




гзумевају сеорганизацијом, а под изразом земс
оргаии^ове управе, на пме провинцијалне п окружне 
скупштине п њихове ексекутпвне комиспје, као такођер 
у ширем смислу све што се на мјесну управу односн: 
уредбе, намети и т. д.

Пређемо ли након овог кратког претходног обја- 
шњења на сами закон, то ћемо увпдјети по указу што 
га је цар Александар, уједно с његовим проглашењем, 
управио на равнајућп сенат, како овај закон није друго 
до ли сушти плод ревпзије наведеног закона 1. јануара 
186'1. (којп се истпм предметом бавњ и како на ње- 
гово мјесто ступа наканом да уклонп разне недостатке, 
који су се у поменутом закону, поред свих његовпх 
заслуга п на овом поњу уведених реФорама, ипак зе- 
маном осјетилп, те да тако провинцијама и окрузима 
створи услове слободнпјег п здравијег развијања. Све 
до године -1864. приказује нам се у управи нрећерана 
тежња за централпзацијом са свијем њезинпјем непри- 
ликама, међу којима је најглавнија бпла нревласт све- 
можне 
се све 
па чак 
органа

бирокрацпје ; неприлика, тако рећи, од које су 
остале иорађале. Дотле је старање око свијех, 
и чисто локалнпх интереса, лежало у рукама 
цептралне управе, којп привидно стајаху под 

надзором гувернеровим, али се у ствари отимаху свакој 
контроли, пошто гувернеру, као првом чиновнику цен- 
тралне власти, не остајаше времена да се поједин 
питањима мјесне управе бавн. Као чланови пров 
јалних и окружнпх комисија бираниЈз^јј 
ставници племства п градов_а 
реној задаћп тако ж
моралп ослањати па п 
зависити. Земство, дакл 
њава велика маса провш 
иика, не бпјаше у њима

40 од њих 
нзјавм сачи- 

ружних станов-
упано, а пије могло 

ни да буде, пошто тада ј« Јбијаше збијених група 
грађана; на некпм пх |јестима растављаху големе 
класне разлике, а на другпма провинције и окрузи не / 
имађаху још својих исторкјом опредјељених граншја ’ ' 
ама бјеху проста административна подручја. Тек уки- 
нућем ропства стали су се поједини сталежи образо- Ч 
вати, п тијем земство у стварну скупину склапати тако 
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да је тим створена могућност да се получн нека де- 
централизацпја у управп, те да се поједпне њезине 
грапе повјере земству.

Тад је дошао закон 1. јануара 1864., то заслужно, 
■епохално дјело цара Александра II ; њпме је брпга око 

лНЈбснмјех интереса пренесена на бирана провпнцпјална 
п окружна тијела, тако да је вијећање о поједпнпм 

'закључцима повјерено провинцијалној илп окружној 
скупштипи, а њпхово извршивање наложено компси- 
јама од ње изабраним.

Не постоји мпого, а оно се осјетпше разне мане 
и овога закона, које све јаче избијаху на поврпшиу, 
спрпјечавајућп наравни развитак провинцијалне и окру- 
жне управе. Поред државпе средишње областп са гу- 
верпером на челу, која брпгу води о општпм земаљ- 
ским интересима, бпјаше нови закон, до душе, створио 
неку врсту новнх аутономних управних власти, да се 
старају за мјесне интересе, али уз то пропустпо да 
установи извјесна правпла за међусобни одношај двију 
папоменутпх власти, како бп зајамчио успјех њихова 
заједничког дјеловања. Тако је између њих често до- 
лазпло до сукоба, особито с тога, што је мјесна управа, 
ради ограничене егзекутпвне власти, морала да се 
утиче увијек влади, на коју са своје стране не имађаше 
нпкаква утицаја. Друга се је мана осјећала у томе, 
што ировинцијалнпм и окружним скупштппама не бп- 
јаше прпзната у закону довољна контрола над својим 
властитим извршнпм комисијама, тако да је првп се- 
натскп одсјек пе само имао да одлучује о спорппјем 
пословпма, него му је још просто било, да и у обичпп- 
јем, чисто управнијем пптањима својим утицајем утпче.

Ове неприлике, које су све то осјетљивпје по- 
стајале, довеле су напокон до ревизије закона 1. ја- 
пуара 1864., која је завршена усвојењем назочпог за- 
кона 12. јуна 1890.; у сагласју с царевим указом на 
равнајући сенат, одређено је да овај закоп прстепено 
ступп у крјепост у слиједећим провинцпјама : Бессара- 
61Л, Владим1рска1л, Вологда, ВоронежЂ, Вгнтка, Екате- 
ринославт,, Казанв, Калуга, Кострома,’ КурсКЂ, Москва, 
Нижшв Новгородг, Новгородк, Олонецк, ОрелЂ, Пенза, 
ПермЂ, Полтава, Псковђ, Р1лзанЂ, Самара, ПетроградЂ, 
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