра ду...“.21)

Са мо у ки да ње На род не Скуп шти не Кра ље ви не Ср би је де си ће 
се 16. де цем бра 1918. го ди не, на 98 ре дов ном са стан ку од по чет ка 
Свет ског ра та, и то усва ја њем ве о ма за ни мљи вог За ко на о до дат ном 
ван ред ном кре ди ту, од 300 ми ли о на ди на ра, на пред лог ми ни стра 
фи нан си ја др Мом чи ла Нин чи ћа (удво стру че но рат но кре дит но за-
ду же ње Кра ље ви не Ср би је, са да у но вој др жа ви). По след њи го вор 
пред сед ни ка вла де Сто ја на Про ти ћа, са др жао је Адре су На род ног 
ве ћа На след ни ку Пре сто ла Алек сан дру и од го вор На след ни ка Пре-
сто ла Алек сан дра иза слан ству На род ног ве ћа.22)

Емо тив ни Про ти ћев го вор, ме ђу тим, не об ја шња ва ни да ли је 
„На след ник Пре сто ла Алек сан дар“ на след ник срп ског или но во ју-
го сло вен ског пре сто ла, као што не об ја шња ва ни до ки да ње би ло 
ко је ин сти ту ци о нал не и др жа во твор не тра ди ци је срп ског на ро да. 
Еуфо рич ни го вор пред ста вљао је емо ци о нал ни на ступ, ко ји ће у 
исто ри ју од не ти ком плет на до стиг ну ћа срп ске са бор но сти: „Тре-
ну так је био и ве ли чан ствен и оча јан: с јед не стра не без дан, по ли-
тич ка смрт јед ног пи то мог да ро ви тог и ви те шког на ро да од 12 ми-
ли о на ду ша, с дру ге стра не ње го во ве ко ви ма же ље но и спре ча ва но 
на род но и др жав но ује ди ње ње...!23)     

21)  Че до мил Ми три но вић, Ми лош Н. Бра шић, Исто, стр. 183-184.
22)  Исто, стр. 184.
23)  Исто, стр. 184.
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Summary
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