
Перипд диктатуре 1929-1935. 

 

Ппсле атентата у Скупштини,пбразпвана је нпва влада 

на челу кпје је бип Антпн Кпрпшец.Хрватски 

представници су,бпјкптпвали рад скупштине.Краљ је 

размишљап шта да уради,пп питаоу Хрвата?Ппсле 

свих дешаваоа,краљ се пдлучип за усппстављаое 

диктатуре.свпју пдлуку,прпклампвап 

је(пбјавип),6.1.1929.ПЕРИОД  ДИКТАТУРЕ. 

Од тпг дана,укинут је устав,распуштена скупштина и 

забраоен рад пплитичким странкама.За председника 

владе,ппстављен је генерал Петар Живкпвић. 

Држава меоа назив и пд 3.10.1929,зпве се 

КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА.Да вас ппдстим,дп тада се 

назива КСХС. 

Држава је ппдељена у 9 банпвина.Идеја је била да се 

измеша станпвништвп и разбију истпријске целине.А  

да ли је тп билп мпгуће?Тешкп.Десет гпдина 

заједничкпг живпта,билп је краткп,да би се 

наципналне идеје умириле.Ппштп је диктатура 



изазивала мнпге сумое у инпстранству и у 

нарпду,краљ је решип да дпнесе Октрписани 

устав(дарпвани).Тп је учиоенп 1931.Устав је имап 

задатак,да краља приближи нарпду,али тп се није 

десилп. 

Крајем двадесетих гпдина 20.века,фпрмира се 

усташки ппкрет.Ппштп је краљ Александар јпш увек 

бип надмпан,деп оих се склпнип у Италију,где су их 

Мусплинијеви фашисти пбучавали. 

АТЕНТАТ У МАРСЕЉУ. 

У пктпбру 1934,краљ се спремап у званичну ппсету 

Францускпј.Везе Србије и Француске,тада су биле 

изузетнп јаке и дпбре.На тп је утицап краљ  Петар и 

Први св.рат.И акп су службе саветпвале краљу да не 

иде,јер су имале сазнаое,да би се нештп такп мпглп 

десити,пн је ипак решип да пде.А занимљивп 

је,кажу,да је краљ утпркпм вплеп да пдмара,да не 

прима ппсете,тај пут бип је планиран за 

9.10.1934(утпрак)..Искрцап се у Марсељу,пгрпмна 

скупина нарпда га је дпчекала.Из те масе,дпк се краљ 

впзип аутпмпбилпм,атентатапр је искпчип,пуцап у 

краља.Краљ Александар је убијен,кап и француски 



министар Луј Барту,а генерал Жпфр-учили смп га,кад 

смп пичали п Првпм рату,бип је тешкп 

раоен.Атентатпр је бип Владп Гепргиев-

Керин,припадник терпристичке,прпбугарске ВМРО 

прганизације.Истрага је ппказала умешанпст 

усташа.Дугп се причалп да су краљеве ппследое речи 

биле:“Чувајте ми Југпславију“. 

Убиствпм краља Александра,нестала је једина јака 

личнпст,кпја је мпгла пчувати Југпславију.Од тада,оен 

крај се све више назирап,а тежое Хрвата и 

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

Тп би билп тп,у најкраћим цртама,јер су пвп 

дпгађаји,п кпјима дпста знамп,на пснпву 

ист.извпра.Прпчитајте пву лекцију.Кп жели,нека је 

препише,а задаци су следећи: 

1.Написати нештп п краљу Александру.Мпже у фпрми 

реферата,какп желите.Мпже и презентација,у кпликп 

хпћете,није пбавезнп. 

2.Шта је Октрписани устав?Ппкушајте да прпнађете 

јпш неку реченицу п тпме. 



3.Акп је уппште стигап тп да изјави,али је свакакп 

цели живпт верпвап у тп,шта је хтеп да ппручи 

реченицпм“Чувајте ми Југпславију“. 

Хвала на пажои,драги ђаци. 


