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ДЕПУТАЦИЈА ГРАЂАНА ВАЉЕВА НА ДВОРУ КРАЉА 
АЛЕКСАНДРА ОБРЕНОВИЋА 1903. ГОДИНЕ

Владавина краља Александра Обреновића (1889-1903) остала 
је упамћена као време непрекидних криза са честим променама 
закона, влада, устава. Његовом владавином мало је ко у онов-
ременој Србији био задовољан, а грађанских слобода готово да 
и није било. Режим није давао довољно слобода ни младој ср-
пској буржоазији, а положај занатлија и малобројног српског 
радништва био је веома тежак1. Само радништво је било у по-
воју, а у њему су биле највише заступљене идеје „занатског со-
цијализма“. Године 1902. министарство полиције издало је тајни 
распис властима у земљи да сузбијају и онемогућавају развитак 
радничког покрета у Србији2. Краљ је марта 1903. године био рад 
да укине Октроисани устав из 1901. године, али се томе отворено 
успротивио социјалистички студентски клуб Велике школе, део 
грађанства и радништво Београда који су осудили ненародну 
краљеву политику. Дана 23. марта (по новом календару 5. апри-
ла) организоване су у Београду велике демонстрације против 
личног режима краља Александра. Организатори демонстрација 
били су Димитрије Туцовић и Триша Кацлеровић, а београдским 
улицама протествовало је близу 5.000 студената, ђака, грађана и 
радника. У сукобима са полицијом погинуло је четворо, а више 
демонстраната је рањено. После разбијања истих, још исте ноћи 

1 Историја српског народа, VI-1, стр. 115-118, 132-133, СКЗ, друго издање, Бе-
оград, 1994.
2 Триша Кацлеровић, Мартовске демонстрације и мајски преврат 1903. го-
дине, стр. 29, Београд, 1950.



Дејан В. Поповић

140

похапшено је преко стотину лица, а организатори су избегли из 
престонице. За вођама демонстрација издата је потерница.3

Краљ Александар Обреновић је у ноћ 24. марта извршио др-
жавни удар и прокламацијом укинуо Устав из 1901. године – тзв. 
Октроисани устав и све законе који су из њега проистицали, а 
само сат касније, раних јутарњих сати 25. марта другим држав-
ним ударом вратио је на снагу тај исти Устав са којим је дао наро-
ду нов изборни закон. У данима након ових државних удара вла-
да је по хитном поступку забранила сву социјалистичку штампу 
и рад радничких удружења.

Министарство унутрашњих дела је једном депешом обаве-
стило Начелство округа ваљевског и Суд општине ваљевске о 
краљевој прокламацији о укидању, а другом о враћању на снагу 
Устава, која је послата поштом у размаку од неколико часова тог 
25. марта.4

Раднички синдикални покрет постојао је у Ваљеву још крајем 
19. века. Године 1882. у вароши на Колубари формирано је удру-
жење Слога ваљевских раденика, а 1888. године и Ваљевско за-
натлијско друштво. Вођи социјалистичког покрета имали су 
речи хвале за растурање разних радничких листова који су на 
прелазу векова тајно растурани по ваљевској чаршији.5 Међу-
тим, рад ових занатских и радничких удружења није наишао на 
разумевање власти. Тако је министар народне привреде декре-
том т. бр. 3085 од 5. јуна 1902. године наредио да Слога ваљев-
ских раденика престане са радом са образложењем да се удру-
жење „ликвидира услед недовољног броја својих чланова и због 
тога што се није могло саобразити закону“, тј. да није имало за-
конских основа за свој даљи опстанак.6 Свакако да је поменути 
декрет изазвао велико незадовољство код ваљевских чланова 
удружења, али још више код радничких предводника јер је исто 
располагало са 21.728,58 динара капитала и било је солвентно, 

3 Исто, стр. 29, 37-44
4 Међуопштински историјски архив Ваљево (у даљем тексту МИАВ), Фонд: 
Општина града Ваљева (у даљем тексту ОГВ), 1903. година, кут. бр. 95, бр. пр. 
161, 162 и 163
5 Милан Сикирица, „Раднички покрет у Ваљеву крајем XIX и почетком XX 
века“, стр. 52-56, Гласник МИАВ, бр. 4-5, Ваљево, 1969.
6 МИАВ, Фонд: Општински суд (ОС), 1903. година, пр. зав. под бр. 2607
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па је његово гашење заправо било политичке природе. Један 
од вођа радничког покрета у Србији био је и раднички трибун 
Мирко Обрадовић, који је био организатор и вођа више рад-
ничких друштава, синдиката и страначких листова у Београду. 
Следбеник је идеја Светозара Марковића, Васе Пелагића и Мите 
Ценића. Године 1901. због активног рада на стварању радничких 
организација у Београду, режим Александра Обреновића осудио 
је Мирка Обрадовића на две године робије. Да не би пао поли-
цији у руке, он бежи из Србије у Аустроугарску у град Загреб. 
У Ваљево је дошао марта 1903. године, преко Војводине, где се 
склања од прогона полиције баш у време великих политичких 
дешавања у земљи. Међутим, бива откривен и ухапшен у Ваље-
ву после једне рације.7 Из доступних историјских извора није 
познато да ли је у Ваљеву ухапшен пре или после мартовских 
демонстрација у Београду и колико је у овим догађајима има-
ла учешћа ваљевска социјалистичка синдикална организација и 
распуштена радничка удружења.

Поводом демонстрација у Београду, на којима је било жртава 
и велике материјалне штете, општина вароши Ваљева одредила 
је депутацију грађана као израз лојалности краљу Александру 
Обреновићу. Депутацију су чинили председник Суда Маријан 
Бирчанин, Рада Радисављевић, адвокат, Јован Јовановић, ад-
вокат и Јован Вилотијевић, трговац8. Општински суд, који је у 
новонасталим околностима вршио и дужност општинског одбо-
ра на својој седници од 27. марта 1903. године донео је одлуку 
да је нужно потребно да се Његовом Величанству Краљу у име 
грађанства вароши Ваљева лично изрази поданичка верност и 
оданост, а поводом немилих догађаја у престоници од „стране 
непромишљених изгредника где је пало и људских жртава“. У 
том циљу одлучено је да трошкове депутације треба ставити на 
терет општине за путовање у Београд и натраг. Одбор је наре-
дио да се из општинске благајне председнику Суда изда на име 
путних трошкова 200 динара, а из суме буџетом предвиђене на 

7 Милорад Радојчић, „Мирко Обрадовић (1858-1932), раднички трибун и ре-
волуционар“, Гласник МИАВ, бр. 48, стр. 18-66, Ваљево. 2014.
8 О Марјану Бирчанину вид. Љубомир Павловић, „Председниковање Марја-
на Бирчанина“, Колубара, велики народни календар за просту 2003. годину, 
стр. 38-9, Колубара, Ваљево, 2003.
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непредвиђене општинске трошкове.9 Издата средства су оверена 
привременом признаницом и потписом председника Суда. По 
овом путовању ваљевских изасланика учињен је стални издатак; 
треба напоменути да је ово била прилично велика сума новца 
за једну сиромашну општину. Стога је Одбор одлучио да зарад 
непредвиђених околности треба ојачати општинску касу.10 Акт 
је заведен, печатиран и остављен у општинску архиву.

Његово Величанство Краљ Александар Обреновић се дана 31. 
марта захвалио (благодарио) грађанима вароши Ваљева на че-
ститки и лепим жељама. Честитка краља Александра саопштена 
је грађанству Ваљева испред општинског Суда11.

Краљ Петар I Карађорђевић је на предлог Министра правде, а 
на основу чл. 51 Устава указом од 12. јуна 1903. године ослободио 
даљег издржавања казне (дао је амнестију) државним кажњени-
цима, противницима бившег режима који су извршним пресу-
дама осуђени на вишегодишње казне робије. Тако је и Мирко 
Обрадовић ослобођен ваљевског затвора12.

9 Колико је то у ствари било новца казује и податак да је цена луксузне књиге 
у то време износила 1 динар; велике забаве ученика ваљевске Гимназије да-
вале су прихода око 100 динара – нап. аут.
10 ОГВ, 1903. година, кут. бр. 95, пр. бр. 170 и ОС, 1903. година пр. зав. под бр. 
5113/903. У заглављу овог акта налазе се потписи председника Суда М. Бир-
чанина, благајника С. Смиљанића и чланова Јеротија Томића и Милутина 
Живковића – нап. аут.
11 Исто, пр. бр. 197
12 МИАВ, ОС, 1903. година, пр. зав. под бр. 6028. У потпису документа стаја-
ло је име начелника округа Димитрија Милића. Вид. и Милорад Радојчић, 
поменуто дело, стр. 28
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