
 

ВЛАДА МИЛАНА ОБРЕНОВИЋА, КЊИГА ДРУГА: 1878–1889, 1927. 
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Глава V. Железничко питање 
Железнички уговор и Генерална Унија. Бонту. Критика железничког уговора. Његов претрес у Скупштини. Мишљење публике 
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Прекид између напредњака и радикала. Бонтуов пад. Ново железничко друштво. Кнежеве везе са Бонтуом. Проглас Краљевине. 
Излазак радикала из Скупштине. Краљев пут по Србији. Рабагас. Херцеговачки устанак. Двогласци. Нов закон о штампи. 
„Сејмени“. Радикални збор у Крагујевцу. Пироћанац и Босанско питање. Илкин атентат. Покушај либерално-напредњачке владе. 
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округу. Затварање главнога радикалног одбора. Ток буне у Источној Србији. Војска угушује буну. Радња преког суда. Радикална 
странка и Тимочка буна. Историјски значај буне 
  
Глава X. Друга напредњачка влада 
Краљ Милан у време Тимочке буне. Пад Христићеве владе. Гарашанинова влада. Нови закони о штампи, зборовима и удружењима. 
Нов закон о општинама. Пореска реформа. Пораст буџета. Летећи дуг и нови зајмови. Опозициона штампа. Ристићево 
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офансива. Тројецарски савез предлаже примирје. Битка код Пирота. Кевенхилерова мисија. Преговори о примирју. Преговори о 
миру. Какав се Краљ Милан показао у бугарском рату. Корист и штета од овог рата 
  
Глава XII. Напредњачки пад 
Краљев покушај оставке. Краљичино намесништво. Ристић–Пироћанчева заједница. Краљева погодба са Пером Тодоровићем. 
Радикали неће споразум са напредњацима. Измене у Гарашаниновој влади. Нов покушај напредњачко-радикалног споразума. 
Либерално-радикални споразум. Нови скупштински избори. Гарашанинов говор о бугарском рату. Незадовољство у земљи противу 
Гарашанинове владе. Дефицит, летећи дуг, и нови зајмови. Оснивање К. С. Академије. Питање Вукашина Петровића. Краљеве 
сумње у Аустрију. Краљева мржња на Краљицу. Прекид између Краља и Краљице. Краљево приближавање Русима и Ристићу. 
Гарашанинов пад. Напредњачки режим 
 
 
 
 



 
 
 
Глава XIII. Краљев развод брака 
Либерално-радикална влада. Краљева намера оставке. Народни „одисај“ и линчовање напредњака. Нови скупштински избори. 
Митрополитово питање. Постављање владиних посланика. Краљеве несагласице са Ристићем у спољашњој политици. Несагласице 
између радикала и Радивоја Милојковића. Пад либерално-радикалне владе. Радикална влада. Финансијско питање. Нова радикална 
Скупштина и законски предлози радикалне владе. Краљ Милан незадовољан радикалном владом. Краљичино питање и пад 
радикалне владе. Христићева влада. Краљ тражи развод брака. Одузимање престолонаследника од Краљице. Краљева брачна 
парница. Митрополитов акт од 12 октобра 
  
Глава XIV. Промена Устава 
Краљева прокламација од 14 октобра. Нацрт новог Устава. Његови претрес у уставотворном одбору. Краљ и странке у том одбору. 
Уставотворна Скупштина. Радикали и нов Устав. Коста Таушановић. Компромис између Краља и радикала 
 
Глава XV. Краљева оставка 
Краљ после промене Устава. Његова намера оставке. Веза између новог Устава и његове оставке. Продужење тајне конвенције. 
Краљеви дугови. Давање оставке 
 
Закључак 
Личне особине Краља Милана. Његова политика. Његов историјски значај 
 
Прилози 
(1) Бонтуово мито. (2) Случај Лене Книћанке. (3) Раша Милошевић о Тимочкој буни. (4) Драгутин Илијћ о Тимочкој буни. (5) Нацрт 
Краља Милана о допуни тајне конвенције. (6) Пашић у очи бугарског рата. (7) Кевенхилерова мисија. (8) Краљица Наталија и 
ђенерал Белимарковић. (9) Либерално-радикални споразум. (10) Гарашанин и Краљичино питање 
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