
Наставна јединица: Мајски преврат и успон демократије 

 

   После убиства брачног пара Обреновић образована је тзв. Револуционарна влада на 

чијем је челу био либерал Јован Авакумовић- један од ретких политичара који су 

учествовали у преврату. Та влада је сазвала народну скупштину коју је нешто раније 

краљ Александар распустио. Она је најпре амнестирала заверенике, а затим вратила на 

снагу Устав из 1888, извршила неке исправке и назвала га Устав из 1903. године. После 

тога је приступила избору владара што је била потпуна формалност. Престо је понуђен 

унуку вожда Карађорђа- Петру Карађорђевићу (59 година) који је по доласку затекао 

написан Устав и то је био једини Устав у држави без потписа владара. 

   Од овог великих сила само Велика Британија није прихватила промене већ је 

прекинула дипломатске односе са Србијом. Они су споразумно обновљени 1906. под 

условом да Србија пензионише заверенике. 

   После Мајског преврата дошло је до извесних промена на политичкој сцени Србије: 

либерална странка је престала да постоји, из народне радикалне странке иступила је 

самостална радикална странка, а формирана је социјал- демократска странка.  

   У спољној политици Србија се ослањала на Француску и Русију, што је захладило 

односе са Аустроугарском монархијом. 1906. 

 године опозвала  је Тајну конвенцију и то је изазвало блокаду границе од стране 

Аустроугарске монархије и тзв. Царински рат. Међутим Србија је преусмерила извоз 

према југу и југоистоку и тако умањила значај блокаде. 1911. односи су нормализовано 

под условом да роба из Аустро-Угарске има исти статус као робе из других држава. 

   1908. истекло је 30 година колико је Аустро-Угарска могла према одлуци Бечког 

конгреса да држи Босну и Херцеговину под окупацијом. Међутим Аустро-Угарска је 

извршила анексију тј. Припајање Босне и Херцеговине. У Србији и Црној Гори дошло 

је до великих демонстрација, али с обзиром да је изостала подршка великих сила, 

анексија је призната, али односи са Аустроугарском остали су затегнути. 

 

 

   Питања за вежбање: 

 

1. Царински рат, 

2. Анексија криза, 

3. Завереничка питање 

4. Политичка сцена почетком 20. века (политичке партије) 

5. Шта знаш о организацији" Црна рука"? 

 

Одговоре на питања можете проследити  на мој имејл до 11.04. Одговор на 5. питање 

можете пронаћи на сајту! 
 


