
Краљевина Југославија 

(1929-1941) 

 

1929. Шестојануарска диктатура! 

Краљ узима сву власт, прави сам Владу и на челу Владе доводи свог команданта гарде и 

вођу Беле руке, генерала Петра Живковића. 

 

октобар 1929. Мења назив земље у Краљевина Југославија! 

Овим је покушао да створи нову нацију како се људи више не би делили на Србе, Хрвате и 

Словенце. Међутим то му није успело. 

Укинуо је поделу на 33 жупаније и уводи поделу на 9 бановина 

   Свака бановина је у себи имала различите народе( Србе , Хрвате, Словенце, муслимане...) 

и тиме је покушао их уједини и да спречи да у некој бановини буде само један и да онда та 

бановина растура јединство земље. 

 

 То је време Мусолинија, Стаљина а јача и нацизам у Немачкој, па  Француска и Британија 

не желе диктатора таквог и у Југославији па утичу на Александра да бар ограничи своју 

власт Уставом... 

1931. Александар донео „ОКТРОИСАНИ УСТАВ“ (подарени) 

                     - Краљевина Југославија 

                     - подељена на 9 бановина 

                     - дозвољене странке али само које раде у целој земљи 

                     - Скупштина има два дома → Доњи= Скупштина (бира се на изборима) 

                                                                        → Горњи= Сенат (поставља цео краљ) 

У земљи јачају два тајна  сепаратистичке организације – хоће самосталност!  

То су :   1. УСТАШЕ – хоће независну Хрватску 

               2. ВМРО -  хоће независност Македоније 

Њих су примали и обучавали Италија, Немачка и Мађарска, три земље које нису биле 

задовољне Првим светским ратом. 

Схватајући опасност од њих Александар је направио два војна савеза: 

1. МАЛА АНТАНТА  → Југославија, Румунија, Чехословачка 

2. БАЛКАНСКИ САВЕЗ → Југославија, Румунија, Грчка ,Турска 

 

ОБА СУ СЛУЖИЛА ЗА ЗАШТИТУ ОД Немачке, Италије али и СССР-а! 

октобар 1934. Убијен је Александар → „ Марсељски атентат“ 

                        ( убиле га усташе и ВМРО) 



        

 

Наследио га је син ПЕТАР II КАРАЂОРЂЕВИЋ, али како је он малолетан влада наместништво: 

1. Кнез Павле Карађорђевић (Александров брат од стрица) 

2. Раденко Станковић  (сенатор, Србин) 

3. Иво Перовић (бан Савске бановине, Хрват) 

Власт највише има Павле! 

1935. он за председника владе именује МИЛАНА СТОЈАДИНОВИЋА 

Милан је економиста и по угледу на Рузвелтов „њу дил“ извлачи полако Југославију из 

економске кризе! 

 Он види да су главна опасност за земљу Немачка и Италија које се спремају за рат и да 

оне могу да искористе Хрвате да растуре Југославију! 

 Покушао је зато да се договори са Хрватима да постану одани али они мого права траже 

 Зато је решио ако не може са Хрватима онда ће да се договори са Ватиканом а они ће 

да контролишу Хрвате!!!! 

1938. склопио „Конкордат“ (уговор са Ватиканом) 

Српска православна црква је била против тог уговора и зато је договор пропао! 

1939. Павле је сменио Стојадиновића а нови премијер је ДРАГИША ЦВЕТКОВИЋ 

 

Пошто се приближава почетак Другог светског добија задатак да се споразуме са 

Хрватима... август 1939. „Споразум ЦВЕТКОВИЋ – МАЧЕК“ 

- Створена Бановина Хрватска(спојене две бивше) 

- Први бан је Иван Шубашић 

*Влатко МАЧЕК→ је био вођа Хрватске сељачке странке после убиства Радића 

Пошто је 1.септ 1939.избио Други светски рат овај Споразум никада није 

потврђен у Скупштини 


