
Период диктатуре 1929-1935. 

 

После атентата у Скупштини,образована је нова влада 

на челу које је био Антон Корошец.Хрватски 

представници су,бојкотовали рад скупштине.Краљ је 

размишљао шта да уради,по питању Хрвата?После 

свих дешавања,краљ се одлучио за успостављање 

диктатуре.своју одлуку,прокламовао 

је(објавио),6.1.1929.ПЕРИОД  ДИКТАТУРЕ. 

Од тог дана,укинут је устав,распуштена скупштина и 

забрањен рад политичким странкама.За председника 

владе,постављен је генерал Петар Живковић. 

Држава мења назив и од 3.10.1929,зове се 

КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА.Да вас подстим,до тада се 

назива КСХС. 

Држава је подељена у 9 бановина.Идеја је била да се 

измеша становништво и разбију историјске целине.А  

да ли је то било могуће?Тешко.Десет година 

заједничког живота,било је кратко,да би се 

националне идеје умириле.Пошто је диктатура 



изазивала многе сумње у иностранству и у 

народу,краљ је решио да донесе Октроисани 

устав(даровани).То је учињено 1931.Устав је имао 

задатак,да краља приближи народу,али то се није 

десило. 

Крајем двадесетих година 20.века,формира се 

усташки покрет.Пошто је краљ Александар још увек 

био надмоан,део њих се склонио у Италију,где су их 

Мусолинијеви фашисти обучавали. 

АТЕНТАТ У МАРСЕЉУ. 

У октобру 1934,краљ се спремао у званичну посету 

Француској.Везе Србије и Француске,тада су биле 

изузетно јаке и добре.На то је утицао краљ  Петар и 

Први св.рат.И ако су службе саветовале краљу да не 

иде,јер су имале сазнање,да би се нешто тако могло 

десити,он је ипак решио да оде.А занимљиво 

је,кажу,да је краљ уторком волео да одмара,да не 

прима посете,тај пут био је планиран за 

9.10.1934(уторак)..Искрцао се у Марсељу,огромна 

скупина народа га је дочекала.Из те масе,док се краљ 

возио аутомобилом,атентатаор је искочио,пуцао у 

краља.Краљ Александар је убијен,као и француски 



министар Луј Барту,а генерал Жофр-учили смо га,кад 

смо пичали о Првом рату,био је тешко 

рањен.Атентатор је био Владо Георгиев-

Керин,припадник терористичке,пробугарске ВМРО 

организације.Истрага је показала умешаност 

усташа.Дуго се причало да су краљеве последње речи 

биле:“Чувајте ми Југославију“. 

Убиством краља Александра,нестала је једина јака 

личност,која је могла очувати Југославију.Од тада,њен 

крај се све више назирао,а тежње Хрвата и 

Словенаца,да изађу из државе,биле су све јаче и веће. 

То би било то,у најкраћим цртама,јер су ово 

догађаји,о којима доста знамо,на основу 

ист.извора.Прочитајте ову лекцију.Ко жели,нека је 

препише,а задаци су следећи: 

1.Написати нешто о краљу Александру.Може у форми 

реферата,како желите.Може и презентација,у колико 

хоћете,није обавезно. 

2.Шта је Октроисани устав?Покушајте да пронађете 

још неку реченицу о томе. 



3.Ако је уопште стигао то да изјави,али је свакако 

цели живот веровао у то,шта је хтео да поручи 

реченицом“Чувајте ми Југославију“. 

Хвала на пажњи,драги ђаци. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sr/thumb/0/03/Atentat_u_Marseju.jpg/300px-Atentat_u_Marseju.jpg 

 
https://www.novosti.rs/upload/images/2017%20II//09/30/19-kralj-aleksandar.jpg 


