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УДК 32(497.11)(091)“183-“:342.553
Оригинални научни рад

Ми ро слав СВИР ЧЕ ВИЋ
Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ
Београд

ЛО КАЛ НА УПРА ВА ПОД УСТА ВО БРА НИ ТЕ ЉИ МА

Ап стракт:  Овај чла нак об ја шња ва раз вој ло кал не упра ве за вре ме 
уста во бра ни тељ ске вла де, у кон тек сту из град ње мо дер ног др жав ног 
апа ра та и прав ног по рет ка. Овај про цес је об ра ђен кроз ана ли зу За ко
на о устрој ству окру жних на чел ста ва и глав ним ду жно сти ма сре ских 
на чел ни ка и За ко на о устрој ству оп шти на, оба од 1839. године. Овим 
за ко ни ма уста но вље на је кру та цен тра ли за ци ја вла сти на ре ла ци ји по-
пе чи тељ уну тра шњих де ла – окру жно на чел ство – сре ско на чел ство 
– оп шти на, што је пот пу но би ло у ду ху ус по ста вље ног оли гар хиј ског 
ре жи ма, за сно ва ног на од ред ба ма Тур ског уста ва од 1839. По се бан зна-
чај има први За кон по што је био нај ду же на сна зи у устав ној исто ри ји 
Ср би је XIX ве ка (1839–1888, и 1894–1903). На ње му су се те ме љи ли сви 
об ли ци оли гар хиј ских и лич них ре жи ма. Због то га и за слу жу је да бу де 
пред мет по себ не ана ли зе.

1. По ли тич ке при ли ке у Ср би ји по сле Ми ло ше ве аб ди ка ци је

За Ми ло ше ву аб ди ка ци ју 1839. године нај ви ше за слу га су има ли 
ис так ну ти во ђи са вет ске опо зи ци је, ко ји су упор но тра жи ли до но ше-
ње уста ва ра ди огра ни че ња ње го ве ап со лут не вла сти, ус по ста вља ња 
прав ног по рет ка, и по себ но ра ди за шти те лич не си гур но сти и при ват-
не соп стве но сти. Тој гру пи по ли ти ча ра, на чи јем че лу су се на ла зи ли 
То ма Ву чић-Пе ри шић, Аврам Пе тро ни је вић, Сто јан и Алек са Си мић, 
Ха џи-Ми лу тин Га ра ша нин и ње гов син Или ја, при па да за слу га што је 
Ср би ја до би ла Устав од 1838. Због то га су и по зна ти под име ном уста-
во бра ни те ља.1 Убр зо је Ми ло ше ва де спо ти ја би ла за ме ње на њи хо вим 
оли гар хиј ском вла да ви ном.

1 По ред ових глав них во ђа, у ре до ви ма ис так ну ти јих не при ја те ља кне-
за Ми ло ша би ло је и дру гих ви ђе ни јих љу ди ко ји су тр пе ли од кне же ве са-
мо во ље и ње го вог мо но по ла на тр го ви ну: про та Ма те ја Не на до вић, Је врем 
Не на до вић, Ла зар То до ро вић, Па ун Јан ко вић, ми тро по лит бе о град ски Пе тар 
Јо ва но вић и епи скоп ужич ки Ни ћи фор Мак си мо вић, за тим и чла но ви Са ве-
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По што се од ре као пре сто ла у ко рист свог ста ри јег си на Ми ла-
на, Ми лош је на пу стио Ср би ју. Кне же ви ћу Ми ла ну је не сум њи во при-
па да ло пра во на на сле ђе пре сто ла пре ма Ха ти ше ри фу од 1830, Бе ра-
ту од исте го ди не и пре ма ва же ћем Тур ском уста ву. Али, у то вре ме 
он је ле жао те шко бо ле стан те ни је био спо со бан да пре у зме вла да-
лач ку власт. С дру ге стра не, уста во бра ни те љи су упор но твр ди ли да 
новoименовани кнез још мо ра да до би је зва нич ну по твр ду од Пор те 
ка ко би мо гао по че ти да упра вља зе мљом. То су би ли раз ло зи за фор-
ми ра ње На ме сни штва ко је је тре ба ло при вре ме но да вр ши кне жев ску 
власт у име но во про гла ше ног кне за.2

За пр вог на ме сни ка Са вет је иза брао кне же вог пред став ни ка 
(пред сед ни ка вла де) и по пе чи те ља ино стра них де ла Авра ма Пе тро ни-
је ви ћа, ко ме је по Уста ву при па ло пра во да за сту па кне за. За дру гог на-
ме сни ка по ста вљен је Је врем Обре но вић, пред сед ник Са ве та и стриц 
но вог кне за, а за тре ћег на ме сни ка по зна ти бу кач и де ма гог, ина че са-
вет ник – То ма Ву чић.3

Кнез Ми лан је умро већ 8. ју ла 1839. На пре сто лу је био све га 
26 да на. На ме сни штво је на ста ви ло да упра вља зе мљом све док Пор та 
ни је по твр ди ла мла ђег Ми ло ше вог си на Ми ха и ла за но вог кне за и док 
овај ни је по чет ком мар та 1840. до шао у Бе о град из Вла шке.

Ме ђу тим, ни Ми ха и ло се ни је ду го за др жао на пре сто лу. По из-
би ја њу Ву чи ће ве бу не кнез Ми ха и ло је по чет ком сеп тем бра 1842. на-
пу стио Ср би ју.4 Био је то крај ње го ве пр ве вла де. Уста во бра ни те љи су 

та: Ми ли сав Здрав ко вић-Ре са вац, Сте ван Сто ја но вић-Ћо са, Ми лу тин Пе тро-
вић-Ера (брат Хај дук-Вељ ков) и по пе чи тељ Па вле Ста ни шић. Би ло је ту још и 
пред сед ни ка и чла но ва окру жних су до ва, окру жних и сре ских на чел ни ка, њи-
хо вих по моћ ни ка и дру гих чи нов ни ка (А. Ивић, Из до ба Ка ра ђор ђе ва и си на 
му кне за Алек сан дра, Бе о град, 1926, 76–77). Дра го слав Стра ња ко вић је ве о ма 
успе шно из ра дио пор тре те мно гих од по ме ну тих уста во бра ни те ља (ви де ти: 
Д. Стра ња ко вић, Вла да уста во бра ни те ља 1842–1853, Бе о град, 1932, 83–88).

2 Из бор На ме сни штва је из вр шен без ика квог ва же ћег прав ног ак та по-
што ову уста но ву ни је пред ви део ни је дан по зи ти ван про пис ауто ном не Кне-
же ви не Ср би је. У овом слу ча ју, Са вет се по слу жио од ред ба ма не ва же ћег Сре-
тењ ског уста ва (Р. Љу шић, Пр во На ме сни штво (1830–1840), Бе о град, 1995, 
29).

3 О Ву чи ће вом жи во ту и исто риј ској уло зи ви де ти подробније у мо но-
гра фи ји би о граф ског ка рак те ра Ра до ми ра Ј. По по ви ћа То ма Ву чићПе ри шић, 
Бе о град, 2003.

4 Ра до мир По по вић на зи ва овај до га ђај Ву чи ће вом ре во лу ци јом а не бу-
ном, обра зла жу ћи сво је опре де ље ње чи ње ни цом да се ра ди о пре вра ту а не о 
обич ној по бу ни ка квих је би ло на пре тек до та да. На и ма, Ву чи ће ва „бу на“ ни-
је има ла ка рак тер обич не ору жа не кав ге не го пра вог пре вра та ко ји је имао за 
по сле ди цу про ме ну ди на сти је на срп ском пре сто лу и пр ву зна чај ну сме ну 
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на пре сто до ве ли во ждо вог си на Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа.5 По че так 
ње го ве не баш успе шне вла да ви не озна чио је за пра во и по че так уста во-
бра ни тељ ског ре жи ма. Ње гов пад на Све то ан дреј ској скуп шти ни 1858. 
године до вео је до па да и са вет ске оли гар хи је.6 Дру гим ре чи ма, овај 
пе ри од (1842–1858) у устав ној исто ри ји Ср би је ко ји је по знат под име-
ном вла да ви не уста во бра ни те ља по кла па се са вла да ви ном кне за Алек-
сан дра. На кон ди на стиј ског пре вра та 1858. на сту пио је но ви мо ме нат 
у устав ној исто ри ји са бит но дру га чи јим прав но-по ли тич ким обе леж-
ји ма. Та ко уста во бра ни тељ ски ре жим тра је све га 16 го ди на.

2. Уста во бра ни тељ ски про грам и ло кал на упра ва

Во ђи уста во бра ни те ља ни су би ли по свом вас пи та њу и раз ми-
шља њу ни ка кви ре фор ма то ри. Ма хом су то би ли про сти и не шко ло ва-
ни на род ни три бу ни чи ја се по ли тич ка спо соб ност нај ви ше огле да ла у 
ди за њу и угу ши ва њу бу на под Ми ло шем.7 Али иза њих је ста ја ла јед на 
но ва ге не ра ци ја ко ја је зах те ва ла на пу шта ње тур ског на чи на упра ве и 
спро во ђе ње по ли тич ких ре фор ми. Тај на ра штај се раз ли ко вао од оних 
кон зер ва тив них еле ме на та ко ји су би ли за до вољ ни про стом чи ње ни-

чи нов ни штва из по ли тич ких раз ло га. Осим то га, овај пре врат је био из ван ред-
но ор га ни зо ван уз сна жну тур ску аустриј ску по моћ. Све су то ар гу мен ти ко ји 
– пре ма По по ви ће вом ми шље њу – иду у при лог тер ми ну ре во лу ци ја а не бу на 
за опис до га ђа ја од 1842 (Р. Ј. По по вић, исто, 139). О Ву чи ће вој „бу ни“ ви де ти 
у: А. Ивић, исто, 67–82; Д. Стра ња ко вић, исто, 6–22, Ср би ја – 1834–1858, Бе о-
град, 1937, 41–48, Ву чи ће ва бу на 1842 го ди не, Бе о град, 1936, 1–164; Ж. Ми тро-
вић, Срп ске по ли тич ке стран ке, Бе о град, 1939, 35–36; Ј. Про да но вић, Исто
ри ја по ли тич ких стра на ка и стру ја у Ср би ји I, Бе о град, 1947, 121–127; Р. Ј. 
По по вић, исто, 139–146).

5 О из бо ру Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа за срп ског кне за ви де ти у: А. 
Ивић, исто, 83–108.

6 С. Јо ва но вић, Уста во бра ни те љи и њи хо ва вла да, том 3, Бе о град, 1991, 
25, 261–262.

7 Нај ва жни ји ме ђу њи ма био је Ву чић, вођ бу не про тив кнеза Ми ха и-
ла. Он ни је ис по ве дао ни ка кве по ли тич ке иде је. Он је умео бо ље не го ико да 
ди же бу не, али је с дру ге стра не, ма ње не го ико умео да вла да у ре дов ним при-
ли ка ма. По сле бу не он ни је знао шта му ва ља чи ни ти, и ра ди је је опет од ла зио 
у опо зи ци ју па би ло то и про тив оног ста ња ко је је сам бу ном ство рио. Ни 
Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић ни је имао по ли тич ке иде је, али је он уз то био ли-
шен и сва ке ини ци ја ти ве ко ја Ву чи ћу ни је не до ста ја ла. Ово су би ле нај кра ће 
цр те два нај ва жни ја по ли тич ка пред став ни ка уста во бра ни тељ ског вре ме на 
(С. Јо ва но вић, исто, 25).
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цом да је укло ње на не по сред на тур ска упра ва.8 Он је тра жио не што 
но во: ус по ста вља ње прав ног по рет ка ко ји обез бе ђу је лич ну и имо вин-
ску си гур ност и огра ни че ње вла да лач ке вла сти.9 Ка ко све то по сти ћи 
и ор га ни зо ва ти – на род на ма са ни је има ла ја сну пред ста ву, али је би ла 
спрем на да при хва ти пре по ру ке сво је ина че оскуд не ин те ли ген ци је, ка-
ко да ре ши то пи та ње. Под Ми ло шем, ин те ли ген ци ју су пред ста вља ли 
Ср би из Аустри је, тзв. „не мач ка ри“. 10 Бу ду ћи да је Ср би ја би ла при ми-
тив на се љач ка зе мља без уре ђе ног си сте ма обра зо ва ња, ин те ли ген ци ја 
се мо гла до ба ви ти са мо „из пре ка“. Ка да су во ђи опо зи ци је ус пе ли да 
обо ре кне за Ми ло ша, они су мо гли са мо да се ослоне на „не мач ка ре“, 
да за тра же њи хо ву по моћ у ства ра њу но ве др жав не упра ве, ка ко се Ми-
ло шев лич ни ре жим не би ви ше по вра тио.11

Ср би из Аустри је по се до ва ли су ре фор ма тор ске иде је у пра во 
вре ме: по сле па да јед ног сна жног вла да о ца и по бе де са вет ске опо зи ци-
је, ко ја ни је зна ла ка ко да ље, њи хо ве иде је су би ле ви ше не го дра го це не. 
Они су има ли пре су дан ути цај на срп ски по ли тич ки раз ви так сре ди-

8 Ста ри је ге не ра ци је Ср ба ко је су још пам ти ле тур ске зу лу ме ни су 
тра жи ле ни шта дру го не го да њи ма не вла да тур ски па ша са му се ли ми ма и 
ка ди ја ма. Ка да су јед ном ус пе ли да до би ју сво је на род не ста ре ши не њи хо ве 
по ли тич ке те жње су про сто пре са хле. Они ви ше ни су има ли шта да тра же. 
Су о чи ли су се са Ми ло ше вом де спо ти јом и не ка ко је под но си ли ин стик тив но 
осе ћа ју ћи да је то ипак ма ње зло не го све оно гор ко и кр ва во ис ку ство под 
да хи ја ма или Су леј ман-па шом Ско пља ком (С. Јо ва но вић, исто, 26; Ж. Ми тро-
вић, исто, 36).

9 С. Јо ва но вић, исто, 27–28.
10 Овај тер мин је пред ста вљао по грд ни на зив за аустриј ске Ср бе ко ји су 

чи ни ли око сни цу чи нов нич ког апа ра та у Ср би ји. Као је ди на ин те ли ген ци ја у 
јед ној при ми тив ној се љач кој сре ди ни, они су на ро чи то пред ња чи ли у од бој-
ном по на ша њу пре ма про стом пу ку. По сма тра ју ћи га с ви си не и с ома ло ва жа-
ва њем, Ср би-пре ча ни су иза зи ва ли гнев и ре волт код про стог све та. Сто га их 
је до ма ћа пу бли ка, уз за вист пре ма њи хо вим по ло жа ји ма и ква ли фи ка ци ја ма, 
по че ла по грд но кр сти ти тер ми ни ма Не мач ка ри, Шва боСр би или пак Шва бу
ри ја (М. Лу ко вић, Раз вој срп скога прав ног сти ла. Прилог историји језика и 
права у Србији, Бе о град, 1994, 36).

11 Ср би-пре ча ни за у зи ма ли су го то во нај зна чај ни је по ло жа је у Кне же-
ви ни. Би ли су кне же ви ди пло мат ски пред став ни ци, са вет ни ци, пр ви се кре та-
ри кне же ве кан це ла ри је, глав ни се кре та ри Са ве та, на чел ни ци ми ни стар ства, 
упра ви те љи шко ла, про фе со ри, учи те љи, све ште ни ци, ин же ње ри, ле ка ри, кан-
це ла риј ски чи нов ни ци. По на во ди ма у слу жбе ном по пи су из ју ла 1836, Ср би-
ја је има ла укуп но 68 учи те ља. Од тог бро ја 25 је би ло из Сре ма, 12 из Ба на та, 7 
из Бач ке, 3 из Сла во ни је, 2 из Хр ват ске, 2 из „Це са ри је уоп ште“, док је оста так 
(њих 17) би ло из Ср би је (П. Кре стић, „Шва бе“ или „не мач ка ри“ у Серб ским 
на род ним но ви на ма Те о до ра Па вло ви ћа, Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју, 
бр. 49, Но ви Сад, 1994, 34).



257М. Свирчевић, Локална управа под уствобранитељима

ном XIX ве ка.12 По бе ђи ва ли су са сво јим пред ло зи ма и он да ка да им је 
Ву чић, као сим бол но вог ре жи ма чи је је те ме ље упра во он уда рио, био 
про ти ван.13 Мо ра ло се при сту пи ти из град њи уста но ва ка ко би се ор-
га ни зо ва ла уну тра шња упра ва. Оно што нај ви ше ка рак те ри ше вла ду 
уста во бар ни те ља, то је уво ђе ње пр вих мо дер них др жав них уста но ва и 
ства ра ње пр вог чи нов нич ког ре да. Из град ња суд ске вла сти (ства ра ње 
мо дер ног суд ства са пр во сте пе ним, апе ла ци о ним, вр хов ним и ка са ци о-
ним су дом; до но ше ње Гра ђан ског (1844) и Кри вич ног (1850) за ко ни ка 
са по ступ ци ма), уна пре ђе ње школ ског си сте ма (по себ но ка да је ре фор-
му во дио Пла тон Си мо но вић),14 по ја ва бу џе та као ра чун ско-прав ног 
ак та,15 раз вој тр го ви не и тр жи шних од но са, као и стварање би ро кра-
ти је,16 са мо су не ки од ре зул та та вла да ви не уста во бра ни те ља. На њи-
хо ва прав но-по ли тич ка до стиг ну ћа, ко ја су све ви ше пу шта ла ко рен, 
на сла ња ли су се ка сни ји ре жи ми. У то ме се и огле да исто риј ски зна чај 
уста во бра ни тељ ске вла де.

12 В. Чу бри ло вић, Исто ри ја по ли тич ке ми сли у Ср би ји XIX ве ка, Бе о-
град, 1982, 115.

13 Ву чић је мо гао да ви че на „не мач ка ре“, мо гао не ке од њих да го ни, па 
чак и да по ни жа ва, али оно што су оно на чи ни ли, он ви ше ни је мо гао да ква ри 
јер ни је умео да ка же ка ко би дру а га чи је мо гло да се по ли тич ки ура ди. За то је 
и пу штао аустриј ске Ср бе да пре ма сво јим иде ја ма из гра ђу ју др жав ну упра ву, 
пре мда она ни је од го ва ра ла ње го вом по ли тич ком уку су (С. Јо ва но вић, исто, 
27).

14 Пла тон Си мо но вић је био аустриј ски Ср бин. У Ру си ји је ра дио као 
про фе сор ли це ја а у Ср би ју је до шао као пен зи о нер. Он је 1853. за по чео ре фор-
му обра зов ног си сте ма. Уки нуо је: ми то ло ги ју, древ но сти сло вен ске и тол ко ва-
ње сти хо тво ра ца. Уме сто ових пред ме та увео је ста росло вен ски, ста рогрч ки 
и фран цу ски, ко ји су се из у ча ва ли по ред ла тин ског и не мач ког, ко ји су се до 
та да већ били учи ли (С. Јо ва но вић, исто, 70).

15 Као ра чун ско-прав ни акт бу џет је по чео да се фор ми ра још за вре ме 
пр ве Ми ха и ло ве вла де (М. Пе тро вић, Фи нан си је и уста но ве об но вље не Ср би
је, Бе о град, 1901, 933–942). Ипак, сво ју пра ву фи зи о но ми ју до био је у вре ме 
кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа (С. Јо ва но вић, исто, 106–118).

16 Уста во бра ни тељ ски ре жим је по све тио ве ли ку па жњу по ди за њу чи-
нов нич ког ка дра. Чи нов ни ци су пре ста ли да бу ду обич не слу ге као под Ми ло-
шем. Они су по ста ли не за ви сни. Та њи хо ва не за ви снот је ишла то ли ко да ле ко 
да су чи нов ни ци по ста ли не по крет ни, јер ни су мо гли би ти ни по чи јем ће фу 
от пу шта ни. У Ср би ји се та ко, пр ви пут у исто ри ји мо дер не устав но сти, чи нов-
ни штво орга ни зу је у по се бан ред по јед ном ја сно про фи ли са ном кон цеп ту. 
Оно до би ја свој прав ни ста тус у од но су на држа ву и све ви ше по ста је углед-
на со ци јал на уста но ва (ви де ти де таљ ни је: Ж. Ми тро вић, исто, 37–38; А. Драг-
нић, Раз вој пар ла мен та ри зма у Ср би ји у XIX ве ку, Гор њи Ми ла но вац, 1989, 
36–37; М. Лу ко вић, исто, 35).
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Већ је на гла ше но да је Тур ским уста вом де спо ти ја кне за Ми ло ша 
би ла за ме ње на ко ле ги јал ном оли гар хиј ском вла дом нај ви ђе ни јих љу-
ди та да шње Ср би је. Но ви Устав ни је про ме нио су шти ну др жав ног и 
по ли тич ком си сте ма. Ап со лу ти зам и цен тра ли зам као по ла зна ор га ни-
за ци о на и функ ци о нал на на че ла, оста ли су не дир ну ти. Раз ли ка је са да 
са мо у то ме што је на ме сто ап со лу ти зма и цен тра ли зма јед ног чо ве-
ка до пао ап со лу ти зам и цен тра ли зам не ко ли ко на род них ста ре ши на. 
Власт је из ру ку све моћ ног кне за пре шла у ру ке Са ве та, са ста вље ног 
од 17 чла но ва. Овом тран сфе ру вла сти и мо ћи до при нео је и За кон о 
устрој ству Са ве та ко ји је до дат но осла био по ло жај кне за. Иако је био 
у оштрој су прот но сти са Уста вом, овај За кон је слу жио као нај ва жни ји 
из вор по ли тич ке мо ћи Са ве та. Ово из ра зи то не са гла сје из ме ђу Уста ва 
(пре ма ко јем кнез упра вља пре ко ми ни ста ра, а Са вет са мо вр ши кон-
тро лу за ко ни то сти ра да кне за и Са ве та) и Устрој ства Са ве та (пре ма 
ко јем др жа вом упра вља Са вет док по пе чи те љи са чи ња ва ју са мо је дан 
„са вет ски од бор“ ко ји сто ји под кон тро лом Са ве та, а кнез мо же име но-
ва ти по пе чи те ље са мо из ре да са вет ни ка уз са гла сност Са ве та) пред-
ста вља ло је из вор че стих су ко ба из ме ђу кне за и Са ве та. То је да ва ло 
по во да Пор ти да се у њих отво ре но ме ша и ар би три ра, пре те жно с по-
зи ци ја по ли тич ког праг ма ти зма, а мно го ма ње с чи сто прав ног гле ди-
шта. Ови пер ма нент ни су ко би из ме ђу два по ме ну та устав на чи ни о ца 
до ве шће на по слет ку да са зи ва ња Све то ан дре је ске скуп шти не, ко ја је 
сим бо лич но озна чи ла крај уста во ба ра ни тељ ске епо хе.

Што се ти че са мих по гле да уста во бра ни те ља на ло кал ну упра ву, 
мо же се за па зи ти да они ни су би ли исти пре до ла ска на власт и по сле 
пре у зи ма ња вла сти. Док су би ли у опо зи ци ји пре ма кне зу Ми ло шу, 
бо ри ли су се за де цен тра ли за ци ју вла сти са што са мо стал ни јом ло кал-
ном упра вом.17 Ме ђу тим, чим су пре у зе ли вр хов ну власт у цен трал ној 
упра ви, тј. у Са ве ту, про ме ни ли су од мах и свој ра ни ји по ли тич ки став 
пре ма ор га ни за ци ји ло кал не упра ве.18 Они ви ше ни су же ле ли де цен-
тра ли за ци ју вла сти не го је на про тив ја ча ју и ста би ли зу ју, да ју ћи јој 
по треб ну прав ну фор му. Уста во бра ни те љи су по сма тра ли др жа ву и 
прав ни по ре дак пре све га као ин сти ту ци је из ко јих из ви ре власт, да-
кле је дан ре а ли тет. У скла ду с тим ви ђе њем, по шли су ре ал ним пу тем у 
из град њи др жав не упра ве: пр во тре ба ор га ни зо ва ти власт, цен трал ну 
и ло кал ну, па тек по сле то га изграђивати прав ни по ре дак. Власт је си ла 
ко ја из вр ша ва за ко не и ко ја чу ва лич ну и имо вин ску си гур ност, а да би 

17 Ф. Ни кић, Ло кал на упра ва у Ср би ји у XIX и XX ве ку, Бе о град, 1927, 
73.

18 Ф. Ни кић, 73.
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мо гла да вр ши ту уло гу она мо ра да бу де сна жна, тј. је дин стве на и цен-
тра ли зо ва на. Без та кве вла сти не ма ни прав ног по рет ка. Ње на до бро 
из ве де на ор га ни за ци ја је нео п хо дан услов за исто та ко до бро ор га ни зо-
ва ни прав ни по ре дак.19 Ова ко су от при ли ке ре зо но ва ли иде о ло зи уста-
во бра ни тељ ске вла де. На тој осно ви је по чи ва ло ње но за ко но дав ство, 
ра чу на ју ћи ту и за ко не о ло кал ној упра ви.

3. Уста во бра ни тељ ски за ко ни о ло кал ној упра ви

Тур ски устав је омо гу ћио уста во бра ни те љи ма да сво је те жње 
за оства ри ва ње на че ла за ко ни то сти, чи нов нич ке стал но сти и цен тра-
ли за ци је др жав не упра ве не сме та но ре а ли зу је још за вре ме Пр вог на-
ме сни штва. За са мо го ди ну да на (од про кла ма ци је Уста ва до до ла ска 
кне за Ми ха и ла у Ср би ју) до не ли су око 30 за ко на и уре да ба.20 За ко ни 
о ло кал ној упра ви су би ли до не се ни на осно ву чла но ва 61, 62, 63, 64. и 
65. Уста ва. Чл. 61. је оп штом фор му ла ци јом пред ви део основ ни прин-
цип устрој ства др жав не упра ве: Ср би ја се де ли на 17 окруж ја, окруж ја 
на сре зо ве, а сре зо ви на се ла. Чл. 62. је де фи ни сао прав ни по ло жај и 
де ло круг ра да окру жног на чел ни ка у си сте му вла сти: он је оба ве зан 
да из вр ша ва на ло ге и за по ве сти цен трал не упра ве и суд ске пре су де.21 
Чла но ви 63, 64. и 65. од ре ди ли су по ло жај и де ло круг ра да сре ског на-
чел ни ка: „да пре до хра ни до бра и зе мље се ла од сва ког на па де ни ја, да 
за шти ти на род од „зло хот ни ка“, „скит ни ца“ и „раз вра шче ни“, да вр ши 
пре глед па со ша и над зи ре рад при ми ри тел них су до ва.22

Ове основ не од ред бе Уста ва о ло кал ној упра ви по ка зу ју да су 
у ње го ву струк ту ру би ле угра ђе не две иде је во ди ље: 1) пот чи ње ност 
ло кал них ор га на вла сти пре ма цен трал ној упра ви, тј. на че ло цен тра-
ли за ци је вла сти (ово на че ло чи ни од ло кал них ор га на цен тра ли зо ва не 
не цен трал не ор га не вла сти), и 2) огра ни че ни де ло круг по сло ва окру-
жних и сре ских на чел ни ка.

Мо же се за кљу чи ти да се, пре ма сло ву Тур ског уста ва, уло га ло-
кал не упра ве сво ди на из вр ша ва ње на ре да ба и на ло га цен трал не вла-
сти и на из вр ша ва ње суд ских пре су да. О не кој ши рој или уској са мо-
стал но сти ло кал них је ди ни ца и ор га на вла сти не мо же би ти ни го во ра. 
Ова је пот пу на ис кљу че на. Та ко је на че ло цен тра ли за ци је по диг ну то на 
ранг устав ног на че ла, ко је је спро ве де но у ње го вом ри гид ном об ли ку.

19 Ф. Ни кић, исто, 74.
20 Видети: Сбор ни къ за ко на и уред бе ны ука за, Бе о град, 1840, даље: Збор

ни к за ко на и уред ба.
21 Видети: Уставъ Княа же ства Сер бiе од 1838, чл. 62, [у:] Уста ви Кне же

ви не и Кра ље ви не Ср би је, Бе о град, 1988, 78, даље: Устав Ср би је од 1838.
22 Устав Ср би је од 1838, чла но ви: 63, 64. и 65, исто, 78–79.
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У скла ду с тим на че лом, Устав је де фи ни сао прав ни ка рак тер 
окру га и сре зо ва, као и њи хо вих нај ва жни јих чи нов ни ка.23 Округ и 
срез се тре ти ра ју ис кљу чи во као ни же под руч не по ли циј ско-управ не 
је ди ни це без до дат них атри бу та. Због то га је и де ло круг ра да окру жних 
и сре ских на чел ни ка вр ло су жен. Они су све де ни на уло гу чи стих по-
ли циј ских слу жбе ни ка. Устав им је од у зео ши ра управ на овла шће ња и 
мо гућ ност да су де у из ве сним спо ро ви ма, а сре ском на чел ни ку још и 
фи нан сиј ску власт уз стро гу за бра ну да се ме ша у цр кве не по сло ве.24 
Дру гим ре чи ма, чла но ви 62–65. по и сто ве ти ли су управ ну функ ци ју 
окру жних и сре ских на чел ни ка са ре пре сив ним апа ра том др жав не вла-
сти. На те ме љу ових од ре да ба, уста во бра ни те љи су до не ли за ко не ко ји 
су до дат но раз ра ди ли на пред по ме ну те за ми сли.

3.1. За кон о устрој ству окру жних на чел става и глав ним 
ду жно сти ма сре ских на чел ни ка од 12. ма ја 1839. године.25

Ово је био је дан од нај зна чај ни јих за ко на уста во бра ни тељ ске вла-
де. То је ујед но и нај ва жни ји за кон у устав ној исто ри ји Ср би је XIX ве ка 
јер је био нај ду же на сна зи. Ва жио је 1839–1888. и 1894–1903. године. 
Ни је био на сна зи са мо у вре ме ва же ња Уста ва од 1888. ка да је био 
до не сен дру га чи ји за кон о прав ном уре ђе њу окру га и сре зо ва. Ипак, 
због ду жи не ње го вог тра ја ња, као и због то га што се на ње му за сни ва ла 
ор га ни за ци ја ло кал не упра ве у Ср би ји ду го по сле уста во бра ни тељ ске 
епо хе, овај За кон за слу жу је по себ ну па жњу и раз ра ду.

По ме ну тим За ко ном је де таљ ни је уре ђен де ло круг ра да и функ-
ци ја окру жних и сре ских на чел ни ка, њи хо ви ме ђу соб ни од но си и од-
нос пре ма цен трал ној вла сти.

Пре ма чл. 2. овог За ко на сва ко окру жно на чел ство има свог на-
чел ни ка и по моћ ни пер со нал: јед ног по моћ ни ка, пи са ра и ка зна че ја 
(бла гај ни ка). На чел ник има по ло жај пред сед ни ка окру га а оста ло осо-
бље по ло жај ње го вих чла но ва.26 Над ле жност окру жних на чел ни ка де-
фи ни са на је у чл. 4: за ни мат ће се из вр ше ни јем на ло га ко ји ће им до ла

23 Устав Ср би је од 1838, чл. 61, исто, 78.
24 Устав Ср би је од 1838, чл. 65, исто, 79.
25 Ус тро е ние окру жны на чал ни че ства, и глав не ду жно сти срез ски на

чал ни ка, [у:] Збор ник за ко на и уре д ба, Бе о град, 1840, 78–83; даље: За кон о 
устрој ству окру жних на чел ста ва и глав ним ду жно сти ма сре ских на чел ни ка.

26 Чл. 2. За ко на о устрој ству окру жних на чел ста ва и глав ним ду жно
сти ма сре ских на чел ни ка, 78.
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зи ти од стра не Цен трал ног Упра вле ни ја Кња же ства.27 То зна чи да су 
сва ми ни стар ства (уну тра шњих де ла, фи нан си ја, прав де и про све те) 
има ла пра во да из да ју за по ве сти и на ло ге окру жним на чел ни ци ма, и 
да су их они мо ра ли из вр ша ва ти. Окру жно на чел ство сто ји као це ли на 
под Цен трал ним Пра вле ни јем (Са вет и по пе чи те љи) и мо ра се стро-
го упра вља ти пре ма за по ве сти ма свих по пе чи те ља.28 Иако је окру жно 
на чел ство оба ве зно да из вр ша ва на ло ге цен трал них вла сти, оно је пр-
вен стве но пот чи ње но ми ни стру уну тра шњих де ла, ко ји је пре ма чл. 9. 
За ко на овла шћен да по ста вља и сме њу је окру жне на чел ни ке и оста ле 
чи нов ни ке у др жав ној хи је рар хи ји.29 Та ди рект на пот чи ње ност окру-
жних на чел ни ка пре ма ми ни стру уну тра шњих де ла и њи хо ва ди рект на 
за ви сност од ње га, мо же се ви де ти и у чл. 5. ко ји про пи су је да су окру-
жни на чел ни ци оба ве зни да овом ми ни стру ре дов но ша љу из ве шта је 
о свом ра ду и ста њу у окру гу.30 У овом свој ству, да кле као под руч ни 
по ли циј ски ор ган пот чи њен по пе чи те љу уну тра шњих де ла, окру жни 
на чел ник је оба ве зан да се ста ра о из вр ше њу ука за, уре да ба и за ко на, о 
јав ном ре ду и по рет ку, за тим о по шта ма, пу те ви ма, ћу при ја ма и гра ђе-
ви на ма.31 По ме ну те ду жно сти, окру жни на чел ник је оба вљао или сам 
или пре ко сре ских на чел ни ка.32

Пре ма то ме, де ло круг ра да окру жног на чел ни ка ни је исти ка да 
де лу је као цен тра ли зо ва ни не цен трал ни ор ган Цен трал ног Пра вле ни
ја, и ка да де лу је као по ли циј ски ор ган у суб ор ди на ци ји са по пе чи те-
љем уну тра шњих де ла као са мо с јед ним ми ни стром у Цен трал ном 
Пра вле ни ју Кња же ства Сер би је. У пр вом слу ча ју окру жни на чел ник 
сто ји под Цен трал ним Пра вле ни јем (вла дом), а у дру гом слу ча ју, са мо 
под по пе чи тељ ством уну тра шњих де ла. Ја сно се мо же уочи ти дво ја ки 
прав ни иден ти тет окру жног на чел ни ка пре ма овом уста во бра ни тељ-
ском за ко ну.

Код сре ских на чел ста ва и њи хо вих на чел ни ка ства ри сто је не-
што дру га чи је. Сре ско на чел ство је ма ња по ли циј ска је ди ни ца од окру-

27 Чл. 4. За ко на о устрој ству окру жних на чел ста ва и глав ним ду жно
сти ма сре ских на чел ни ка, 79.

28 Чл. 4. За ко на о устрој ству окру жних на чел ста ва и глав ним ду жно
сти ма сре ских на чел ни ка, исто.

29 Чл. 9. За ко на о устрој ству окру жних на чел ста ва и глав ним ду жно
сти ма сре ских на чел ни ка, 81.

30 Чл. 5. За ко на о устрој ству окру жних на чел ста ва и глав ним ду жно
сти ма сре ских на чел ни ка, 79.

31 Чл. 5. За ко на о устрој ству окру жних на чел ста ва и глав ним ду жно
сти ма сре ских на чел ни ка, исто.

32 Чл. 12. За ко на о устрој ству окру жних на чел ста ва и глав ним ду жно
сти ма сре ских на чел ни ка, 82.
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га, и по ред пред сед ни ка об у хва та још пи са ра и од ре ђе ни број пан ду ра, 
ко ји по по тре би мо же би ти ма њи или ве ћи.33 Сре ски на чел ник не сто ји 
не по сред но ни под Цен трал ним Пра вле ни јем ни под по пе чи те љем уну-
тра шњих де ла не го са мо под окру жним на чел ни ком. 

У над ле жност сре ског на чел ни ка спа да све оно што је усме ре но 
на одр жа ње ми ра и по рет ка у сре зу.34 По ред свих оних ду жно сти по-
ли циј ско-управ ног ка рак те ра ко је су на ве де не у чла но ви ма 63, 64. и 
65. Уста ва (да чу ва до бра и зе мљу се ла од на па да, да бра ни гра ђа не од 
зло чи на ца, да кон тро ли ше стран це и во ди над зор над ра дом при ми ри-
тел них су до ва),35 за ко но да вац је увео још јед ну вр ло зна чај ну ду жност 
за сре ског на чел ни ка ко ја је кон сти ту и са на ста вом г) чл. 14. За кона: 
сре ски на чел ник је ду жан да хва та крив це и да их ша ље окру жном на-
чел ни ку на да љи по сту пак.36 Ове по сло ве сре ски на чел ник оба вља сам 
или пре ко кме то ва оних се ла ко ја ула зе у са став ње го вог сре за.37

Осим ових не по сред них ду жно сти, сре ски на чел ник има још и 
оба ве зу да из вр ша ва све оне по сло ве ко ји ула зе у де ло круг ра да окру-
жног на чел ни ка. На тај на чин, ови по сло ви „по сред но“ ула зе у круг 
ње го вих управ них овла шће ња. У овом слу ча ју сре ски на чел ник по сту-
па као обич на тран сми си ја окру жног на чел ни ка на свом управ ном под-
руч ју.

Из прет ход не ана ли зе из ла зи за кљу чак да је овај уста во бра ни-
тељ ски за кон кон сти ту и сао пи ра ми дал ну хи је рар хи ју и кру ту би ро-
крат ску цен тра ли за ци ју ор га на упра ве у прав ној струк ту ри др жав не 
ад ми ни стра ци је. На че лу ове пи ра ми де на ла зи се Цен трал на упра ва 
(оли че на у оли гар хиј ском Са ве ту и по пе чи те љи ма), ко ја вр ши вр хов ну 
власт по ти ску ју ћи и раз вла шћу ју ћи кне за, за тим се на ни жем ступ њу 
на ла зе окру жни на чел ни ци као ше фо ви окру га, на још ни жем ступ њу 
сто је сре ски на чел ни ци као ше фо ви сре зо ва, а на нај ни жем ступ њу сто-
је кме то ви као ста ре ши не се ла. Ва жно је на по ме ну ти да слу жбе на ко-
му ни ка ци ја по сто ји са мо из ме ђу не по сред но над ре ђе ног и не по сред но 
пот чи ње ног ор га на; из ме ђу Са ве та, тј. вла де, и окру жних на чел ни ка, 

33 Чл. 15. За ко на о устрој ству окру жних на чел ста ва и глав ним ду жно
сти ма сре ских на чел ни ка, 83.

34 Чл. 16. За ко на о устрој ству окру жних на чел ста ва и глав ним ду жно
сти ма сре ских на чел ни ка, 82.

35 Све ове ду жно сти су та ко ђе на ве де не и у чл. 14. За ко на о устрој ству 
окру жних на чел ста ва и глав ним ду жно сти ма сре ских на чел ни ка, 82.

36 Ви де ти: став г) чл. 14. За ко на о устрој ству окру жних на чел ста ва и 
глав ним ду жно сти ма сре ских на чел ни ка, 83.

37 Чл. 14. За ко на о устрој ству окру жних на чел ста ва и глав ним ду жно
сти ма сре ских на чел ни ка, 82.
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из ме ђу окру жних и сре ских на чел ни ка и из ме ђу сре ских на чел ни ка и 
кме то ва. Кме то ви не сто је у ди рект ној ве зи с окру жним на чел ни ком. 
Ако же ле да му се обра те, он да то мо ра ју да учи не са мо пре ко се би над-
ре ђе ног сре ског на чел ни ка ко ји ће као над ле жан ор ган сту пи ти у ве зу 
с од ре ђе ним окру жним на чел ни ком. Исто та ко, ни сре ски на чел ник 
не мо же да ко му ни ци ра с ми ни стри ма не по сред но не го са мо пре ко 
окру жног на чел ни ка. На тај на чин је из гра ђе на јед на кру та би ро крат-
ска струк ту ра (ко ја у из ве сној ме ри под се ћа на сред њо ве ков ни си стем 
се ни ор ско-ва зал них од но са за сно ва них на прин ци пу: ва зал мог ва за ла 
ни је мој ва зал), с ја сном ли ни јом хи је рар хиј ског устрој ства и ад ми ни-
стра тив ног ко ман до ва ња: од Цен трал не упра ве до ла зи ле су за по ве сти 
и на ло зи ко је су окру жни и сре ски на чел ни ци а за тим и се о ски кме то-
ви мо ра ли да из вр ша ва ју. Од са мо стал но сти у од лу чи ва њу окру жних 
и сре ских на чел ни ка не ма ни по ме на. Та ко су уста во бра ни те љи, по пут 
свог прет ход ни ка кне за Ми ло ша, ли ши ли ове др жав не слу жбе ни ке сва-
ке ауто но ми је, оста вља ју ћи има са мо „го лу“ по ли циј ску функ ци ју. Све 
оста ле управ не рад ње би ле су из у зе те из њи хо ве над ле жно сти. Окру-
жни на чел ник је био „осло бо ђен“ фи нан сиј ске вла сти на свом под руч-
ју по што је ка зна чеј по ла гао ра чу не ми ни стру фи нан си ја а не ње му.38 
С дру ге стра не, За кон је сво јим 14. чла ном (став е) стро го за бра нио 
сре ском на чел ни ку да се ме ша у зе маљ ске по сло ве.39

Да кле, је ди на ду жност окру жних и сре ских на чел ни ка јесте да 
при ма ју и из вр ша ва ју за по ве сти Цен трал не упра ве и да ша љу из ве шта-
је: окру жни на чел ни ци по пе чи те љу уну тра шњих де ла, а сре ски на чел-
ни ци сво јим ко ле га ма на че лу окру га. Ја сно се ви ди да су окру жни и 
сре ски на чел ни ци све де ни на чи сто по ли циј ске ор га не. У та квом си сте-
му др жав не упра ве ни је би ло ме ста за ор га не на род не са мо у пра ве као 
што су окру жна и сре ска скуп шти на. Њи хо ва прав но-по ли тич ка при-
ро да је та ква да се оне не би мо гле укло пи ти у је дан би ро крат ско-по ли-
циј ски си стем др жав не упра ве ка кав је био уста во бра ни тељ ски. Због 
то га се о овим тра ди ци о нал ним ин сти ту ци ја ма срп ског на ро да ни је 
ни го во ри ло. Оне су све ви ше по ста ја ле са мо јед на го то во иш че зла на-
род на све ти ња пре ма ко јој је оби чан се љак био ве о ма сен ти мен та лан. 
Су о чен са пр вим мо дер ним др жав ним апа ра том вла сти ко ји је пре ма 
ње му ва зда био груб и оси он, се љак се с пи је те том од но сио пре ма не-
ка да шњој кне жин ској и се о ској са мо у пра ви, ко ја је за ње га ва зда би ла 
сим бол ми ра и бла го ста ња.

38 Чл. 10. За ко на о устрој ству окру жних на чел ста ва и глав ним ду жно
сти ма сре ских на чел ни ка, 82.

39 Став е) чл. 14. За ко на о устрој ству окру жних на чел ста ва и глав ним 
ду жно сти ма сре ских на чел ни ка, 83.
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Уста во бра ни те љи су би ли убе ђе ни да ће по мо ћу овог устрој ства 
ло кал не упра ве ство ри ти ја ку цен трал ну власт и ста би лан прав ни по-
ре дак у др жа ви. Ипак, би ло је ви ше не го очи глед но да су се пре ва ри ли 
у ра чу ни ци јер ни је све ишло глат ко ка ко су за ми шља ли. Функ ци о ни-
са ње окру га и сре зо ва на и ла зи ло је на број не те шко ће: ло ше са о бра ћај-
не ве зе на ре ла ци ји вла да – округ – срез, не у кост окру жних и сре ских 
на чел ни ка, ја ва шлук и оси о ност чи нов ни ка. По врх то га, хај ду чи ја, кра-
ђе, по ха ре и ме те жи би ли су ско ро ре дов на по ја ва. Хај ду ци и раз бој ни-
ци су др ско ха ра ли и пљач ка ли све од ре да, док је власт би ла пот пу но 
не моћ на.40 Прак са је по ка за ла да За кон о устрој ству окру жних на чел
ста ва и глав ним ду жно сти ма сре ских на чел ни ка има број не не до стат-
ке и прав не пра зни не, што је спре ча ва ло ње го ву ефи ка сну при ме ну. 
Уста во бра ни те љи су би ли раз о ча ра ни и не за до вољ ни ова квим ста њем, 
па су већ 8. ју ла из да ли је дан но ви акт. То су Сле ду ју ћа На ста вле ни ја 
намењена окру жним и сре ским на чел ни ци ма, ко ја су пред ста вља ла не-
ку вр сту упут ства за при ме ну За ко на.41

У њи ма се, под прет њом од го вор но сти, на ре ђу је окру жним на чел-
ни ци ма да по се ћу ју сре зо ве свог окру га ка ко би се упо зна ли са ста њем 
у њи ма, и ка ко би са зна ли на ко ји на чин сре ски на чел ни ци вр ше сво ја 
за кон ска овла шће ња и ду жно сти.42 Сре ским на чел ни ци ма се исто та ко 
под прет њом од го вор но сти, на ре ђу је да па зе на ло по ве и хај ду ке, да 
оба ве сте се би над ре ђе ног окру жног на чел ни ка о сва кој по вре ди прав-
ног по рет ка, и да му пре да ју сва ко ли це ко је се не би по ко ри ло кме ту 
или при ми ри тел ном су ду.43

Пре ма Ни ки ће вом ми шље њу, уста во бра ни те љи су овим упут-
ством же ле ли да по стиг ну два ци ља: 1) да окру жним и сре ским на чел-
ни ци ма скре ну па жњу на не ке не га тив не по ја ве у на ро ду, и 2) да што 
ви ше по ја ча ју по ли циј ски ка рак тер њи хо вог прав ног иден ти те та.44

Уста во бра ни тељ ски си стем упра вља ња окру зи ма и сре зо ви ма 
про во ци рао је број не от по ре и не за до вољ ства. Та ко су де пу та ти на 
Мар тов ској скуп шти ни 1840. зах те ва ли да се бар окру жним на чел ни-
ци ма вра ти суд ска власт ко ју би оба вља ли са кме то ви ма ми ров них су-
до ва. Ова ко би се – ве ро ва ли су де пу та ти – раз бла жио њи хов ри гид ни 
по ли циј ски ка рак тер. По што је сма трао да су при мед бе и зах те ви де пу-
та та оправ да ни, кнез Ми ха и ло је обе ћао дру га чи ју уред бу о ор га ни за-

40 Ф. Ни кић, исто, 78; Р. Љу шић, исто, 54.
41 Збор ник, Слhдуюћа На ста вле ния, 84–86; У да љем тек сту: Сле ду ју ћа 

На ста вле ни ја.
42 Сле ду ју ћа На ста вле ни ја, 84.
43 Сле ду ју ћа На ста вле ни ја, 85.
44 Ф. Ни кић, исто, 79.
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ци ји ло кал не вла сти.45 На рав но, то се ни је до го ди ло јер је Ми ха и ло две 
го ди не ка сни је био сврг нут Ву чи ће вом бу ном.

Свим по ме ну тим прав ним ак ти ма тре ба ло би до да ти још и Уред
бу за окру жне ка зна че је од 8. но вем бра 1839. Она је де таљ ни је ре гу ли-
са ла ду жно сти окру жних бла гај ни ка: ка ко да рас по ла жу нов ча ним 
при хо ди ма и по ре зи ма, ка ко да во де еви ден ци ју при хо да и рас хо да и 
сл. Пре ма овој уред би, ка зна чеј и на чел ник су за јед нич ки ру ко во ди ли 
окру жном ка сом. За за ко ни тост свог ра да од го ва ра ли су по пе чи те љу 
фи нан си ја.46

На овај на чин би смо за вр ши ли ана ли зу За ко на о устрој ству 
окру жних на чел ста ва и глав ним ду жно сти ма сре ских на чел ни ка, и 
пра те ћих прав них до ку ме на та. Оста је да се још ана ли зи ра и уста во бра-
ни тељ ска ор га ни за ци ја оп штин ске упра ве. О то ме ће би ти ре чи у на-
ред ним ре до ви ма.

3.2. За кон о устрој ству оп шти на од 13. ју ла 1839. године.47

Ово је био пр ви за кон о оп шти на ма у Ср би ји. Од штам пан је у 
2000 при ме ра ка и вр ло бр зо је био упу ћен окру жним на чел ни ци ма да 
их ови пре ко сре ских на чел ни ка раз де ле свим оп шти на ма и да им на ре-
де да по њи ма по сту па ју.48

Овај За кон је по де лио све срп ске оп шти не на три кла се пре ма 
ко ји ма се раз ли ку је њи хо во уну тра шње уре ђе ње. Као кри те ри јум за 
кла си фи ка ци ју оп шти на, за ко но да вац је узео њи хо ву про стор ну ве ли-
чи ну и укуп ну со ци јал но-еко ном ску и де мо граф ску струк ту ру.49

Пр вој кла си „за са да“ при па да са мо ва рош Бе о град.50 Окру жне 
и, „оста ле“ оп шти не спа да ју у дру гу, а све се о ске оп шти не у тре ћу кла-
су.51 У свим оп шти на ма по сто је сле де ћи ор га ни вла сти: при ми ри тел ни 
суд,52 оп шти на ри и збор.

45 Р. Љу шић, исто, 55.
46 Р. Љу шић, исто.
47 [у:] Зборник закона и уредба, Ус тро е ние общ и на, 94–100; да ље: За кон 

о устрој ству оп шти на.
48 Р. Љу шић, исто.
49 До каз за ову тврд њу пред ста вља ре дак ци ја чл. 3. За ко на ко ји из ме ђу 

оста лог, ис ти че да уну тра шње устрој ство оп шти на за ви си од њи хо ве ве ли чи-
не, сна ге и про стран ства (Чл. 3. За ко на о устрој ству оп шти на, 95).

50 Чл. 2. За ко на о устрој ству оп шти на, 94.
51 Чл. 2. За ко на о устрој ству оп шти на, исто.
52 Пре ма овом За ко ну, сва ки при ми ри тел ни суд је мо рао има ти јед ну ку-

ћи цу за сво је сед ни це, дру гу ку ћи цу ко ја је слу жи ла као ап са на, и јед не мац ке 
с др ве ним клин ци ма. То је био ми ни мум њи хо ве опре ме (С. Јо ва но вић, Дру га 
вла да Ми ло ша и Ми ха и ла, са бра на де ла, том 3, Бе о град, 1991, 371).
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Бе о град ска оп шти на, као и све оста ле, има свој при ми ри тел ни 
суд.53 За хва љу ју ћи сво јој ве ли чи ни и ве ли ком бро ју по сло ва, бе о град-
ска оп шти на има пра во да уве ћа свој пер со нал и да из вр ши раз гра ни че-
ње суд ско-ад ми ни стра тив них од по ли циј ских овла шће ња.54 Пре ма чл. 
5. За ко на, бе о град ски при ми ри тел ни суд рас по ла же сле де ћим пер со на-
лом: пред сед ник, 3 чла на, 1 пи сар, 2 прак ти кан та и не ко ли ко пан ду-
ра.55 При ми ри тел ни суд вр ши дво ја ку функ ци ју: суд ску и по ли циј ско-
управ ну. То зна чи да је и прав ни иден ти тет овог ор га на дво јак. Ме ђу-
тим, За кон ни је од ре дио на чин из бо ра при ми ри тел ног су да и ње го вог 
пер со на ла (тај ним или јав ним гла са њем, по се довање би рач ког пра ва), 
ду жи ну тра ја ња ман да та, као и њи хов опо зив (у ко јим слу ча је ви ма и 
ко то чи ни).

Као но си лац суд ске функ ци је овај суд, за пра во ње гов пред сед-
ник, пр вен стве но ре ша ва пар нич не спо ро ве из ме ђу Бе о гра ђа на у вред-
но сти до 100 гро ша.56 Из у зет но, ако пар нич не стран ке на то при ста ну, 
при ми ри тел ни суд мо же пре су ђи ва ти и у гра ђан ским пред ме ти ма чи ја 
вред ност пре ва зи ла зи по ме ну ти из нос.57 Исто та ко, овај суд пре су ђу је 
у кри вич ним спо ро ви ма за ма ње кри ви це за ко је је про пи са на за твор-
ска ка зна – до 3 да на или те ле сна ка зна – до 10 уда ра ца шта пом.58

Као но си лац по ли циј ско-управ не функ ци је, пред сед ник при ми-
ри тел ног су да но си слу жбе но зва ње управ ни ка ва ро ши, ко ме се, ра ди 
от пра вља ња, по сло ва ста вља на рас по ла га ње по себ ан струч ни пер со-
нал: 2 по ли цај ца, 1 пи сар, 1 прак ти кант, не ко ли ко квар тал ни ка и пан-
ду ра.59

Ова ко об је ди ње не суд ска и по ли циј ско-управ на функ ци ја у јед-
ној ло кал ној ин сти ту ци ји но се зва ни чан на зив – Упра ва ва ро ши Бе о-
гра да.60

Као што се ви ди, бе о град ска оп шти на је овим за ко ном до би ла 
вр ло ши ро ка овла шће ња, та ко да је и њен прав но-по ли тич ки зна чај 
по рас тао. Прав но гле да но, за ко но да вац ју је из јед на чио са сре зом. У 
ве зи с тим, пред сед ник при ми ри тел ног су да као по ли циј ско-управ ни 

53 Чл. 4. За ко на о устрој ству оп шти на, 95.
54 Чл. 4. За ко на о устрој ству оп шти на, 95.
55 Чл. 5. За ко на о устрој ству оп шти на, 95.
56 Став а) чл. 5. За ко на о устрој ству оп шти на, 95.
57 У овом слу ча ју, реч је углав ном о тр го вач ким и еснаф ским спо ро ви-

ма, као и о спо ро ви ма ко ји на ста ју у ве зи са уго во ри ма о за ку пу (о за ку пу 
ку ће по себ но); (став б) чл. 5. За ко на о устрој ству оп шти на, 95).

58 Чл. 5. За ко на о устрој ству оп шти на, 95.
59 Чл. 7. За ко на о устрој ству оп шти на, 96.
60 Чл. 7. За ко на о устрој ству оп шти на, 96.
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ор ган има ста тус сре ског на чел ни ка и ду жан је да спо ра зум но ра ди са 
се би над ре ђе ним окру жним на чел ни ком. Дру гим ре чи ма, оба ве зан је 
да при ма и из вр ша ва све за по ве сти и на ло ге над ле жног окру жног на-
чел ни ка.61

Управ ни ка ва ро ши, ко ји је исто вре ме но и пред сед ник при ми ри-
тел ног су да, за сту па нај ста ри ји члан су да, у слу ча ју да је управ ник спре-
чен да вр ши сво ја за кон ска овла шће ња и оба ве зе.62

За ни мљи ва је ре дак ци ја чл. 10. Овај члан про пи су је да ва рош 
Бе о град из сво је сре ди не би ра 32 оп шти на ра ко ји би тре ба ло да бу ду ра-
зум ни и по ште ни љу ди.63 Чла но ви 11. и 12. до пу њу ју прет ход ни: пре ма 
чл. 11. оп шти на ри от пра вља ју бе о град ске по сло ве бес плат но, за раз ли-
ку од оста лих чи нов ни ка и слу жи те ља ко ји при ма ју пла ту из оп штин-
ске ка се. Оста ли слу жбе ни ци у оп шти ни: учи те љи, док то ри и ба би це 
та ко ђе има ју исто пра во пре ма чл. 12.64 За кон не пре ци зи ра ка ко тре ба 
ту ма чи ти од ред бу по ко јој Бе о град из сво је сре ди не би ра оп шти на ре. 
Шта се под ра зу ме ва под из ра зом сре ди на, ко је са чи ња ва, и ка ко се 
вр ши из бор оп шти на ра, не ма ни по ме на. Ов де очи глед но по сто ји још 
јед на озбиљ на прав на пра зни на ко ја је си гур но да ва ла „про стор“ за екс-
тен зив на ту ма че ња и про из вољ ност у при ме ни За ко на.

Оп шти на ри од лу чу ју о свим нај ва жни јим пи та њи ма ко ја ути чу 
на жи вот оп шти не и ње них жи те ља: до но се од лу ке о по ло жа ју оп штин-
ских чи нов ни ка (опре де ље ње пла та и сл.), о по ди за њу но вих гра ђе ви-
на, о да ва њу оп штин ских до ба ра под за куп, пре гле да ју да нак, при рез 
и сл.65

И на по слет ку, чл. 14, ина че по след њи члан ко ји ре гу ли ше по ло-
жај и уре ђу је струк ту ру бе о град ске оп шти не, уво ди ин сти ту ци ју збо ра. 
Оп шти на ри се оку пља ју у збор ка да је по треб но ре ши ти не ко пи та ње 
од ин те ре са за це лу оп шти ну, а ако је реч о ма ње ва жним по сло ви ма, 
он да је за њи хо во от пра вља ње до вољ но при су ство ¼ свих оп шти на ра. 
Од лу ке се до но се ап со лут ном ве ћи ном гла со ва.66

Већ је на пр ви по глед ви дљи во да и у овом слу ча ју по сто ји прав-
на пра зни на. Пр во, за ко но да вац ни је пре ци зи рао ко ја ин сти ту ци ја је 
овла шће на да са зи ва збор оп шти на ра и по ка квом по ступ ку се то оба-
вља. Дру го, не ма ја сне и пре ци зне де о бе из ме ђу по сло ва од ин те ре са за 
це лу оп шти ну и ма ње ва жним оп штин ским по сло ви ма. И ова пра зни-

61 Чл. 8. За ко на о устрој ству оп шти на, 96.
62 Чл. 9. За ко на о устрој ству оп шти на, 96.
63 Чл. 10. За ко на о устрој ству оп шти на, 96.
64 Чла но ви 11. и 12. За ко на о устрој ству оп шти на, 97.
65 Чл. 13. За ко на о устрој ству оп шти на, 97.
66 Чл. 14. За ко на о устрој ству оп шти на, 97.
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на је отва ра ла мо гућ ност за ши ро ко ту ма че ње нор ми и ар би трар ност у 
вр ше њу за кон ских овла шће ња, што је ина че би ло ре дов на по ја ва.

Окру жне и оста ле ва ро ши ко је при па да ју дру гој кла си, као и 
Бе о град, има свој при ми ри ел ни суд.67 Он је са ста вљен од: јед ног глав-
ног кме та као пред сед ни ка, два по моћ ни ка ко ји исто вре ме но вр ше ду-
жност квар тал ни ка, јед ног пи са ра, и два пан ду ра.68 Де ло круг овог су-
да по кри ва све оне суд ске и по ли циј ско-управ не пред ме те ко ји су код 
Упра ви те ља ва ро ши Бе о гра да ма ло ви ше из бро је ни.69

По пут бе о град ског управ ни ка, та ко је и глав ни кмет оп шти на 
дру ге кла се исто вре ме но и суд ски и по ли циј ско-управ ни ор ган. Као 
ор ган суд ске вла сти, глав ни кмет са сво јим пер со на лом сто ји под окру-
жним су дом, а као по ли циј ски ор ган под окру жним од но сно сре ским 
на чел ни ком.70

Сва ка оп шти на дру ге кла се има и сво је оп шти на ре. Њи хов број 
ва ри ра 8–16, за ви сно од ве ли чи не и укуп не струк ту ре.71 Оп шти на ри 
би тре ба ло да бу ду нај ра зум ни ји и нај прав до љу би ви ји љу ди ко ји ће се 
оку пља ти ра ди ре ша ва ња пи та ња од ва жно сти за оп шти ну.72 Они вр-
ше сво ју функ ци ју бес плат но док про фе си о нал ни пер со нал (кме то ви 
по моћ ни ци, учи тељ и ба би ца) при ма на док на ду из оп штин ске ка се.73 
И ов де се мо же уочи ти озби љан не до ста так у об ли ку прав не пра зни не, 
као и у слу ча ју Упра ве ва ро ши Бе о гра да. За кон ни ов де не пре ци зи ра 
шта се под ра зу ме ва под пој мом сре ди на из ко је ће се иза бра ти 8-16 оп-
шти на ра. Та ко ђе, не ма ре чи ни о на чи ну њи хо вог из бо ра, ду жи ни ман-
да та и опо зи ву. Све је то ства ра ло ве ли ке те шко ће у при ме ни За ко на и 
функ ци о ни са њу ин сти ту ци ја.

Оп шти не тре ће кла се (све се о ске) та ко ђе има ју при ми ри тел ни 
суд, са ста вљен од глав ног кме та, 2 по моћ ни ка и 1 би ро ва (по слу жи те-
ља).74 За кон са др жи сле де ће мо гућ но сти у по гле ду име но ва ња глав ног 
кме та: ка да ви ше се ла са чи ња ва јед ну оп шти ну, глав ни кмет мо ра да 
бу де из оног се ла у ко јем се на ла зи суд, а по моћ ни ци су оба ве зно из 
дру гог се ла;75 ако се оп шти на са сто ји од два се ла, из ве ћег се ла се би-

67 Чл. 15. За ко на о устрој ству оп шти на, 97–98.
68 Чл. 15. За ко на о устрој ству оп шти на, 97–98.
69 Чл. 16. За ко на о устрој ству оп шти на, 97–98.
70 Чл. 17. За ко на о устрој ству оп шти на, 97–98.
71 Чл. 19. За ко на о устрој ству оп шти на, 97–98.
72 Чл. 19. За ко на о устрој ству оп шти на, 97–98.
73 Чла но ви 20. и 21. За ко на о устрој ству оп шти на, 97–98.
74 Чл. 22. За ко на о устрој ству оп шти на, 97–98.
75 Чл. 25. За ко на о устрој ству оп шти на, 99.
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ра ју кмет и по моћ ник, а из ма њег се ла са мо по моћ ник.76 И при ми ри-
тел ни суд у се о ској оп шти ни има дво ја ку при ро ду. Као суд ски ор ган 
пот чи њен је окру жном су ду, а као по ли циј ско-управ ни ор ган сре ском 
на чел ни ку.77

Оп шти не ко је се са сто је од ви ше се ла обез бе ђу ју пла ту за кме та 
и по моћ ни ке на тај на чин што сва ко се ло из др жа ва свог кме та.78

Чл. 24. пре ци зи ра над ле жност при ми ри тел ног су да у се о ским оп-
шти на ма. По сло ви ко ји се од но се на це лу оп шти ну (раз ре зи ва ње дан-
ка и при ре за) во де се по до са да шњем оби ча ју, тј. та ко што глав ни кмет 
са зи ва нај ви ђе ни је љу де у оп шти ни, и с њи ма до но си све по треб не од-
лу ке. Кмет је оба ве зан да са зо ве нај ви ђе ни је се ља ке и ка да по прав но-
сна жној пре су ди при ми ри тел ног су да из вр ша ва ка зну над осу ђе ни ком 
– ка зну за тво ра или те ле сну ка зну. У овом слу ча ју уло га се ља ка се сво-
ди на пру жа ње по мо ћи глав ном кме ту у ег зе ку ци ји санк ци је.79

На кра ју, мо же се за кљу чи ти да је За кон о устрој ству оп шти на 
са мо до гра дио ор га ни за ци о ну струк ту ру ло кал не упра ве ко ја је би ла 
из гра ђе на За ко ном о устрој ству окру жних на чел ста ва и глав ним ду
жно сти ма сре ских на чел ни ка. Ка ко је овај по то њи за кон кон сти ту и сао 
окру ге и сре зо ве, та ко је и он пр ви кон сти ту и сао оп шти не. Ор га ни-
за ци ја уста во бра ни тељ ског си сте ма др жав не упра ве је, на тај на чин, 
би ла при ве де на кра ју. Оба за ко на по чи ва ла су на истим иде ја ма и на-
че ли ма. Кроз оба за ко на про ве ја ва јед на иста по ли тич ка те жња уста во-
бра ни тељ ске вла де – те жња за што ја чом цен тра ли за ци јом и би ро кра-
ти за ци јом др жав не упра ве: од Цен трал ног Пра вле ни ја до кме та као 
ста ре ши не оп шти не тре ће кла се. За кон о устрој ству оп шти на је по-
ку шао да од оп шти не ис кљу чи во на чи ни др жав ну ад ми ни стра тив но-
те ри то ри јал ну је ди ни цу. Отуд се сви ор га ни у оп шти на ма (без об зи ра 
на кла су) по ја вљу ју као др жав ни ор га ни. Ме ђу њи ма је при ми ри тел ни 
суд сва ка ко нај ва жни ји ор ган јер се по ја вљу је исто вре ме но као суд ски 
и по ли циј ско-управ ни ор ган. То по себ но на гла ша ва зна чај ње го вог ше-
фа у хи је рар хи ји др жав не упра ве дру ге и тре ће кла се. Од не ка да шње 
оп штин ске са мо стал но сти и са мо у пра ве ско ро да ни је оста ло ни шта. 
Иако је за ко но да вац по ку шао да из вр ши ја сну по де лу из ме ђу суд ске и 
по ли циј ско-управ не над ле жно сти ше фа при ми ри тел ног су да, она се 
ни ја мо гла до кра ја учи ни ти. Ку му ла ци ја обе функ ци је у јед ној лич но-
сти је то спре чи ла.

76 Чл. 27. За ко на о устрој ству оп шти на, 99.
77 Чл. 23. За ко на о устрој ству оп шти на, 99.
78 Чл. 28. За ко на о устрој ству оп шти на, 99–100.
79 Чл. 24. За ко на о устрој ству оп шти на, 99.
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Као и мно ги дру ги за ко ни, та ко и овај има број не не до стат ке 
(број не прав не пра зни не на кључ ним ме сти ма За ко на) од ко јих се не-
ки мо гу уочи ти већ ле ти мич ним по гле дом. При ли ком ана ли зе прав ног 
по ло жа ја и де ло кру га нај ва жни јих оп штин ских ор га на (при ми ри тел-
них су до ва, оп шти на ра и збо ро ва) уста но ви ли смо два глав на не до стат-
ка: не пре ци зност у кон сти ту и са њу оп штин ског уре ђе ња и не до вољ но 
ја сна гра ни ца по де ле укуп не над ле жно сти на суд ску и по ли циј ско-
управ ну. Ови не до ста ци су са мо де ли мич но би ли от кло ње ни не по сред-
ном при ме ном Тур ског уста ва и се кун дар них по зи тив них за ко на и уре-
да ба.80 Ру жи ца Гу зи на је вр ло убе дљи во и ар гу мен то ва но на ве ла још 
је дан од ве ли ког зна ча ја – не пре ци зност За ко на у одва ја њу ма те ри јал-
них сред ста ва за на кна ду оп штин ских рас хо да.81 Ови ве ли ки про пу сти 
у За ко ну о устрој ству оп шти на  би ли су ви ше не го очи гле дан до каз 
да је срп ска др жа ва, за пра во ње но за ко но дав ство у епо хи уста во бра ни-
те ља, про ла зи ло кроз „деч је бо ле сти“ у из град њи мо дер ног др жав ног 
апа ра та и прав ног по рет ка.

4. За вр шна раз ма тра ња

Циљ ко ји су уста во бра ни те љи же ле ли да по стиг ну до но ше њем 
свих за ко на, уре да ба и ука за о ло кал ној упра ви, по себ но о оп шти ни, 
би ло је ус по ста вља ње, очу ва ње и ја ча ње ми ра и по рет ка у уну тра шњо-
сти зе мље. Али од оног ре да, ми ра и ор га ни за ци је по се ли ма, ка ко су то 
они за ми шља ли, ско ро да ни је би ло ни шта. Ја ва шлук и не ре ди су би ли 
стал на по ја ва: кме то ви без ди сци пли не чи ни ли су број не зло у по тре бе 
с оп штин ском ка сом, оп штин ска власт је сла бо функ ци о ни са ла по што 
на че лу упра ве ни су из бо ром до ла зи ли нај спо соб ни ји љу ди, те су због 
то га са свих стра на сти за ле ту жбе и по ви ке про тив ра да оп штин ских 
вла сти и кме то ва.82 Власт је још увек би ла сла ба, а ло кал ни чи нов ни ци 
као ор га ни по ли ци је још ни су сте кли ни ка кав ауто ри тет у на ро ду. Би-

80 Број не прав не пра зни не о уре ђе њу и над ле жно сти у За кону у острој
ству оп шти на од 1839. по пу ња ва не су при ме ном сле де ћих за ко на и уре да ба: 
При вре ме но устро је ни је при ми ри тел них су до ва од 17. ма ја 1839. (Збор ник, 
200); Упут ство свим окру жним на чел стви ма о на чи ну из бо ра оп шти на ра и 
чла но ва при ми ри тел них су до ва у оп шти на ма пр ве и дру ге гла се, у ко је све ва
ро ши и па лан ке, осим Бе о гра да, спа да ју, (пре ма: Р. Гу зи на, Оп шти на у Ср би ји 
1839–1918, Бе о град, 1976, 51–53); Уред ба о из би ра њу кме то ва, њи хо вој пла ти 
и ду жно сти ма од 4. ју на 1840 (Збор ник, 201–205) и Уред ба за оп штин ске при
хо де (пре ма: Р. Гу зи на, исто, 81).

81 Р. Гу зи на, исто, 81–87.
82 Ф. Ни кић, исто, 79.
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ло је до шло до тле, да љу ди ни су хте ли ни да се ода зи ва ју на по зи ве вла-
сти, док су се ад ми ни стра тив не од лу ке с те шком му ком из вр ша ва ле.83 
Из гле да ло је да по ли ци ја не мо же очу ва ти мир и по ре дак у зе мљи ако 
им се не би ка квим на кнад ним за ко ни ком или ак том до де ли ло пра во 
ка жња ва ња пре ступ ни ка. И ова сла ба „деј стви тел на сна га“ по ли ци је 
би ла је раз лог што је Или ја Га ра ша нин – уз Ву чи ћа си гур но нај спо соб-
ни ји и нај а у то ри та тив ни ји при пад ник уста во бра ни тељ ске оли гар хи је 
– 27. ма ја 1850. до нео је дан по ли циј ски за ко ник под име ном Ка зни тел
ни За ко ник за по ли цај не пре ступ ни ке, у на ме ри да јед ном учи ни крај 
овој „не деј стви тел ној сна зи“ по ли ци је и уни жа ва њу ње ног ауто ри те та 
код на ро да.84 Да би то из вео, Га ра ша нин је мо рао да ура ди две ства-
ри:1) да про ши ри функ ци ју сре ском на чел ни ку, 2) да до де ли по ли ци ји 
пра во ка жња ва ња. Да би ка зне би ле што ефи ка сни је и де ло твор ни је, 
углав ном су се из вр ша ва ле ба ти ном: ба ти не се уда ра ју на све стра не и 
по ли ци ја је ве ро ва ла да ће на тај на чин до ћи до по треб ног ува же ни ја.85 
Та ко је ре зо но вао Га ра ша нин. Ме ђу тим, и по ред усва ја ња За ко ни ка Га-
ра ша нин ни је ус пео да ство ри ауто ри тет по ли ци ји. По ли ци ја је ту кла 
на род као мар ву, а то ком ин спек циј ских по се та тра жи ла је од се ља ка 
бо га та го шће ња, што је се ља ке под се ћа ло на не та ко дав не до че ке спа-
хи ја и му се ли ма.86

Уоп ште но го во ре ћи, чи нов ни штво је сво јим ба ха тим по на ша-
њем и број ним зло у по тре ба ма по ста ло не сно шљи во. Ова не по пу лар-
ност чи нов ни ка је по сте пе но ра сла док ни је пре ра сла у јед но оп ште 
не за до вољ ство ко је је за хва ти ло го то во чи та ву зе мљу: на све стра не 
се ви ка ло на зло у по тре бе чи нов ни ка, кме то ва и све ште ни ка.87 Оби чан 
свет је тра жио од вла сти да ста не на пут овој по ја ви. За то су уста во-
бра ни те љи би ли при мо ра ни да 8. и 9. де цем бра 1858. до не су За кон о 
обра зо ва њу на ро чи тих, из ван ред них ко ми си ја. Те комисије су има ле 
за циљ да оби ђу чи та ву зе мљу, да про ве ре по на ша ње чи нов ни ка, и да 
утвр де њи хо ве евен ту ал не кри ви це и зло у по тре бе. На род се нај ви ше 
жа лио на ти ра ни ју кме то ва у оп шти на ма, али и на ба ха тост окру жних 
и сре ских на чел ни ка.88

Без об зи ра на све, по ли ци ја је и да ље ба ти ном одр жа ва ла мир 
и по ре дак, али то ни је би ло оно што су уста во бра ни те љи хте ли да по-

83 Ф. Ни кић, 79.
84 С. Јо ва но вић, исто, 54–55; О За ко ни ку ви де ти де таљ ни је у: Д. Ни ко-

лић, Кри вич ни За ко ник Кне же ви не Ср би је, Гра ди на, 1991.
85 Ф. Ни кић, исто, 79.
86 С. Јо ва но вић, исто, 60–61; Ф. Ни кић, исто, 80.
87 С. Јо ва но вић, 60–61.
88 Ф. Ни кић, исто, 80.
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стиг ну. Иако су на ме ра ва ли да ство ре ја ку и ауто ри та тив ну власт ко ја 
би одр жа ва ла ред, мир и за ко ни тост, ста ње је би ло са свим дру га чи је. 
Оно што су уста во бра ни те љи ус пе ли да ство ре, то је би ла кру та, цен-
тра ли зо ва на и би ро кра ти зо ва на др жав на упра ва са окру жним и сре-
ским на чел ни ци ма (пре те жно у уло зи по ли циј ских ор га на) и кме то ви-
ма као њи хо вим ис по ста ва ма у се о ским оп шти на ма. И по ред то га, њен 
исто риј ски зна чај је ви ше не го дра го цен. Би ла је то пр ва до ма ћа ло-
кал на упра ва ко ја се из гра ђи ва ла као део мо дер ног др жав ног апа ра та 
мла де Кне же ви не Ср би је. Без об зи ра на број не сла бо сти ка ко у сво јој 
нор ма тив ној струк ту ри, та ко и у свом прак тич ном функ ци о ни са њу, 
ло кал на упра ва под уста во бра ни те љи ма по ка за ла је сву сво ју сна гу и 
ви тал ност, те је и по слу жи ла као осно ва за мно ге доц ни је ре жи ме. Све 
то по ка зу је њен не про це њи ви зна чај у про це су из град ње Кнежевине  
Ср би је као истин ске мо дер не др жа ве, из ван па три јар хал не дру штве не 
струк ту ре и тур ских др жав но-прав них ин сти ту ци ја.

LOCAL GOVERNMENT UNDER THE DEFENDERS 
OF THE CONSTITUTION

Summar y

The paper explains the development of local government under the rule 
of the constitution defenders 1842–1858. The author describes the historical facts 
that led to the abdication of Prince Miloš and the establishment of an oligarchic 
government of chieftains assembled in a council (Toma Vučić Perišić, Avram 
Petronijević, Hadji Milutin Garašanin and his son Ilija, Stojan and Aleksa Simić), as 
well as the process of building a modern state administration and cultural identity, 
an integral part of which was a narrower process of constituting local government. 
A distinct role in the latter process was played by the Austrian-born Serbs, the only 
intelligentsia in the Principality of Serbia which was still under Turkish suzerainty. 
Special attention is given to the analysis of two local government acts instituting 
centralized local authorities with an enhanced law enforcement role in the districts, 
counties and communes. Those are: District Prefectural System and of County 
Prefect Office Act of 12 May 1839, and Communal System Act of 13 July the same 
year. Of great importance was the former law, one of the longest-lived in the history 
of nineteenth-century Serbian constitutionalism. It was in force in 1839–88 and 
1894–1903. Every autocratic regime in Serbia was to rely on it. Its distinctive feature 
is that it subordinated district and county prefects to the central authority and to 
the minister of internal affairs. They were reduced to mere police agents deprived 
of any freedom of action. Thus the local officials assumed the character of rigid 
administrators looking down on the common people. A natural continuation of 
this law was the other law of communal organization which turned the lowest local 
units into mere executive agencies of counties. Thus local government took on the 
form of a mere transmission of the central government, functioning according to 
a principle similar to the medieval lord-vassal system: my vassal’s vassal is not my 
vassal.  


