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НИ СУ ГА НИ ТРА ЖИ ЛЕ! 
О ПИ ТА ЊУ ЖЕН СКОГ ПРА ВА ГЛА СА У  

КРА ЉЕ ВИ НИ СР БА, ХР ВА ТА И СЛО ВЕ НА ЦА

Сажетак:У Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца же не ни су има ле 
пра во гла са. У Ви дов дан ском уста ву је би ло про пи са но да ће се о жен ском 
пра ву гла са ре ши ти од го ва ра ју ћим за ко ном. Рад се ба ви на сто ја њи ма жен ских 
удру же ња да се пра во гла са за же не про кла му је у пр вом Уста ву Кра ље ви не 
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, те да се про пи ше из бор ним за ко ном. У ра ду су 
из ло же ни го во ри ко је су у При вре ме ном на род ном пред став ни штву одр жа ли 
за го вор ни ци иде је о жен ском пра ву гла са, као и ди ску си је ко је су се во ди ле 
у Уста во твор ној скуп шти ни из ме ђу при ста ли ца и опо не на та пра ва гла са 
за же не, те су ко би ми шље ња по во дом истог пи та ња при ли ком до но ше ња 
пр вог Из бор ног за ко на у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. Ука за но је на 
ак тив ност жен ских удру же ња у прав цу про ме не увре же ног ми шље ња, ко је 
је по сто ја ло у ју го сло вен ском дру штву, да же не тре ба по ште де ти не при-
јат но сти ко је ба вље ње по ли ти ком но си са со бом на тај на чин што ће им 
пра во гла са би ти ус кра ће но све док не до стиг ну од ре ђе ни ни во „зре ло сти” 
да се укљу че у по ли тич ки жи вот. У ра ду је дат и кра так осврт на ево лу ци ју 
пи та ња жен ског пра ва гла са и ука за но на то да су же не би ле из јед на че не 
са му шкар ци ма при ли ком из бо ра пред став ни ка за Ве ли ку на род ну скуп шти ну 
у Но вом Са ду у но вем бру 1918. го ди не. Упр кос бор би ко је су жен ска удру же-
ња во ди ла за из јед на че ње же на са му шкар ци ма, жен ско пи та ње оста ло је 
у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца на мар ги на ма ин те ре со ва ња јав но сти 
и ре ле вант них чи ни ла ца.

Кључнеречи:жен скопра во гла са, жен ске ор га ни за ци је, Уста во твор на 
скуп шти на, из бор ни за кон, пол тич ке стран ке у Кра ље ви ни СХС. 

По ле ми ка о то ме да ли же не у пр вој за јед нич кој др жа ви Ср ба, Хр ва та 
и Сло ве на ца тре ба да има ју пра во гла са по ве де на је већ у пр вој го ди ни ње ног 
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по сто ја ња. У ни зу пи та ња ко ја су се ја ви ла по ства ра њу пр ве ју го сло вен ске 
др жа ве на шло се и пи та ње афир ма ци је же на у дру штву. Же не су у то ку Ве-
ли ког ра та од и гра ле зна чај ну уло гу по ка зав ши сна гу у тим од суд ним тре-
ну ци ма за чо ве чан ство, те се као ло ги чан след до га ђа ја чи ни ло њи хо во дру-
штве но при зна ње пу тем до де љи ва ња пра ва ко ја су ужи ва ли му шкар ци. 
Рет ке су би ле др жа ве у ко ји ма је же на ма, пре Пр вог свет ског ра та, би ло при-
зна то пра во гла са. По за вр шет ку свет ског ра та, ме ђу тим, про ме на у ста ву 
пре ма тзв. жен ском пи та њу би ла је еви дент на. Оно је у др жа ва ма у ко ји ма 
же не ни су има ле пра во гла са, па та ко и у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве-
на ца из би ло у ред ва жних дру штве них пи та ња о ко ји ма се све че шће и отво-
ре ни је го во ри ло и чи је се по зи тив но ре ша ва ње све гла сни је зах те ва ло. Дру-
штве на уло га же не по ста ла је мар кант ни ја, што је иза зва ло ево лу ци ју пи та ња 
жен ског пра ва гла са, те у пе ри о ду по сле Ве ли ког ра та „Из у зе так ни су ви ше 
би ле др жа ве, у ко ји ма су же на ма би ла да та по ли тич ка пра ва, не го др жа ве, 
у ко ји ма им та пра ва ни су би ла да та“.1

У пр вом бро ју ча со пи са Жен ски сви јет, ко ји је уста но вљен у За гре бу 
1917. го ди не с ци љем про мо ви са ња бор бе за по бољ ша ње по ло жа ја же на, у 
увод ном члан ку сиг ни фи кант ног на сло ва: „Што хо ће мо?“ ис ка за но је уве-
ре ње да же не по за вр шет ку ра та тре ба да бу ду из јед на че не у сво јим пра ви ма 
са му шкар ци ма. У тек сту је из ра же но оче ки ва ње да ће, по за вр шет ку ра та, 
доћи до рав но прав но сти по ло ва: „Та рав но прав ност, пла ће на та ко ску по, 
мо ра да бу де, али не са мо у злу, не го и у до бру, пр ва сте че ви на но во га вре-
ме на и но вог жи во та, ко ји се ево већ по чи ње да бу ди на ру ше ви на ма ста ро-
га. Же на за то, јер је же на, не сми је да бу де би ће дру гог ре да. Она је у овом 
стра шном ра ту као још ни ка да по ка за ла сво ју ври јед ност, она је за свје до чи-
ла чи ном, да је ступ дру штва, она је ми сао чо вјеч но сти учи ни ла сво јом 
ми сли“.2

Зах те ви за оства ре њем оп штег пра ва гла са из ра же ни су још у то ку пр ве 
по ло ви не 19- тог ве ка. Ме ђу тим, „Све до пред крај 19. ве ка би ло је уо би ча-
је но схва та ње да се оп ште и јед на ко пра во гла са од но си са мо на му шкар це 
и да ће прин ци пи де мо кра ти је би ти за до во ље ни ако се уче шће у из бо ру 
пред став нич ких ор га на обез бе ди свим пу но лет ним му шкар ци ма не за ви сно 
од њи хо вог имо вин ског и обра зов ног ста ту са, као и дру гих лич них ка рак-
те ри сти ка“.3 Омо гу ћа ва ње свим пу но лет ним му шкар ци ма, без об зи ра на то 
да ли су имућ ни, од но сно обра зо ва ни, да уче ству ју у из бо ру пред став нич ког 
те ла сма тра ло се до вољ ним за оства ре ње си сте ма оп штег пра ва гла са, а на 

1 Јо ван Сте фа но вић, Устав но пра во ФНР Ју го сла ви је и ком па ра тив но пра во, За греб 
1956, 429.

2 „Што хо ће мо?“, Жен ски сви јет 1/1917, 1.
3 Сло бо дан ка Мар ков, Пра во гла са же на, Бе о град 2001, 10.
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до де љи ва ње пра ва гла са же на ма се у то вре ме „ни је уоп ште ми сли ло, или 
се ми сли ло вр ло ма ло“.4

Па жњу јав но сти на пи та ње по тре бе об у хва та ња же на из бор ним пра вом 
скре нуо је ен гле ски фи ло зоф Џон Стју арт Мил (John Stu art Mill) у свом го-
во ру у До му ко му на 1867. го ди не по во дом из бо ра за ло кал не ор га не вла сти: 
„За сва људ ска ство ре ња јед на ко је ва жно, да вла да бу де до бра; бла го ста ње 
сви ју њих јед на ко за ви си од ове… Ако би се ика ква раз ли ка пра ви ла, жен-
ски њу би још ну жни је би ло има ти гла са, не го му шки њу, јер као што су фи-
зич но сла би је, же не су ви ше упу ће не на за шти ту за ко на и дру штва…Сма тра 
се као упут но и до бро, да же не ми сле, пи шу, и да бу ду учи тељ ке. Чим се 
та кво што до пу сти ло, не ма ни ка ква на че ла, по ко ме би жен ски ње као не спо-
соб но за по ли тич на пра ва сма тра ти мо гло“. Ука зу ју ћи на про тви реч ност 
ко ја се на тај на чин ства ра ла и одр жа ва ла, Мил оштро по ен ти ра: „Кад јед на 
же на мо же да ти сва јем ства, ко ја се ишту од јед ног му шког би ра ча, као што 
су: не за ви сни од но ша ји, по ло жај јед не до ма ћи це и на че лу јед не фа ми ли је, 
пла ћа ње по ре за, или ма ка кви усло ви ко ји би би ли про пи са ни, па се у пр кос 
све му то ме, пра во на че ло и си стем пред став ни штва што се на соп стве но сти 
те ме љи, на стра ну оста ви, а уве де из у зет но лич на прав на не јед на кост, са мо 
да би се она (же на) од пра ва гла са из кљу чи ла: то је го ре што, не го са ма не-
ра зум ност“.5 (под ву кла Г.Д.) У дру гој по ло ви ни 19. ве ка, на осно ва ма фе ми-
ни стич ке кри ти ке дру штва ко је су по ста вље не ра ни је, раз ви ли су се ор га-
ни зо ва ни по ли тич ки по кре ти за еман ци па ци ју же на у Ен гле ској, Фран цу ској, 
Не мач кој и Ру си ји. „У по чет ку, глав ни ци ље ви тог по кре та од но си ли су се 
на обра зо ва ње и мо гућ ност за по шља ва ња, а по том и на на по ре да се про ме-
ни по ли тич ки и гра ђан ски ста тус же на, од но сно да же не до би ју пра во гла са. 
Пр ви ин тер на ци о нал ни Кон грес жен ских пра ва одр жан је 1878. го ди не у 
Па ри зу“.6 И по ред ин тен зив не бор бе то ком 19-тог ве ка, же не у Ен гле ској су 
до би ле пра во гла са тек 1918. го ди не, у то ку тра ја ња ра та. „До ња ку ћа пар-
ла мен та гла со ва ла је са 385 гла со ва за из бор но пра во, про ти је гла са ло са мо 
55 за ступ ни ка. У гор њој ку ћи пар ла мен та при хва ћен је за кон за жен ско 
пра во гла са са 134 гла са про тив 69“.7 Иа ко су ре зул та ти гла са ња би ли убе-
дљи во за жен ско пра во гла са, же не ипак ни су би ле са свим из јед на че не са 
му шкар ци ма. На и ме, за раз ли ку од му шка ра ца ко ји су пра во гла са сти ца ли 
пу но лет ством, њи хо во пра во гла са би ло је оме ђе но стро жим кри те ри ју мом 
– тре ба ло је да на вр ше 30 го ди на жи во та. Ен гле ски за ко но да вац је „ис по љио 

4 Ј. Сте фа но вић, 428.
5 Џон Стју арт Мил, О пред став нич кој вла ди, Бе о град 1876, 158-161. С ен гле ског пре вео: 

Вл. Јо ва но вић.
6 Ана Сто лић Пред го вор књи зи: Ја ша То мић, Уло га же не – фе ми ни стич ка гле ди шта 

Ја ше То ми ћа, Но ви Сад 2006, 17.
7 „Жен ско из бор но пра во у ино зем ству“, Жен ски сви јет 9/1918, 386.
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ре зер ву пре ма ра зум но сти же на, сма тра ју ћи да им је по треб но ви ше вре ме на 
за са зре ва ње. Ово огра ни че ње уки ну то је тек 1928. го ди не“.8

Зах тев да и же не до би ју пра во гла са пр ви пут је, ме ђу Ср би ма у Угар-
ској, фор му ли сан као пред лог Угар ском са бо ру, на збо ру Срп ске на род не 
ра ди кал не стран ке у Но вом Са ду 16. но вем бра 1908. го ди не. Спо мен о то ме 
ка ко се то од и гра ло, оста вио је Ја ша То мић у свом спи су Же на и ње но пра во: 
„Реч је би ла о из бор ном пра ву. (на днев ном ре ду по ме ну тог Збо ра, прим. Г.Д.) 
Са свим из не на да по ди же се жен ски ње, за тра жи реч и за сту па ло је, да и жен-
ски ње мо же би ра ти по сла ни ке и би ти иза бра но за по сла ни ке исто као и 
му шки. Збор је при мио тај пред лог и по слао је пред став ку Угар ском са бо ру, 
у ко јој тра жи за оба по ла: оп ште, оба ве зно, јед на ко, не по сред но, тај но гла-
са ње, а да се и ма њи ни очу ва ње но пра во. Ово је у исто ри ји жен ског пи та ња 
ве ли ки ко рак уна пред“.9 На и ме, угар ски за кон о из бо ри ма ни је пред ви ђао 
оп ште пра во гла са. Осим же на, би рач ког пра ва би ли су ли ше ни и му шкар ци 
ко ји ни су ис пу ња ва ли усло ве про пи са не За ко ном. Пр вим па ра гра фом би ло 
је про пи са но да: „Би ра чи мо гу би ти гра ђа ни Угар ске, осим жен ски ња, ко ји 
су као та кви ро ђе ни или при мље ни, а на вр ши ли су 20-ту го ди ну“.10 Би рач-
ко пра во за угар ски пар ла мент ужи ва ли су му шкар ци пле ми ћи и гра ђа ни 
ко ји су по се до ва ли ку ћу и зе мљи ште и ко ји су, сход но то ме, пла ћа ли од ре-
ђе ну ви си ну по ре за. По том, тр гов ци, фа бри кан ти или за на тли је ко ји су го-
ди шње пла ћа ли од ре ђе ни про пи са ни из нос по ре за. Не за ви сно од при хо да 
ко је су оства ри ва ли, мо гли су да гла са ју чла но ви ака де ми је на у ка („ма ђар ске 
уче не ака де ми је“), про фе со ри, док то ри, ка ко је пре ци зи ра но, „у пра ви ма, 
фи ло со фи ји, ле ка ри ји и т. д.“, адво ка ти, јав ни бе ле жни ци, ди пло ми ра ни 
еко но ми и шу ма ри. За кон је про пи си вао и ко ни је мо гао би ти би рач. Осим 
же на, би рач ко пра во би ло је ус кра ће но: му шкар ци ма под очин ском, ту тор-
ском или га здин ском вла шћу, те тр го вач ким и за на тлиј ским уче ни ци ма, 
слу га ма, по ли цај ци ма, вој ни ци ма, осу ђе ни ма на ка зну за тво ра, они ма ко ји 
су се на ла зи ли у ис тра жном за тво ру или под сте ча јем. За по сла ни ка је мо гао 
би ти иза бран сва ки би рач упи сан у би рач ки спи сак ко ји је на вр шио 24 го ди-
не жи во та и „зна ма ђар ски је зик као за ко но дав ни“. Па сив но би рач ко пра во 
ни су има ли му шкар ци прав но сна жно осу ђе ни због из вр ше ња уби ства, по ха-
ре, па ље ња, кра ђе, ја та клу ка, ла жних ис пра ва, пре ва ре, ла жног бан крот ства 
и ла жног за кли ња ња.11

У скло пу по ли тич ке бор бе за оп ште пра во гла са, пи та ње жен ског пра ва 
гла са и ра ни је се по кре та ло на по ли тич ким збо ро ви ма Ра ди кал не стран ке, 

8 С. Мар ков, 15.
9 Ј. То мић, 39.
10 За кон за из бор зе маљ ског по сла ни ка у Угар ској (осим Ер де ља) – На пи са но по XXXI II. 

зак. члан ку од год. 1874. као до пу на V. члан ку би рач ког за ко на од г. 1848.), Но ви Сад 1875, 3.
11 Ibid, 4-6.
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али оно ни је на шло ме ста у ње ном по ли тич ком про гра му из 1903. го ди не.12 
Иа ко, да кле, у тач ки 30. про гра ма Ра ди кал не стран ке, ко ја је пред ви ђа ла оп-
ште и не по сред но пра во гла са и тај но гла са ње на из бо ри ма свих ни воа, од 
оп штин ских до са бор ских, ни је би ло из ри чи то на ве де но да и же не има ју пра-
во гла са, „це ло куп на прет ход на стра нач ка ак тив ност чи ни да се то под ра-
зу ме ва“, а та кав зах тев на ла зио се и у по ли тич ким ци ље ви ма дру ге зна чај не 
по ли тич ке фор ма ци је у то вре ме на под руч ју Вој во ди не – де мо крат ске гру пе.13

Же не на под руч ју Вој во ди не све до чи ле су оства ре њу зах те ва за оп штим 
пра вом гла са 1918. го ди не при ли ком при пре ма за одр жа ва ње Ве ли ке на род не 
скуп шти не у Но вом Са ду. Нај ва жни ја ак тив ност Срп ског на род ног од бо ра 
у Но вом Са ду би ле су при пре ме за са зи ва ње Ве ли ке на род не скуп шти не, у 
скло пу ко јих је Од бор свим оп шти на ма, од но сно свим На род ним од бо ри ма 
у Вој во ди ни по слао Из бор ни ред ка ко би сви на јед нак на чин из вр ши ли из бор 
по сла ни ка за Скуп шти ну. У Спо ме ни ци осло бо ђе ња Вој во ди не об ја вље ној 
1929. го ди не са ку пље на су се ћа ња ак те ра тих суд бо но сних до га ђа ја. У при-
ло зи ма са бра ним у Спо ме ни ци ис ти цан је де мо крат ски дух у ком су из бо ри 
за Ве ли ку на род ну скуп шти ну из вр ше ни за хва љу ју ћи упра во про гре сив ним 
од ред ба ма Из бор ног ре да: „Ко ли ко је Из бор ни ред био на пре дан и ко ли ко 
де мо крат ски за дах нут, нај бо ље по ка зу је од ред ба, по ко јој пра во гла са има ју 
сви му шки и сви жен ски чла но ви оп шти не, ко ји су на вр ши ли 20 го ди на жи-
во та. И ово све без ика ква огра ни че ња ста ња и по ло жа ја“.14 Сва ки би рач 
мо гао је би ти и иза бран, у Из бор ном ре ду је ди но је, у ве зи с тим, би ло на гла-
ше но: „да се ако је ио ле мо гу ће јед но гла сно би ра ју љу ди, ко ји су по сво ме 
ра ду нај у глед ни ји, раз у ме се, без раз ли ке ка ко се он зо ве, ка ко се кр сти, чим 
се за ни ма, је ли му шко или жен ско.“15 Не сум њи во на пред на и де мо крат ска, 
пра ви ла Из бор ног ре да би ла су мно го про гре сив ни ја од угар ског из бор ног 
за ко на, али и из бор них за ко на ко ји су пре Пр вог свет ског ра та би ли на сна зи 
у Кра ље ви ни Ср би ји.16 По ка за ће се ка сни је да ни у но во на ста лој ју го сло-

12 А. Сто лић, 415.
13 Љу бо мир ка Кр кљуш, „Прав ни по ло жај же не у Вој во ди ни пре Дру гог свет ског ра та“, 

Збор ник Ма ти це срп ске за дру штве не на у ке, Бр. 88/1990, 95.
14 Спо ме ни ца осло бо ђе ња Вој во ди не 1918., дру го из да ње, Но ви Сад 2017, 256. Спо ме-

ни ца осло бо ђе ња Вој во ди не об ја вље на је у Но вом Са ду 1929. го ди не, а при ре дио ју је уре ђи-
вач ки од бор са ста вљен од пре жи ве лих чла но ва Срп ског на род ног од бо ра с на ме ром, ка ко 
је на ве де но у пред го во ру, „да све што је за бе ле же но и за пам ће но из по след њих да на рат них 
тр за ја и до жи вља ја На род не ре во лу ци је и ве ли ких до га ђа ја На род ног осло бо ђе ња и ује ди-
ње ња све де мо у це ли ну и из не се мо у јав ност“. У пред го во ру дру гом из да њу, при ре ђи вач Др 
Дра го Ње го ван је ис та као: „Спо ме ни ца је са чи ње на та ко да ау тор ским при ло зи ма и до ку-
мен ти ма вер но при ка зу ју дра ма тич на и суд бо но сна зби ва ња то ком је се ни 1918. на вој во ђан-
ским про сто ри ма…“.

15 Ibid., 256.
16 Ви де ти: Збор ник за ко на и уре да ба 46/1890. За кон о из бо ру на род них по сла ни ка Кра-

ље ви не Ср би је.
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вен ској др жа ви ни је би ло по вољ не по ли тич ке и дру штве не кли ме ко ја би 
из не дри ла и по др жа ла та ко на пред на из бор на пра ви ла. На из бо ри ма за Ве-
ли ку на род ну скуп шти ну у Но вом Са ду, же не су узе ле ма сов ног уче шћа. 
При ме ра ра ди, „у Ко виљ Сен ти ва ну на из бо ру на род ног по сла ни ка за Ве-
ли ку на род ну скуп шти ну уче ство ва ло је 812 би ра ча, од ко јих су 422 би ле 
же не“.17 По зна та је чи ње ни ца да је уче шће на Ве ли кој на род ној скуп шти ни, 
у свој ству иза бра них по сла ни ка, узе ло и се дам же на. То је у За пи сни ку о 
ра ду Ве ли ке на род не скуп шти не оста ло за бе ле же но на сле де ћи на чин: „Ме ђу 
по сла ни ци ма има и 7 жен ски ња: Ми ли ца Ј. То мић (Но ви Сад), Ма ра К. Јо-
ва но ви ћа (Пан че во), из Су бо ти це: Ка ти ца Рај чић, Ол га Стан ко вић, Та за 
Ма ној ло вић, Ма ра Ма ла гур ска и Ман да Су да ре вић“.18 С об зи ром на број 
по сла ни ка на Ве ли кој на род ној скуп шти ни (757) „уче шће же на на овом ску пу 
мо же се сма тра ти сим бо лич ним, али то не ума њу је зна чај њи хо вог при су-
ства”. Осим то га, тре ба има ти у ви ду и да, том при ли ком, ни јед на по сла ни-
ца ни је би ла иза бра на ни за чла ни цу Ве ли ког на род ног са ве та и На род не 
упра ве ни ти им је би ла по ве ре на ду жност да сво јим пот пи сом ове ре за пи сник 
о ра ду Скуп шти не.19

Си ту а ци ја се, ка ко смо на по чет ку ра да на ве ли, умно го ме из ме ни ла 
по сле ра та. Же не су по ста ле дру штве но уоч љи ви је за хва љу ју ћи свом по жр тво-
ва ном и хра бром др жа њу у то ку ра та. Ма ло број на жен ска удру же ња ко ја су 
по сто ја ла на ју го сло вен ском про сто ру пре Пр вог свет ског ра та, свој скро ман 
ути цај су сво ди ла на про све ћи ва ње и ху ма ни тар ну де лат ност. Рат не го ди не 
пред ста вља ле су пре крет ни цу ко ја је жен ском по кре ту до не ла сна гу и охра-
бри ла га кре не у бор бу за по ли тич ка пра ва же на. На и ме, „У свим зе мља ма 
и на свим кон ти нен ти ма же на је за вре ме ра та по ка за ла то ли ко не слу ћен 
ви шак енер ги је, то ли ко уме шно сти, жи ла во сти и упо тре бљи во сти, да су и 
нај не по пу стљи ви ји про тив ни ци жен ских те о ри ја, пред очи глед ним при ме-
ри ма по пу сти ли и по ка за ли се вољ ни и при мо ра ни на ком про ми се… Ре зул-
тат то га је би ло ду жно при зна ње ко је се ни је да ло од ре ћи. У свим зе мља ма 
је пи та ње жен ских пра ва из не се но на план, по ста ло са став ни део ак тив не 
уну тра шње по ли ти ке, вид на тач ка у про гра ми ма по ли тич ких стра на ка, да 
се за вр ши у мно гим зе мља ма при зна њем нај ви шег по ли тич ког пра ва же ни: 
пра ва гла са…“.20 

По ли тич ка пра ва пред ста вља ју раз ли чи те об ли ке уче шћа по је дин ца у 
по ли тич ком жи во ту зе мље. „По сред ством тих пра ва гра ђа ни уче ству ју било 
у ства ра њу др жав не во ље (би рач ко пра во), би ло у из ра жа ва њу свог лич ног 

17 Љ. Кр кљуш, 96.
18 Спо ме ни ца осло бо ђе ња Вој во ди не 1918., 183.
19 Би ља на Ши му но вић-Бе шлин, „Пра во гла са као по ка за тељ по ло жа ја же не у Ср би ји 

у 20. ве ку”, Же не у пар ла мен тар ном жи во ту Вој во ди не 1918-2018, Но ви Сад 2018, 65.
20 Сет, „Жен ско пра во гла са“, Ми сао Књ. II Св. 1/1920, 455.
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ми шље ња о јав ним по сло ви ма (сло бо да штам пе, збо ра, удру жи ва ња, пе ти-
ци је).“21 Раз лог за што се по ли тич ка пра ва под во де под по јам људ ских пра ва 
је сте „чи ње ни ца да по је ди нац при ли ком вр ше ња ових пра ва за др жа ва свој-
ство гра ђа ни на и да не по ста је др жав ни ор ган“.22 По сле Пр вог свет ског ра та 
ви ше др жа ва је сво јим уста ви ма га ран то ва ло же на ма би рач ко пра во под 
јед на ким усло ви ма као му шкар ци ма: САД, Ка на да, Со вјет ски са вез, Не мач ка, 
Ау стри ја, Че хо сло вач ка, Пољ ска, Ли тва ни ја, Есто ни ја, Хо лан ди ја, Шпа ни-
ја, Лук сем бург. У Ен гле ској је, ка ко смо ре кли, до 1928. го ди не, за ужи ва ње 
би рач ког пра ва од стра не же на био за др жан услов – на вр ше них 30 го ди на 
жи во та. А, у Бел ги ји, Ру му ни ји и Ма ђар ској же не су пра во гла са мо гле ко-
ри сти ти под спе ци јал ним усло ви ма – са мо на ло кал ним из бо ри ма, од но сно 
уко ли ко су им му же ви или си но ви по ги ну ли у ра ту.23 

Већ по чет ком 1919. го ди не у За гре бу је одр жа на „ма ни фе ста ци о на скуп-
шти на же на за пра во гла са“. По здра вља ју ћи оку пље не, пред сед ни ца „Де мо-
крат ског удру же ња ју го сла вен ских же на“ је из ја ви ла: „Кад су же не мо гле 
вр ши ти на се лу и у гра ду за ври је ме ра та све по сло ве, ко је су при је оба вља-
ли му шкар ци, сва ка ко за слу жу ју, да се им и у по ли ти ци да ју она пра ва, 
ко ја их иду“.24 У жи вој ат мос фе ри на Скуп шти ни, јед на од го вор ни ца је 
упо зо ри ла: „На ши по ли ти ча ри тре ба да ува же, да се же на сву да про бу ди ла, 
да се је освје сти ла у гра до ви ма и по се ли ма. Же на је ис ку ша ла за ври је ме 
ра та сву те жи ну жи во та па да нас зна, да тре ба и удо ви ци и дје вој ци и уда тој 
по ли тич ких пра ва, да кроз ње по стиг не со ци јал ну пра вед ност.“, док је сле-
де ћа ис та кла да су све по ли тич ке стран ке у Сло ве ни ји у сво јим про гра ми ма 
обе ћа ле же на ма по ли тич ку рав но прав ност, за кљу чив ши да ће исто мо ра ти 
да учи не и хр ват ске стран ке. На Скуп шти ни је би ла усво је на ре зо лу ци ја 
сле де ће са др жи не: „У ври је ме ве ли ких на ци јо нал них и со ци јал них пре о кре-
та на чи та во ме сви је ту, у ври је ме кад смо и ми Ср би, Хр ва ти и Сло вен ци 
до жи вје ли сво је на род но осло бо ђе ње и ује ди ње ње, тра жи мо и ми же не, да 
нас се при зна јед на ко прав ним др жа вља ни ма на ше ју го сла вен ске др жа ве 
СХС., јер кад вр ши мо све ду жно сти истих, тре ба да нам се да ју и пра ва…
Тра жи мо, да се по зо ву к свим ви је ћа њи ма о про мје ни на шег за ко но дав ства, 
ко ли др жав ног, то ли ау то ном ног. Тра жи мо, да се код пред сто је ће ре фор ме 
оп ћин ског из бор ног пра ва по ди је ли и на ма ак тив но и па сив но пра во гла са. 
Тра жи мо, да се нас још при је кон сти ту ан те по зо ве к сви ма ва жни ји ма пре-
у ред ба ма на ше др жав не и ау то ном не упра ве. Тра жи мо, да се код рас пи са 

21 Рат ко Мар ко вић, Устав но пра во и по ли тич ке ин сти ту ци је, Бе о град 2008, 469. 
22 Ibid., 470.
23 С. Мар ко вић, 16. и Ма ри ја на Пај ван чић, „Би рач ко пра во же на”, Збор ник ра до ва 

Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду Бр. 1-3/1997, 30.
24 „Скуп шти на же на у За гре бу за пра во гла са“, Ју го сла вен ска же на Бр. 3/1919, 118.
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пр вих из бо ра за кон сти ту ан ту др жа ве Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца не за бо ра ви 
нас же не, јер ми неће мо ми ро ва ти, док не по стиг не мо на ша људ ска пра ва“.25

У апри лу исте го ди не одр жа на је и у Бе о гра ду скуп шти на же на „за по-
ли тич ку јед на ко прав ност“ на ко јој је на дах ну то го во ри ла Ми ле ва Ми ло је вић, 
по то ња чла ни ца уред ни штва ча со пи са Жен ски по крет, а њен го вор је од-
штам пан у це ли ни у ча со пи су Ју го сла вен ска же на. У ње му је, на во де ћи илу-
стра тив не при ме ре, ука за ла на чи ње ни цу да су же не, у ра зним кра је ви ма 
Кра љев ства Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, би ле ма ње пла ће не за оба вља ње истих 
по сло ва од му шка ра ца. Го вор ни ца се за пи та ла ка ко се по ја ва пот це њи ва ња 
жен ског ра да мо гла та ко ду го одр жа ти у дру штву, те ка ко је му шкар ци ма 
са вест до зво ља ва ла да је то ле ри шу: „Ка ко је мо гао отац де це, чи ја је мај ка 
услед те шко га жи во та мо ра ла да изи ђе из ку ће на рад, да бу де за до во љан 
том не прав дом? Ка ко је мо гао брат се стре, ко ји је вр ло че сто с њом де лио те-
рет ма те ри јал них по тре ба це ле по ро ди це, ка ко је – ве лим, – смео да оста не 
за до во љан ње ном на гра дом?“.26 Од го во ре ко ји ма је у јав но сти та ква по ја ва 
прав да на на зва ла је ми зер ним и сме шним, али је и упо зо ри ла слу ша о це да 
се као раз лог на во ди обра зло же ње да је же на ма ње спо соб на не го му шка рац. 
У за кључ ку сво га обра ћа ња скуп шти ни же на, Ми ле ва Ми ло је вић је на гла-
си ла да сти ца ње по ли тич ких пра ва за же не пред ста вља пра ви пут и глав но 
сред ство ко ји ма се мо же по бољ ша ти њи хов по ло жај у дру штву.

На скуп шти ни же на би ла је до не се на од лу ка да се, по ред по сто је ћих 
кул тур них и про свет них дру шта ва, осну је у Бе о гра ду но во „Дру штво за про-
све ћи ва ње же не и за шти ту ње них пра ва“. Дру штво је убр зо и би ло осно ва но 
и са ра дом от по че ло „већ сеп тем бра 1919. и за крат ко вре ме сво га де ло ва ња 
ус пе ло да оку пи све што је би ло нај бо ље, нај на пред ни је, нај тре зве ни је и 
нај а гил ни је код на шег жен ског све та“.27 У је сен исте, 1919. го ди не, осно ва но 
је и у Са ра је ву дру штво под истим на зи вом, а циљ обе ор га ни за ци је био је, 
ка ко им је на зив го во рио, да се ба ве про све ћи ва њем же на и да ра де на оства-
ри ва њу гра ђан ских и по ли тич ких пра ва же на. „Дру штво је од свог осни ва ња 
на сто ја ло да оку пи што ви ше же на, без об зи ра на њи хо ву по ли тич ку, со ци-
јал ну и на ци о нал ну при пад ност, или на по ли тич ке сим па ти је. Раз ви ло је и 
жи ву ак тив ност да у сво је ре до ве при ву че што ви ше за по сле них же на сред-
њег сло ја, па су у ње го вом члан ству про фе сор ке, учи те љи це, слу жбе ни це 
са сред њим и ви шим обра зо ва њем, на ро чи то же не за по сле не у ко му нал ним, 
со ци јал ним, здрав стве ним и про свет ним ин сти ту ци ја ма. На сто ја ле су да 
из ра де и свој жен ски по ли тич ки про грам ко ји би био при хва тљив за све же не“.28 

25 Ibid, 119.
26 Ми ле ва Ми ло је вић, „Да на шњи по ло жај же не у дру штву“, Ју го сла вен ска же на Бр. 

5/1919., 179.
27 Фе дор Ни кић, Ра до ви (1919-1929) Књ. I, Бе о град 1981, 213.
28 Не да Бо жи но вић, Жен ско пи та ње у Ср би ји у XIX и XX ве ку, Бе о град 1996, 109.



Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2019

89

У апри лу 1919. го ди не, осно ван је и „Се кре та ри јат же на со ци ја ли ста (ко му-
ни ста)“. Же не со ци ја ли сти су „при хва ти ле ми ни мал ни и мак си мал ни про-
грам Со ци ја ли стич ке рад нич ке пар ти је (ко му ни ста), у ко јем је, из ме ђу оста-
лог, ста ја ло да она зах те ва пу ну нео гра ни че ну јед на кост за све му шкар це и 
све же не без об зи ра на ве ру, на род ност и за ни ма ње, и оп ште, јед на ко и тај но 
пра во гла са за све гра ђа не и гра ђан ке од осам на ест го ди на на ви ше“.29 

Скуп шти не же на, на ко ји ма се рас пра вља ло о по ло жа ју же на у дру штву 
и др жа ви и нео п ход но сти до би ја ња по ли тич ких пра ва, одр жа ва не су у вре-
ме ка да је са ра дом по че ло При вре ме но на род но пред став ни штво (1. март 
1919. го ди не) ко је је тре ба ло, из ме ђу оста лог, да рас пра вља и о на цр ту за ко на 
о из бо ру на род них по сла ни ка за Уста во твор ну скуп шти ну. До но ше ње за ко на 
на осно ву ко јег су тре ба ли да бу ду спро ве де ни из бо ри за Кон сти ту ан ту сва-
ка ко је био је дан од нај ва жни јих за да та ка ко је је При вре ме но на род но пред-
став ни штво, као за ко но дав ни ор ган у пе ри о ду про ви зо ри ју ма у Кра ље ви ни 
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, има ло пред со бом. У обе ре зо лу ци је, усво је не на 
за гре бач кој, од но сно бе о град ској скуп шти ни же на, отво ре но је зах те ва но 
омо гу ћа ва ње же на ма да гла са ју на из бо ри ма за Кон сти ту ан ту. Рас пра ва о 
на цр ту Из бор ног за ко на, во ђе на у При вре ме ном на род ном пред став ни штву, 
по ка за ла је ја сно не са мо ста во ве по ли тич ких пар ти ја, не го и ши ри дру штве-
ни дис курс пре ма овом пи та њу. 

У то ку 1920. го ди не на днев ном ре ду При вре ме ног на род ног пред став-
ни штва на шао се на црт За ко на о из бо ру на род них по сла ни ка при пре мљен 
од стра не од го ва ра ју ћег Од бо ра При вре ме ног на род ног пред став ни штва. 
Усле дио је, за тим, на чел ни, а по том и спе ци јал ни пре трес на цр та За ко на. 
По сле на чел ног пре тре са За ко на о из бо ру на род них по сла ни ка и од го во ра 
ми ни стра Про ти ћа на при мед бе, ко је су у то ку пре тре са из не се не од стра не 
пред став ни ка стра нач ких клу бо ва, при сту пи ло се гла са њу. Од 170 по сла ни-
ка, њих 169 је гла са ло „за“, а је дан „про тив“. По том, је усле дио спе ци јал ни 
пре трес За ко на ко ји је, са из ве сним пре ки дом, тра јао од по ло ви не ју на до 2. 
сеп тем бра ка да је За кон о из бо ру по сла ни ка из гла сан.30 У то ку тра ја ња на-
чел не де ба те о на цр ту За ко на о из бо ру на род них по сла ни ка за Уста во твор-
ну скуп шти ну, по сла ни ци Ре пу бли кан ског клу ба и со ци јал де мо кра ти су 
не го до ва ли због из о ста вља ња же на из би рач ког пра ва. Пред став ник Ју го сло-
вен ског клу ба за ло жио се за жен ско пра во гла са, а све раз ло ге из не се не то ком 
де ба те про тив жен ског пра ва гла са оце нио је као де пла си ра не. По сла ник ко ји 

29 Ibid, 102. Ка да је За ко ном о за шти ти јав не без бед но сти и по рет ка у др жа ви 1921. 
го ди не за бра њен рад Ко му ни стич ке пар ти је и се кре та ри ја ти же на до спе ли су у не ми лост. 
По ку ша ји да се ожи ви де ло ва ње жен ског рад нич ког по кре та у на ред ним го ди на ма ни су 
би ли успе шни, до по ма ка је до шло тек три де се тих го ди на.

30 Не да Ен гел сфелд, При вре ме но на род но пред став ни штво и ње го во де ло ва ње, док-
тор ска ди сер та ци ја, За греб 1985, 540.
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је го во рио у име На род ног клу ба је по хва лио уво ђе ње оп штег пра ва гла са 
не за ви сно од школ ске спре ме и имо вин ског ста ту са, али је по том, са из ве-
сном ре зер вом, тре зве но за кљу чио: „да је оп ће пра во ре ла ти ван по јам јер се 
оно још не од но си на же не; то тре ба пре пу сти ти ево лу ци ји јер још жи ви мо 
у „хе рој ском до бу“ и та кву би но ви ну на род те шко схва тио“.31 

У то ку спе ци јал не де ба те о пред ло гу За ко на о из бо ру на род них по сла-
ни ка за Уста во твор ну скуп шти ну пи та ње би рач ког пра ва иза зва ло је оштру 
по ле ми ку на род них по сла ни ка. Де мо кра те су на чел но би ли за из јед на ча ва ње 
жен ског и му шког би рач ког пра ва, али су сма тра ли да та да шњи по ли тич ки 
тре ну так ни је био од го ва ра ју ћи, с об зи ром на то дa рас по ло же ње ши ро ких 
сло је ва на ро да у ве зи с тим пи та њем ни је би ло по зна то. Сто га је став де мо-
кра та био да ре ша ва ње пи та ња жен ског пра ва гла са тре ба пре пу сти ти Уста-
во твор ној скуп шти ни. 

До сле дан про тив ник жен ског пра ва гла са би ла је Ра ди кал на стран ка, 
ко ја је сво јим ста вом не сум њи во ути ца ла и на ори јен та ци ју дру гих стра на ка 
у вла ди пре ма том пи та њу. У то ку пр ве го ди не ра да При вре ме ног на род ног 
пред став ни штва одр жа на је кон фе рен ци ја у Клу бу бе о град ских ра ди ка ла 
на ко јој се жи во ди ску то ва ло о би рач ком пра ву и ва ри је те ти ма из бор них 
си сте ма усво је них у по је ди ним европ ским др жа ва ма. Би ло је ре чи и о оп штем 
би рач ком пра ву и ње го вом зна ча ју, али се из кон тек ста ја сно за кљу чу је да 
го вор ник ни је ми слио на же не ка да је пи та ње ела бо ри рао. Го вор је за вр шио 
у по лет ном то ну сле де ћим за кључ ком: „Из бор но пра во је сте јед но од нај бри-
љант ни јих ма ни фе ста ци ја на род ног су ве ре ни те та. Оно је, код нас, за га ран-
то ва но сло бо дом из бо ра, тај ним и не по сред ним гла са њем. Ра ди ка ли има ју 
ве ли ких за слу га за ову те ко ви ну, јер су они на ро чи то по ла га ли на то, да се 
во ља на род на чу је сло бод но и без ичи јег ути ца ја. То су учи ни ли за то што 
на род ну во љу по шту ју из над све га; јер је за њих на род су ве рен, јер је за њих 
на род из вор и уто ка све др жав не вла сти“.32

То ком рас пра ве о из бор ном за ко ну по сла ни ци Ра ди кал не стран ке у 
При вре ме ном на род ном пред став ни штву су до след но за сту па ли на чел ни 
став сво је стран ке на во де ћи да би би ло „не при род но“ да ти же на ма по ли тич ко 
пра во, јер га оне не би ко ри сти ле с об зи ром на то да су се на ла зи ле у под ре-
ђе ном еко ном ском и дру штве ном по гле ду: „Му шка и жен ска дје ца ни су 
из јед на че на у на сљед ном пра ву, же не не мо гу сло бод но дис по ни ра ти сво јом 
имо ви ном, њи хо ва за ра да ни је јед на ка за ра ди му шкар ца и тд.; же на је по 
ка зи ва њу по сла ни ка Ра ди кал не стран ке не спо соб на да са мо стал но ра су ђу је 
и по ли тич ки исту па – под ло жна је ра зним утје ца ји ма као на пр. утје ца ју 
ка то лич ке цр кве или Исла ма, а у Ср би ји утје ца ју му жа. Осим то га, же не у 

31 Ibid, 539.
32 Ва са Јо ва но вић, О би рач ком пра ву, Бе о град 1920, 29.
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Ср би ји ни ти не тра же би рач ко пра во, али ипак су да ле нај бо ље вој ни ке у 
овом ра ту“.33 Са ра ди ка ли ма су се сла га ли по сла ни ци На род ног клу ба, по 
њи хо вом ми шље њу „жен ско пра во гла са тре ба пре пу сти ти ево лу ци ји и не-
ма сми сла на ту ри ва ти им пра во ко је не же ле“.34 

По сла ни ци Ју го сло вен ског клу ба, од но сно Сло ве нач ке пуч ке (на род не) 
стран ке би ли су је ди ни у вла ди ко ји су се за ла га ли за жен ско пра во гла са, а 
ар гу мен ти ко ји ма су обра зла га ли свој став ни су би ли без осно ва: „У на шој 
по љо при вред ној др жа ви же на је у при вре ди исти фак тор као и му шка рац. 
Код же не рад ни це то је још очи ти је, а код же не ин те лек ту ал ке по ло жај је 
ја сан. Ако се ус кра ти же на ма би рач ко пра во гла сат ће анал фа бе ти, а учи те-
љи це, ли јеч ни це и прав ни це не. Мо тив ус кра ћи ва ња би рач ког пра ва же на ма 
је чи сто стра нач ки. По сто ји бо ја зан да ће же не под утје ца јем цр кве у Сло-
ве ни ји гла са ти за Сло вен ску пуч ку стран ку. То је чи ни се је ди ни раз лог за 
ус кра ћи ва ње жен ског би рач ког пра ва“.35

Пре трес на цр та За ко на о из бо ру на род них по сла ни ка у При вре ме ном 
на род ном пред став ни штву с па жњом су пра ти ле жен ске ор га ни за ци је и сво-
је им пре си је из но си ле у ли сту „Жен ски по крет“ са раз о ча ра њем кон ста ту-
ју ћи: „Ових да на пре тре сан је у на шем Пар ла мен ту нов из бор ни за кон, по 
ко ме се уво ди оп ште пра во гла са. Али пре ва рио би се ко би са свим ло гич но 
за кљу чио да се то оп ште пра во про ши ру је од мах и на све же не. Њих на ши 
ум ни др жав ни ци још не сма тра ју пу но прав ним гра ђа ни ма ове уз о ри те де мо-
крат ске зе мље, и о њи ма на ши де мо крат ски за ко но дав ци во де ра чу на са мо 
ка да се про пи су је ка ква ду жност“.36 У члан ку је, са свим оправ да но, на ро-
чи то кри ти ко ван ар гу мент, ко јим је обра зла га но ус кра ћи ва ње пра ва гла са 
же на ма: да то пра во же не не тра же, те да ни чим ни су „за све до чи ле“ ко ли ко 
им је ста ло до из бор ног пра ва. Од стра не жен ских удру же ња упу ћен је је динстве-
ни „огор че ни про тест“ у пи са ној фор ми пред сед ни ку вла де и скуп шти не. 

За па же не бе се де у при лог жен ског пра ва гла са, при ли ком пре тре са на-
цр та из бор ног за ко на у При вре ме ном на род ном пред став ни штву, одр жа ли 
су пред став ни ци Ре пу бли кан ске и Со ци ја ли стич ке стран ке Ја ша Про да но вић 
и Ва са Кне же вић. По сла ник Кне же вић је у свом го во ру ука зао на не ло гич-
ност си ту а ци је у ко јој се же ни од ри че пра во да гла са, али јој се до зво ља ва 
„да ту ца ка ме ње, да ву че ко ла, да но си џа ко ве, њој се до зво ља ва да сто ји у 
фа бри ци пред ма ши на ма ко је је сва ки час мо гу за хва ти ти, уби ти, ис трг ну ти 
ру ку, смр ви ти је…“. Ис та као је, по том, да ар гу мент, из не сен ви ше пу та у 
то ку ди ску си је о на цр ту За ко на, да же не не тра же пра во гла са ни је осно ван. 
Из ра жа ва ју ћи чу ђе ње што је пред сед ник вла де Про тић из нео тврд њу да жене 

33 Ibid, 544.
34 Ibid, 544.
35 Ibid, 545.
36 „Жен ско пра во гла са“, Жен ски по крет 2/1920, 3.
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не тра же пра во гла са, те да им исто не тре ба на ме та ти, Ва са Кне же вић је 
под се тио: „Ми слим да ће би ти де цем бра 1910. год. или ја ну а ра или фе бру а ра 
1911. год., би ли су из бо ри у Бе о гра ду. Же не су пре то га тра жи ле пра во гла са 
за се бе. Оне ни су би ле у би рач ке спи ско ве уве де не, јер то ни је до пу штао 
за кон и би ле су при ну ђе не да на сам дан из бо ра при ре де јед ну ве ли ку де мон-
стра ци ју“. Осим то га, ука зао је и на то да су же не под не ле пе ти ци ју пред-
сед ни ку вла де у ко јој тра же да бу ду из јед на че не са му шкар ци ма у пра ву 
гла са. Уред ни штво ли ста Жен ски по крет је, ра ди об ја шње ња, уз тај део 
об ја вље ног Кне же ви ће вог го во ра до да ло сле де ћу на по ме ну: „Ме ђу тим на 
ме сец да на пре но што је г. Про тић из ја вио да же не пра во гла са не тра же, 
де пу та ци ја же на је три пу та тра жи ла да бу де при мље на од г. Про ти ћа као 
пред сед ни ка вла де, да би му мо гла пре да ти пот пи се бо сан ских жен ских 
ор га ни за ци ја за тра же ње оп штег пра ва гла са, по што су пот пи си из оста лих 
по кра ји на би ли пре да ти две не де ље пре то га вла ди г. Љ. Да ви до ви ћа“.37 
Апо стро фи ра ју ћи на, ви ше пу та из не се ну, кри ла ти цу по сла ни ка вла да ју ћих 
стра на ка да је на род „из вор и уто ка вла сти“ и да је су ве рен, Кне же вић је 
на гла сио: „да тај су ве ре ни тет не ће би ти ре а ли зо ван на тај на чин што ће се 
чи та ва јед на по ло ви на ста нов ни штва ис кљу чи ти из из бор ног пра ва, јер се 
ти ме, тој јед ној по ло ви ни, окр њу је на не ле га лан на чин њен су ве ре ни тет и то 
у јед ном нај бит ни јем пи та њу где је по вре да то га су ве ре ни те та нај о се тљи ви ја“.38

Из во ди из го во ра Ја ше Про да но ви ћа би ли су, та ко ђе, об ја вље ни у ли сту 
Жен ски по крет с об зи ром на то да је ар гу мен то ва но за сту пао став да же не 
тре ба да има ју пра во гла са. Сто је ћи на ста но ви шту у при лог жен ског пра ва 
гла са, Про да но вић је кри ти ко вао раз ло ге, ко ји су у ди ску си ји о на цр ту из-
бор ног за ко на из но ше ни, про тив до де љи ва ња же на ма пра ва гла са, на ро чи то 
се освр ћу ћи на онај да же не не тра же пра во гла са и „пре ба цу ју ћи“ од го вор-
ност за то на др жав не ор га не. „Је дан др жав ник не мо же да гле да да ли у др жа-
ви по је ди ни ре до ви тра же или не тра же из ве сно пра во, не го кад он на ђе да 
је је дан ред по ти штен и да је обес пра вљен, он ће му од мах при те ћи у по моћ, 
а не ће че ка ти да се по ја ве гла со ви за от пор“.39 Дру ги раз лог ко ји се мо гао 
чу ти у При вре ме ном на род ном пред став ни штву од стра не про тив ни ка жен-
ског пра ва гла са, би ло је уве ре ње да же на сто ји, у ве ли кој ме ри, под ути ца-
јем цр кве, те се, сход но то ме, оче ки ва ло да ће де мо крат ски еле мен ти би ти 
про тив жен ског пра ва гла са, јер же не, по при ро ди на кло ње ни је ре ак ци ји, 
не ће за исте гла са ти. Ја ша Про да но вић је, у ве зи „кле ри ка ли зма“ же на, из нео 
сле де ће ми шље ње: „Али ја знам, и то је си гур но, да ако је же на под ути ца јем 
ре ак ци о нар них стру ја, ако на њу има ути ца ја цр ква, то је са мо због то га што 

37 „Жен ско пра во гла са пред На род ним пред став ни штвом“, Жен ски по крет 4-5/1920, 
11-12.

38 Ibid, 12.
39 Ibid, „Из во ди из го во ра Г. Ја ше Про да но ви ћа“, 13.
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је же на са свим одво је на од јав них по сло ва, што она сто ји под ти ра ни јом 
му жа, што тра же ћи уте ху сво јој ду ши не на ла зи је у јав ним по сло ви ма не го 
иде пред све ште ни ка“ и пред ло жио: „Уве ди те же ну у по ли тич ку ак ци ју, 
дај те јој пра во гла са, па ће она он да ви де ти где је пра ви ин те рес и не ће оста-
ти где је до са да би ла“.40 На кра ју свог го во ра, Про да но вић је из ра зио жа ље-
ње што су се у Пред став ни штву мо гли за па зи ти пре зри ви осме си и чу ти 
по ша ли це на ра чун же на, за вре ме док је он по ку ша вао да то пи та ње осве тли 
са пси хо ло шког и со ци о ло шког аспек та. Сво ју ди ску си ју је за вр шио апе лом 
за по што ва ње же на: „Сра мо та, је, го спо до, да о њи хо вим пра ви ма го во ри мо 
та ко, јер ни чи је пра во ни је за ба га те ли са ње и не ка сва ки да овој зе мљи ко-
ли ко мо же. Оста ви мо се под сме ха у овом ва жном пи та њу, по штуј мо мај ке и 
же не и одај мо им при зна ње“.41

Ја ша Про да но вић и ње гов исто ми шље ник у пи та њу жен ског пра ва гла-
са Ва са Кне же вић су сво је ди ску си је за вр ши ли кон крет ним пред ло гом за 
из ме ну фор му ла ци је чла на де вет на цр та За ко на о из бо ру на род них по сла-
ни ка за Уста во твор ну скуп шти ну на сле де ћи на чин: „Пра во би ра ња по сла-
ни ка за Уста во твор ну Скуп шти ну има сва ки му шка рац и сва ка же на, ко ји 
су до по чет ка са ста вља ња би рач ких спи ско ва на вр ши ли 21. го ди ну и ко ји 
су у том ча су би ли др жа вља ни Кра љев ства Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца и т.д. 
ка ко сто ји у тек сту“.42 У ве зи с тим, тра жи ли су да се о пред ло же ној из ме ни 
чла на де вет гла са по и ме нич но ка ко би се, по Кне же ви ће вим ре чи ма, ја сно 
зна ло ко оспо ра ва же на ма пра во гла са, док је Про да но вић ис та као да зна бар 
два де сет по сла ни ка ко ји тај пред лог по др жа ва ју.

О усва ја њу пред ло га За ко на о из бо ру на род них по сла ни ка, ко ји је био 
под нет од стра не над ле жног Од бо ра, гла са ло се на 118 – том са стан ку При-
вре ме ног на род ног пред став ни штва одр жа ном 2. сеп тем бра 1920. го ди не. 
На са стан ку је би ло при сут но 166 по сла ни ка. По и ме нич ним гла са њем, 143 
по сла ни ка се из ја сни ло „за“, док је њих 23 гла са ло „про тив“ пред ло га За ко на. 
У днев ном ли сту По ли ти ка су, у окви ру ве сти да је Из бор ни за кон „при мљен“, 
би ла на ве де на име на 23 на род на по сла ни ка ко ји су гла са ли про тив За ко на.43 
Уо чи ко нач ног гла са ња о За ко ну, на са стан ку При вре ме ног на род ног пред-
став ни штва одр жа ном 1. сеп тем бра би ле су про чи та не две ре зо лу ци је ко ји ма 
је На род ни жен ски са вез тра жио по сла нич ка пра ва и пра во гла са за све же-
не у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, али оне ни су уро ди ле пло дом.44

У по гле ду то га ко је имао ак тив но пра во гла са на из бо ри ма за Уста во-
твор ну скуп шти ну За кон, у чла ну 9, ни је оста вљао ни ка кву не до у ми цу: 

40 Ibid, 15.
41 Ibid, 16.
42 Ibid, 12. и 16.
43 По ли ти ка Бр. 4441 од 3. сеп тем бра 1920. го ди не.
44 По ли ти ка Бр. 4440 од 2. сеп тем бра 1920. го ди не.



„Пра во би ра ња по сла ни ка за Уста во твор ну Скуп шти ну има сва ки му шка рац, 
ко ји је до по чет ка са ста вља ња би рач ких спи ско ва на вр шио 21. го ди ну и који 
је у том ча су био др жа вља нин Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. У сми-
слу ово га за ко на сма тра ју се др жа вља ни ма Кра ље ви не сви, ко ји су би ли 
др жа вља ни Ср би је и Цр не Го ре до 1. де цем бра 1918. и сви они ко ји су до 1. 
де цем бра 1918. има ли др жа вљан ство у Хр ват ској, Сла во ни ји и Дал ма ци ји, 
при пад ни штво у Бо сни и Хер це го ви ни или до мо вин ско пра во (члан ство, 
за ви чај ност) у ко јој од оп шти на или де ло ва оп шти на дру гих ју го сло вен ских 
зе ма ља, што су при па ле у власт Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. Нај-
зад се др жа вља ни ма у сми слу овог за ко на сма тра ју сви они по пле ме ну и 
је зи ку Сло ве ни, ко ји су се до по чет ка са ста вља ња би рач ких спи ско ва у ко јој 
оп шти ни Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца стал но на ста ни ли. Они ста-
нов ни ци Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца из ван Ср би је и Цр не Го ре, 
ко ји по уго во ри ма о ми ру са Не мач ком, Ау стри јом и Ма ђар ском има ју пра-
во оп ци је за сво је на ци о нал не др жа ве, као и они, ко ји су се исе ли ли из Ју жне 
Ср би је пре но вем бра 1915. го ди не; а би ли су до тле тур ски по да ни ци, не ма ју 
из бор ног пра ва у сми слу овог за ко на.“45 Да кле, же на ма се по сред но од ри ца-
ло пра во да гла са ју из ри чи тим на гла ша ва њем да пра во има сва ки му шка рац 
уко ли ко ис пу ња ва оста ле усло ве про пи са не За ко ном.

Пре ма чла ну 10 За ко на, на из бо ри ма за Уста во твор ну скуп шти ну ни су 
мо гли да гла са ју офи ци ри ак тив ни и у не деј ству, и вој ни ци под за ста вом. У 
овај „из у зе так“, ка ко је ре че но у За ко ну, ни су спа да ли ре зер вни офи ци ри и 
ци вил ни чи нов ни ци вој не стру ке. Чла ном 11 би ло је так са тив но на ве де но 
ко ни је имао пра во да гла са и у ње му ни су по ме ну те же не. Дру гим ре чи ма, 
За кон је пи та ње жен ског би рач ког пра ва иг но ри сао. 

По след њим чла ном За ко на би ло је про пи са но да ће се из бо ри на род них 
по сла ни ка за Уста во твор ну скуп шти ну из вр ши ти 28. но вем бра 1920. го ди не. 
За кон о из бо ру по сла ни ка за Уста во твор ну скуп шти ну био је ad hoc за кон, 
јер је до не сен за то да по слу жи за по тре бе ње ног кон сти ту и са ња.

И по ред не у спе ха ко ји су бор ци за пра во гла са же на до жи ве ли до но ше-
њем Из бор ног за ко на, њи хо во за ла га ње је на ста вље но, на кон што се кон сти-
ту и са ла Уста во твор на скуп шти на, јер је, осим на де, оста ла и ре ал на мо гућ ност 
да из бор но пра во же на ма бу де при зна то уста вом пр ве ју го сло вен ске др жа ве. 
На кон што су 28. но вем бра одр жа ни из бо ри, Уста во твор на скуп шти на се са-
ста ла 12. де цем бра 1920. го ди не. По след њег да на ја ну а ра ме се ца 1921. го ди не 
иза бран је Устав ни од бор од 42 чла на. Ка да се, сле де ћег да на 1. фе бру а ра, 
Устав ни од бор кон сти ту и сао пред со бом је имао са мо на црт уста ва при пре-
мљен од стра не вла де Ни ко ле Па ши ћа, те га је од мах узео у на чел ни пре трес.46

45 „Слу жбе не Но ви не Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца“ Бр. 195/1920.
46 Сло бо дан Јо ва но вић, Устав но пра во Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, Бе о град 
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У пле ну му Уста во твор не скуп шти не на чел ни пре трес на цр та Уста ва, 
ко ји је при пре мио Устав ни од бор, от по чео је 14. апри ла 1921. го ди не. Из ве-
штај о на цр ту Уста ва је под нео ми ни стар за Кон сти ту ан ту Мар ко Триф ко вић 
ко ји је, нај пре, на гла сио да је Устав ни од бор, на ве ли ком бро ју одр жа них 
сед ни ца, нај мар љи ви је и нај са ве сни је пре тре сао вла дин на црт Уста ва, те да 
су и стран ке под но си ле ка ко сво је на цр те уста ва, та ко и сво је пред ло ге за 
из ме ну и до пу ну по је ди них чла но ва у вла ди ном на цр ту Уста ва. По сле ду ге 
и оп шир не ди ску си је, ка ко је ми ни стар ис та као, вла дин на црт уста ва био је 
при мљен у Устав ном од бо ру. На цр ту су, по ње го вим ре чи ма, углав ном би ле 
упу ће не две за мер ке. Пр ва је би ла да се вла дин на црт Уста ва огра ни чио на 
чи сто по ли тич ка пи та ња, а да ни је до дир нуо пи та ња еко ном ско-со ци јал не 
при ро де. Дру га за мер ка од но си ла се на то да је Устав кра так, да су из ве сна 
пи та ња не до вољ но и не пот пу но ре ше на и да се у мно го слу ча је ва пре пу сти-
ло за ко но дав цу да их ре ши, од но сно оста вље не су му „од ре ше не ру ке“. У 
на ме ри да се иза ђе у су срет упу ће ним при мед ба ма, пре ма ре чи ма ми ни стра 
Триф ко ви ћа, по је ди не од ред бе Уста ва су, по том, би ле про ши ре не, не ке но ве 
до да те, а уне сен је и пот пу но нов оде љак ко ји са др жи со ци јал но-еко ном ске 
од ред бе.47 Устав ни од бор је, да кле, у вла ди ном на цр ту Уста ва из вр шио мно-
го број не из ме не и до пу не, те та ко, пре ма ре чи ма Сло бо да на Јо ва но ви ћа „ни 
пе ти део то га на цр та ни је остао она кав ка кав је од вла де пред ло жен, и број 
ње го вих чла но ва по пео се од 86 на 139“.48

У то ку на чел ног пре тре са, ко ји је тра јао до 12. ма ја, мо гли су се чу ти, 
мо же мо сло бод но ре ћи, уса мље ни гла со ви по сла ни ка при ста ли ца жен ског 
пра ва гла са ко ји су ука за ли и на ва жност тзв. жен ског пи та ња. Пр ви по сла ник 
ко ји је у свом го во ру по ме нуо пи та ње жен ског пра ва гла са био је Ет бин Кри-
стан из но се ћи, у име со ци ја ли стич ке гру пе, ко мен тар на из ве штај ми ни стра 
Триф ко ви ћа. Свој го вор по чео је оп ту жив ши вла да ју ћу ве ћи ну да окле ва да 
у устав уне се прин цип ко ји из и ску ју мо дер не при ли ке: „Ви се бо ји те у Уста-
ву по де ли ти јед на ка гра ђан ска пра ва они ма, ко је су вас ро ди ле…Ви  не ма те 
у це ло ме Уста ву о жен ским по ли тич ким пра ви ма је ди не ре чи ван оно „да ће 
за кон ре ша ва ти о жен ском пра ву гла са“. (Је дан глас: Кад га бу ду тра жи ле!) 
Кад бу ду тра жи ле, го спо ди не? Он да ви увек спа ва те и ни кад не слу ша те, ако 
ми сли те, да ни су дав но тра жи ле. Го спо до, на рав но је, да се њи хов глас она ко 
јав но не мо же чу ти све до тле, до кле их ис кљу чу је те из по ли тич ких пра ва“.49 
На да ље об ја шње ње по сла ни ка Кри ста на да су чла ни це жен ских ор га ни за-
ци ја до ла зи ле у скуп шти ну да под не су сво је зах те ве, про тив ни ци жен ског 

47 Сте но граф ске бе ле шке Уста во твор не скуп шти не Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве-
на ца (у да љем тек сту Сте но граф ске бе ле шке), XIV ре до ван са ста нак од 14. апри ла 1921. 
го ди не, Бр.7/1921, 7-8.

48 С. Јо ва но вић, 66.
49 Сте но граф ске бе ле шке, Бр. 7/1921, 15.
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пра ва гла са су, же ле ћи да ума ње зна чај тог пи та ња, из по сла нич ких клу па 
по дру гљи во до ба ци ва ли ка ко их је до шло све га шест. На ње гов ко мен тар да 
они (про тив ни ци) сма тра ју да же не ни су спо соб не за јав ни рад не ко од по-
сла ни ка је гла сно до ба цио да им је на ме ра да же не са чу ва ју од ра да. 

По сла ник Кри стан је, на кра ју свог го во ра, ука зао да се, ус кра ћи ва њем 
пра ва гла са же на ма, по ло ви на ста нов ни штва ис кљу чу је од пра ва и од мо-
гућ но сти оспо со бља ва ња за по ли тич ки рад. По ме ну ти ко мен тар да же не 
тре ба са чу ва ти од ра да за сни вао се на, у то вре ме, че сто упо тре бља ва ном 
ар гу мен ту да су же не по кон сти ту ци ји крх ке и емо тив но осе тљи ве, да би 
по ли тич ка бор ба за њих би ла су ви ше на пор на, те да је бо ље да оста ну по 
стра ни, од но сно да не тре ба да има ју пра во гла са, јер је то за њи хо во до бро.

Пи та ње жен ског пра ва гла са по но во је, у Уста во твор ној скуп шти ни, 
спо ме ну то не ко ли ко да на ка сни је у ан га жо ва ној ди ску си ји по сла ни ка Не дељ-
ка Див ца, ко ји је на цр ту уста ва нај ви ше за ме рао упра во не по сто ја ње од ред-
бе о пра ву гла са же на: „Мо жда нај те жи пре кор, ко ји се мо же упу ти ти ово ме 
на цр ту ко ји је из и шао из Устав ног Од бо ра то је, што је и он, по при ме ру свих 
Уста ва ко је смо до са да има ли, пот пу но не ги рао же ну у сва ком по гле ду“.50 
На ње го ву оце ну да је жен ско пи та ње исто вре ме но и нај о се тљи ви је пи та ње 
чу ли су се по ви ци пу ни под сме ха: „нај ту га љи ви је!“. Иг но ри са ње по тре бе 
да се же на ма при зна ју гра ђан ска, по ли тич ка и со ци јал на пра ва, ко ја ужи ва-
ју му шкар ци, по сла ник Ди вац је на звао „ва пи ју ћом не прав дом“ и из ло жио, 
у да љем го во ру, при ме ре др жа ва у ко ји ма су же не има ле по ли тич ка пра ва. 
Као на ро чи то про гре сив ну, ис та као је од ред бу че хо сло вач ког уста ва: „Пре-
и мућ ство спо ла, по ре кла и за ни ма ња не при зна је се“. Осим то га, под се тио 
је по сла ни ке на чи ње ни цу да у др жа ви по сто је из ве сне обла сти ра да у ко ји ма 
је би ло за по сле но ви ше же на не го му шка ра ца по пут про свет не стру ке, што 
је ја сно ука зи ва ло на нео п ход ност да се же на ма при зна ју гра ђан ска и по ли-
тич ка пра ва.

Ко мен та ри ко ји су се то ком рас пра ве о пи та њу жен ског пра ва гла са чу ли 
у Скуп шти ни нам ука зу ју на, очи глед но, пре о вла ђу ју ће по и ма ње про бле-
ма ти ке по ли тич ких пра ва же на у та да шњем дру штву. На по тре бу да же не 
ис ка жу сво ју по ли тич ку во љу гле да ло се са нео до бра ва њем и под сме хом у 
чи јој осно ви је ста ја ло уве ре ње да оне та квој уло зи ни су ин те лек ту ал но до-
ра сле.

Пред став ник Де мо крат ске стран ке Слав ко Ше ће ров је, на по чет ку свог 
из ла га ња, ис та као да устав ни на црт ни је де ло јед не по ли тич ке пар ти је и да 
је с об зи ром на то ре зул тат ком про ми са, те да „као сва ки ком про мис он но си 
тра го ве по је ди них по кре та, же ља и иде ја“. Он је, као по зи ти ван при мер, на вео 

50 Сте но граф ске бе ле шке, XVII ре дов ни са ста нак од 18. апри ла 1921. го ди не, Бр. 
10/1921., 28.
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ре ше ња, ко ја су би ла пред ви ђе на устав ним на цр том, у по гле ду гра ђан ских, 
по ли тич ких и еко ном ских сло бо да. У пи та њу по ли тич ких сло бо да, освр нуо 
се на од ред бе Из бор ног за ко на на по ме нув ши, нај пре, да је „до нео све оп ће пра-
во гла са у свим на шим по кра ји на ма“ на во де ћи, при том, на ко ји на чин је би-
рач ко пра во би ло ре гу ли са но на под руч ју Вој во ди не, Хр ват ске, Бо сне и Хер-
це го ви не и Дал ма ци је пре на стан ка Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца.51

Де мо кра та Ми ха и ло Жив ко вић био је ми шље ња да се устав ни на црт, с 
об зи ром на пред ви ђе не гра ђан ске сло бо де и по ли тич ка пра ва, мо же ока рак-
те ри са ти као сло бо до ум ни ји у од но су на Устав Кра ље ви не Ср би је из 1888. 
го ди не ко ји је, ка ко је на гла сио, у том до ме ну пред ста вљао сво је вр стан узор: 
„У овом пред ло гу има оп ште пра во гла са, што та мо ни је би ло“.52

На 29-том ре дов ном са стан ку Уста во твор не скуп шти не одр жа ном 12. 
ма ја 1921. го ди не гла са ло се по и ме нич но за на црт уста ва пред ло жен од стра-
не Устав ног од бо ра. Од при сут них 320 по сла ни ка, њих 227 је гла са ло за, док 
је про тив би ло 93 по сла ни ка. Сле дио је, на кон то га, пре трес устав ног на цр-
та у по је ди но сти ма у пле ну му Уста во твор не скуп шти не.53 За Устав у на че лу 
су гла са ли углав ном ра ди ка ли, де мо кра те, зе мљо рад ни ци и му сли ма ни, а про-
тив ко му ни сти, со ци ја ли сти, ре пу бли кан ци и Ју го сло вен ски клуб.54 

У пле нар ној рас пра ви ко ја је во ђе на о устав ном на цр ту у по је ди но сти ма, 
о пи та њу пра ва гла са го во ри ло се у окви ру спе ци јал ног пре тре са VII одељ ка 
на цр та уста ва. А, у ком прав цу је оти шло ре ша ва ње пи та ња жен ског пра ва 
гла са нај бо ље се мо гло чу ти из обра зло же ња ко је је, у име ра ди кал ског клу-
ба по сла ни ка, дао др Нин ко Пе рић. Он је ис та као да се као устав ни прин цип 
про гла ша ва оп ште пра во гла са и да на тај на чин „ми ски да мо са днев ног 
ре да јед но од нај спор ни јих пи та ња, то је уки да ње цен зу са. Сва ки гра ђа нин, 
без об зи ра на имов но ста ње, има пра во да гла са. Раз у ме се да има из ве сних 
огра ни че ња, уко ли ко се ти че офи ци ра и вој ни ка, али ни је ниг да ни би ла тен-
ден ци ја оп штег пра ва гла са да ап со лут но сви гра ђа ни има ју пра во гла са“.55 
(под ву кла Г.Д.) Го во ре ћи да ље о пре и мућ стви ма оп штег пра ва гла са пред-
ви ђе ног устав ним на цр том, Нин ко Пе рић се до та као и жен ског би рач ког 
пра ва: „Устав ни је мо гао у овом мо мен ту про кла ми ра ти прин цип да ли ца 
жен ског по ла има ју пра ва гла са. Ово га пу та ипак је успех у то ме, што је 
оста вље но за ко но дав цу, да раз ми сли о ово ме пи та њу и да евен ту ал но мо же 
тај прин цип усво ји ти. Ве ћи на у Уста во твор ној Скуп шти ни, а и ве ћи на на-

51 Сте но граф ске бе ле шке, XXVI ре дов ни са ста нак од 9. ма ја 1921. го ди не, Бр. 19/1921., 10.
52 Сте но граф ске бе ле шке, XXVI II ре дов ни са ста нак од 11. и 12. ма ја 1921. го ди не, Бр. 

21/1921., 26.
53 Сте но граф ске бе ле шке, XXIX ре дов ни са ста нак од 12. ма ја 1921. го ди не, Бр. 23/1921., 17.
54 С. Јо ва но вић, 70.
55 Сте но граф ске бе ле шке, XLIX ре дов ни са ста нак од 11. ју на 1921. го ди не, Бр. 42/1921., 8.
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ро да и му шко га и жен ско га по ла на ла зи да је то за са да не по треб но и да за 
са да не од го ва ра ни ин те ре си ма на ро да“.56

Де ша ва ња у Уста во твор ној скуп шти ни с па жњом су пра ти ле ор га ни-
за ци је ко је су се за ла га ле за по бољ ша ње по ло жа ја же на у дру штву. Још пре 
не го што је пре трес устав ног на цр та у Уста во твор ној скуп шти ни ушао у сво-
ју тер ми нал ну фа зу, у ли сту Жен ски по крет кон ста то ва но је да су, у по гле-
ду пи та ња пра ва гла са же на, устав ни на црт при пре мљен од стра не устав не 
ко ми си је и на црт Сто ја на Про ти ћа пот пу но јед на ки. У тек сту је оштро кри-
ти ко ва на, у на цр ту пред ло же на, од ред ба да ће се о жен ском пра ву гла са 
ре ша ва ти на кнад но до но ше њем од го ва ра ју ћег за ко на, уз обра зло же ње да 
пра во ко је за ко ном бу де да то на исти на чин мо же би ти од у зе то – уки да њем 
за ко на. Сто је ћи на ста но ви шту да уста вом тре ба прин цип оп штег и јед на ког 
пра ва гла са при ме ни ти и на же не без до дат них усло ва, ау тор ка тек ста из ра-
зи ла је сум њу: „да се иза оне ре че ни це у чл. 80 кри је не ре шљи вост и нео д луч-
ност у по гле ду де фи ни тив ног ре ше ња жен ског пи та ња. Ми ве ру је мо да у 
ко ми си ји ни је би ло то ли ко кон сер ва тив них, не са вре ме них гле ди шта ко ја би 
се у на че лу про ти ви ла жен ском пра ву гла са. Али оста вља ју ћи за ко ну да 
пре ци зи ра и ре ши ко нач но то пи та ње, ми ми сли мо да је ко ми си ја има ла овај 
мо гу ћи мо тив: ни је би ло са гла сно сти да ли тре ба од мах сви ма же на ма (ко је 
ис пу не оп ште по треб не усло ве) да ти би рач ко пра во“.57

По сла ник Ју го сло вен ског клу ба Ед бин Кри стан ни је про пу стио при ли ку 
да ди ску ту је у при лог жен ског пра ва гла са у то ку спе ци јал не де ба те о на цр-
ту Уста ва. Пред ла гао је да се оно га ран ту је у Уста ву сма тра ју ћи да ре ше ње 
по ко ме ће се оно утвр ди ти за ко ном ”ни ма ло не зна чи да се же на ма же ли 
да ти пра во гла са, јер ако би та на ме ра зби ља и по сто ја ла, он да не би би ло 
ни ка ква раз ло га да се то по зи тив но не уне се у Устав”. Освр ћу ћи се на ар гу-
мент ко ји су про тив ни ци че сто по ми ња ли да би же не гла са ле ре ак ци о нар но, 
Кри стан је на гла сио да за та кву бо ја зан по сто ји, по ње го вом ми шље њу, са мо 
је дан лек, а то је да се же на ма омо гу ћи да уче ству ју у по ли ти ци „Јер, го спо до, 
та опа сност жен ске ре ак ци о нар но сти по сто ја ће све до тле док же не не бу ду 
има ле при ли ке прак тич ки да се за по ли тич ки жи вот оспо со бе”.58 По сла ник 
ре пу бли ка нац Јо ван Ђо но вић је био уве рен да би жен ско пра во гла са до не-
ло дру штву и др жа ви ко ри сти, јер би же не сво јим ан га жма ном до при не ле 
да мно ге со ци јал не и кул тур не уста но ве бу ду уве де не и на вео, као при мер, 
ис ку ства стра них др жа ва: „у Аме ри ци је за бра ње но про да ва ње и то че ње 
ал ко хо ла ути ца њем же не; а го спо до, Ви зна те, као што знам и ја, да је за бра на 
вот ке (ра ки је) у Ру си ји нај ви ше де ло же не”.59 

56 Ibid, 9.
57 Ан ђе ли ја Ви да ко вић, „Жен ско би рач ко пра во и на цр ти но вог уста ва“, Жен ски по-

крет Бр. 6/1920, 6.
58 Сте но граф ске бе ле шке XLIX ре дов ни са ста нак од 11. ју на 1921. го ди не, Бр. 42/1921., 13.
59 Сте но граф ске бе ле шке L ре дов ни са ста нак од 13. ју на 1921. го ди не, Бр. 43/1921., 6. 
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Усле дио је, по том, ду га чак и на дах нут го вор, на сло ве нач ком је зи ку, 
по сла ни ка Ју го сло вен ског клу ба др Јо си па Хох ње ца ко ји је, прак тич но, пред-
ста вљао чи тав ела бо рат о ево лу ци ји жен ског пи та ња у стра ним др жа ва ма. 
На са мом кра ју, он је апе ло вао да се у Устав уне се од ред ба о жен ском пра ву 
гла са уко ли ко се же ли из бе ћи да устав ју го сло вен ске др жа ве у по ре ђе њу 
нај но ви јим и мо дер ним уста ви ма стра них др жа ва фи гу ри ра као сво је вр стан 
при мер на зад ња штва и не де мо кра тич но сти. То се пре ма ње го вом пред ло гу 
мо гло ла ко про ме ни ти, без до дат ног ан га жма на чла но ва устав ног од бо ра, 
про стим уно ше њем, у пред ло же ни текст чла на 70 на цр та, фор му ла ци је ”без 
раз ли ке по ла”.60 

Сво је гле ди ште о пи та њу жен ског пра ва гла са из нео је и по сла ник Де-
мо крат ске стран ке Па вле Ан ђе лић. За сту па ју ћи став скуп штин ске ве ћи не, 
на гла сио је да се мо ра по сма тра ти као на пре дак у од но су на ра ни је уста ве 
Кра ље ви не Ср би је, то што је, иа ко не пот пу но, на го ве ште но да ће то пи та ње 
би ти за ко ном ре гу ли са но. Он се, иа ко по бор ник и за штит ник тог пра ва, није 
сла гао с ми шље њем да же не тре ба од мах ”уве сти у сва по ли тич ка пра ва” с 
об зи ром на при ли ке и вре ме. ”Због то га сам ја и у Устав ном од бо ру учи нио 
је дан пред лог, ко ји би имао да же ну при пре ми вас пит но и по ступ но за по ли-
тич ку бор бу”. Тај пред лог је под ра зу ме вао да се же на ма нај пре да из бор но 
пра во за оп штин ске из бо ре. Осим то га, сма трао је да у Уста ву тре ба же на ма 
на чел но при зна ти ак тив но и па сив но би рач ко пра во, јер ”ова ко ка ко је ре че но 
за ко но дав цу су оста вље не од ре ше не ру ке да не да је пра во гла са, а ако јој да 
ак тив но да јој не да па сив но, а ме ђу тим јед но без дру го га не вре ди јој ни шта”.61

По ме ну ту ар гу мен та ци ју да су же не скло не да гла са ју за ре ак ци о нар не 
и кле ри кал не по ли тич ке оп ци је, те да им због то га тре ба ус кра ти ти мо гућ-
ност да гла са ју по сла ник Јо сип Ко пач је оце нио сле де ћим ре чи ма: „To je 
ta ko sla ba ar gu men ta ci ja, da slab ša bi ti ne mo re. Že no je tre ba en krat uve sti v 
po li ti ko. Kaj mi sli te, da bo že na pr vi dan ta ko na pred no vo li la. Ka kor si mi pred-
sta vlja mo? Saj ima mo ce lo vr sto moš kih, ki mor da nič manj re ak ci o nar no ne 
vo li jo se daj, ne go bi vo li le po nji ho vem na zo ru že ne”.62 Ко пач је, сво је вре ме за 
обра ћа ње, ис ко ри стио да ис так не ка ко ње го ве ко ле ге и он не ће гла са ти за 
пред ло же ни устав ни на црт, јер је сва ки кон струк тив ни пред лог Ју го сло вен-
ског клу ба, ко јем је при па дао, био од ба чен од стра не вла ди не ве ћи не. Сло-
ве нач ког по сла ни ка су гла сно по др жа ли и по сла ни ци со ци ја ли ста.

На кра ју ди ску си је о сед мом одељ ку на цр та Уста ва, реч је узео ми ни стар 
за Кон сти ту ан ту и из јед на че ње за ко на Мар ко Триф ко вић. За до вољ но кон-
ста ту ју ћи да „наш Устав обез бе ђу је пра ви истин ски пар ла мен тар ни си стем 

60 Ibid, 10.
61 Ibid, 22.
62 Ibid, 27.
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вла да ви не. Пра ви истин ски при ја те љи на ро да мо гу би ти пот пу но за до вољ-
ни”, ми ни стар је оце нио да кри ти ке из не се не при ли ком ди ску си је о сед мом 
одељ ку ни су ствар не и до ку мен то ва не већ пред ста вља ју ви ше пу та по но-
вље не за мер ке ко је су, ка ко он та ко и го вор ни ци из ве ћи не, успе шно по би ли. 
Триф ко вић се, за тим, освр нуо и на, ка ко је ре као, ви ше пу та по но вље ну за-
мер ку да Устав уки да пра во гла са по ло ви ни гра ђа на. Оце нив ши да то ни је 
тач но, он је обра зло жио: ”Наш Устав не уки да пра во гла са же на ма, јер оне до 
са да то пра во ни су има ле, он оста вља за ко но дав ној Скуп шти ни, да она до-
не се сво ју од лу ку: да ли ће би ти по треб но и ко ри сно да се то пра во да же на ма 
или не, – и кад то сто ји, он да не мо же се раз у ме ти за што се твр ди да наш 
Устав уки да пра во гла са же на ма. Из ми шљу ју се за мер ке Уста ву, са мо да би 
се има ло што за ме ри ти”.63 Освр нув ши се на при мед бу јед ног по сла ни ка да, 
за раз ли ку од не ка да шњих срп ских уста ва, на црт ко ми си је са др жи ма ло 
од ре да ба о из бор ном пра ву, ми ни стар је на гла сио да на про тив сма тра вр ли-
ном, а не ма ном, уста ва ка да су у ње му по ста вље на са мо основ на на че ла 
ко ја ће, по том, би ти од го ва ра ју ћим за ко ни ма раз ра ђе на. „...Устав пре ма то ме 
тре ба да бу де мно го трај ни ји и тре ба да са др жи ела стич не од ред бе пре ма 
ко ји ма ће за ко но да вац да се ако мо ди ра”.

За кљу чак ми ни стра за Кон сти ту ан ту и из јед на че ње за ко на Мар ка Триф-
ко ви ћа ста вио је тач ку на ди ску си ју о сед мом одељ ку устав ног на цр та, па 
та ко и о чла ну 70 ко ји се од но сио на би рач ко пра во. По сле то га се при сту-
пи ло гла са њу о сва ком чла ну по ме ну тог одељ ка. У скла ду са про це ду ром, 
усле ди ло је пи та ње пред сед ни ка Уста во твор не скуп шти не др Ива на Ри ба ра, 
о то ме да ли Скуп шти на при хва та члан 70, уз на по ме ну да: „Она го спо да 
по сла ни ци ко ја је не при ма ју, не ка из во ле уста ти. (Ма њи на уста је). То је ма-
њи на. Об ја вљу јем да је чл. 70 при мљен.”64 У тре нут ку ка да је при мљен 
сед ми оде љак Уста ва, и уну тар ње га члан ко ји је ре гу ли сао би рач ко пра во, 
Уста во твор ну скуп шти ну већ су на пу сти ли по сла ни ци Ко му ни стич ке пар-
ти је. Осим ко му ни ста, Уста во твор ну скуп шти ну су, по том, на пу сти ли и 
по сла ни ци На род ног и Ју го сло вен ског клу ба. ”Из де ба те о Уста ву у це ли ни, 
ли те ра ту ра из два ја да су со ци ја ли сти из ја ви ли да ће гла са ти про тив због 
то га што је Устав ка пи та ли стич ки и кон зер ва ти ван. Ре пу бли кан ци су сво је 
про ти вље ње Уста ву обра зла га ли ти ме што он ни је до вољ но де мо крат ски и 
сло бо до у ман. Зе мљо рад ни ци су про тив на цр та Уста ва, јер не пра вед но ре-
ша ва аграр но пи та ње. Нај зад, Му сли ман ски клуб је по др жао Устав због 
обе ћа ња Вла де да ће им се на док на ди ти гу би так на стао аграр ном ре фор мом. 
По др шка Му сли ман ског клу ба се ду го у ли те ра ту ри сма тра ла за од луч ну 

63 Ibid, 31.
64 Ibid, 32.
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по др шку на цр ту Уста ва. У ства ри, за Устав у це ли ни гла са ло је 223 по сла-
ни ка, а про тив 35. Ап сти ни рао је 161 по сла ник”.65 

Чла ном 4 Уста ва Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та Сло ве на ца је би ло про пи са-
но да су сви гра ђа ни пред за ко ном јед на ки и да ужи ва ју јед на ку за шти ту 
вла сти. Ни су се при зна ва ли плем ство, ти ту ле ни ти ика ква пре и мућ ства по 
ро ђе њу. Ана ли зи ра ју ћи од ред бу Уста ва о јед на ко сти гра ђа на Сло бо дан Јо-
ва но вић, је из нео ис прав но ту ма че ње о то ме шта је уста во тво рац имао на 
уму при ли ком ње ног фор му ли са ња: „Прав на јед на кост др жа вља на зна чи, 
пре све га, да су све дру штве не кла се, ка ко у обла сти јав но га, та ко и у обла-
сти при ват но га пра ва, рав но прав не...Јед на кост пред за ко ном тре ба узе ти у 
сми слу јед на ко сти кла са, а не у сми слу јед на ко сти по ло ва. Устав ни је про-
гла сио рав но прав ност чо ве ка и же не; прав ни по ло жај же не оста вље но је 
за ко но дав цу да уре ди”.66 Дру ги оде љак Уста ва је, осим јед на ко сти гра ђа на, 
са др жао од ред бе о др жа вљан ству, лич ној сло бо ди, не по вре ди во сти ста на и 
ко ре спон ден ци је, сло бо ди са ве сти, ве ре, штам пе, на у ке и умет но сти, удру-
жи ва ња, збо ра и до го во ра, о пра ву на жал бу и ту жбу и о оба ве зи на по ко ра-
ва ње за ко ни ма и сно ше ње др жав них те ре та пре ма при вред ним мо гућ но сти ма, 
а у скла ду са за ко ном. По глед на струк ту ру и са др жи ну Ви дов дан ског уста-
ва да је до зна ња да су не ка гра ђан ска пра ва би ла пред мет ре гу ли са ња дру гих 
по гла вља као што је то био слу чај са би рач ким пра вом у одељ ку VII, а чи-
та ва гру па со ци јал но еко ном ских пра ва пр ви пут је ре гу ли са на у овом Уста ву 
и то у по себ ном одељ ку III.

Ви дов дан ски устав је, да кле, као усло ве за вр ше ње ак тив ног би рач ког 
пра ва про пи сао др жа вљан ство и на вр ше них 21 го ди ну жи во та. Же не ни су 
има ле би рач ко пра во, али сход но устав ној од ред би ко ја је гла си ла: „За кон 
ће ре ши ти о жен ском пра ву гла са” оста ла је мо гућ ност да га до би ју до но ше-
њем од го ва ра ју ћег за ко на. Не сум њи во је да „Овај устав, пр ви пут у раз во ју 
устав но сти у Ср би ји, са др жи од ред бу о пра ву гла са же на. Устав из ри чи то 
не га ран ту је пра во гла са же на, али упу ћу је на за кон ко ји ће „ре ши ти о жен-
ском пра ву гла са”. Упр кос то ме што за кон ко ји је тре ба ло да ре гу ли ше ово 
пи та ње ни ка да ни је до нет, ова од ред ба Уста ва је ве о ма зна чај на”.67 Гра ђан ска 
пра ва га ран то ва на Ви дов дан ским уста вом „би ла су у сва кој при ли ци од 
твор ца Уста ва хва ље на, као нај ве ће до стиг ну ће устав ног тек ста и фа кат који 

65 Алек сан дар Фи ра, ”Устав ни по ло жај чо ве ка и гра ђа ни на у Уста ву Кра ље ви не Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца од 28. ју на 1921. го ди не”, Два ве ка срп ске устав но сти – Збор ник ра до-
ва са на уч ног ску па, СА НУ Из во ри срп ског пра ва XVII, Бе о град 2010, 229. Днев ни лист По-
ли ти ка Бр. 4733 од 29. ју на 1921. го ди не је на пр вој стра ни об ја вио оп ши ран из ве штај о 
из гла са ва њу Уста ва, ко ји је, на сле де ћој стра ни, био пра ћен ве шћу о по ку ша ју атен та та на 
ре ген та Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа, при ли ком ње го вог по врат ка из Уста во твор не скуп шти не 
29. ју на где се све ча но за клео на Устав, ка да је на ау то мо бил у ко јем је био ба че на бом ба.

66 С. Јо ва но вић, 503-504.
67 М. Пај ван чић, Устав ни оквир рав но прав но сти по ло ва, Но ви Сад 2010, 11.



102

Др Гор да на М. Дра кић, Ни су га ни тра жи ле! О пи та њу жен ског пра ва гла са... (стр. 81–112)

овај Устав свр ста ва у нај на пред ни је уста ве све та. Уи сти ну је у устав ном 
тек сту би ло пу но ли бе рал них и де мо крат ских фор му ла ци ја, чи ји је зна чај 
не сум њив, на ро чи то у по ре ђе њу са ра ни јим уста ви ма. Ме ђу тим, ни оне нису 
би ле без не до ста та ка, али тек њи хо ва прак тич на при ме на по твр ди ла је те зу 
о то ме да су све оне са мо ква зи де мо крат ски па ра ван ствар не екс пло а та ци је 
и по ли тич ког бес пра вља”.68 

На 67 ре дов ном са стан ку Уста во твор не скуп шти не, одр жа ном 2. ју ла 
1921. го ди не, про чи тан је указ ко јим се, на осно ву чла на 140 Уста ва, Уста во-
твор на скуп шти на пре тво ри ла у „обич ну За ко но дав ну Скуп шти ну”. Сход но 
то ме, и Устав ни од бор је по стао За ко но дав ни од бор. На тај на чин уста но-
вље на За ко но дав на скуп шти на има ла је уна пред од ре ђен „рок тра ја ња” – две 
го ди не од до но ше ња Уста ва – ко ји је био про пи сан у За ко ну о из бо ру на род-
них по сла ни ка за Уста во твор ну скуп шти ну. У чла ну 141 Ви дов дан ског уста ва 
би ла су про пи са на два на чи на за до но ше ње но вог из бор ног за ко на. Пр ви је 
био ре до ван за ко но дав ни пут ко јим се, да кле, мо гао до не ти са свим нов из бор-
ни за кон. Дру ги на чин је под ра зу ме вао при ме ну тзв. скра ће ног за ко но дав ног 
по ступ ка про пи са ног у чла ну 133 Уста ва. То је зна чи ло да је За ко но дав ни 
од бор мо гао са мо да но ве ли ра по сто је ћи Из бор ни за кон од 3. сеп тем бра 1920. 
го ди не. Раз ли ка из ме ђу те две устав не мо гућ но сти се ни је огле да ла са мо у 
на чи ну за ко но дав ног по ступ ка не го и у оби му над ле жно сти. Док је На род на 
скуп шти на има ла пу ну за ко но дав ну ком пе тен ци ју, За ко но дав ном од бо ру 
при па да ло је са мо пра во да по сто је ћи Из бор ни за кон за Уста во твор ну скуп-
шти ну ускла ди са Уста вом.69 За ко но да вац се опре де лио за дру ги на чин. Сто-
га је За кон о из бо ру на род них по сла ни ка за Уста во твор ну скуп шти ну био 
пре гле дан у За ко но дав ном од бо ру, а до тек ста Из бор ног за ко на до шло се на 
осно ву пред ло га вла де. Рас пра ва о Из бор ном за ко ну, во ђе на у За ко но дав ном 
од бо ру, би ла је бур на. „По сла ни ци из опо зи ци је, и оно ма ло што их је још 
би ло оста ло, по за вр шет ку на чел не де ба те о Из бор ном за ко ну на 78 ре дов ној 
сед ни ци 17 ју на 1922 г. на пу сти ли су Од бор, из ја вив ши да се ова квим за кон-
ским пред ло гом вр ши атен тат на де мо кра ти ју и ин те ре се др жа ве”.70 Ни шта 
ма ње на пе та би ла је сед ни ца Скуп шти не одр жа на 21. ју на 1922. го ди не на 
ко јој је из гла сан Из бор ни за кон. Пре ма пи са њу ли ста По ли ти ка са зна је мо 
да је ин те ре со ва ње јав но сти за сед ни цу и ис ход гла са ња о Из бор ном за ко ну 
би ло „не ве ро ват но жи во, као у оне да не кад је до вр ша ван устав или ка да је 
ре ша ва но пи та ње ко му ни стич ких по сла ни ка”, те да у пу бли ци „Као и обич но 
број же на ни је био ма ли”. У члан ку је на гла ше но да су по сла ни ци опо зи ци је 
при ре ди ли „си сте мат ску тех нич ку оп струк ци ју” ра да Скуп шти не, због чега 

68 А. Фи ра, Ви дов дан ски устав, Бе о град 2011, 191-192.
69 Ла ди слав По лић, „О прав ним осно ва ма бу ду ће га из бор но га ре да”, Мје сеч ник 2/1922., 49.
70 Да ни ло Па вло вић, Из бор ни си стем по Ви дов дан ском уста ву, Бе о град 1939, 43.
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је у два на вра та сед ни ца пре ки ну та, та ко да се о За ко ну гла са ло по сле по-
но ћи. По сла ни ци опо зи ци о них пар ти ја су, у то ку ди ску си је, кри ти ко ва ли 
пред ло же на за кон ска ре ше ња и из ја вљи ва ли да не ће по др жа ти до но ше ње 
За ко на. Ко нач но, пред са мо гла са ње о Из бор ном за ко ну по сла ни ци опо зи-
ци је су на пу сти ли дво ра ну, а осим њих гла са њу ни је при су ство вао „ни при-
ли чан број де мо кра та”. На по слет ку, Из бор ни за кон је из гла сан са 159 гла со ва 
за и 5 гла со ва про тив.71

У по гле ду усло ва про пи са них за ак тив но би рач ко пра во, у чла ну 9 За-
ко на о из бо ру на род них по сла ни ка из 1922. го ди не би ло је на ве де но да „пра-
во би ра ња за На род ну скуп шти ну има сва ки му шка рац, ко ји је до по чет ка 
са ста вља ња би рач ких спи ско ва на вр шио 21 го ди ну и ко ји је у том ча су био 
др жа вља нин Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца”.72 Оп шти усло ви за ак-
тив но би рач ко пра во оста ли су, да кле, исти као и у За ко ну о из бо ру на род них 
по сла ни ка за Уста во твор ну Скуп шти ну: му шки пол, пу но лет ство и др жа-
вљан ство. За вр ше ње ово га пра ва, као но ви на уве де на из ме на ма из 1922. – 
члан 19, по тре бан је био упис у стал ни би рач ки спи сак. 

Ви дов дан ски устав зах те вао је, као усло ве, за ак тив но би рач ко пра во 
са мо др жа вљан ство и пу но лет ство, али ти ме што је, у тре ћем ста ву чла на 70, 
оста вио мо гућ ност да о жен ском пра ву гла са ре ши бу ду ћи за кон, овла стио 
је за ко но дав ца да о ње му од лу чи и не га тив но, од но сно да за др жи „ста ру” 
од ред бу За ко на из 1920. ко ја је као је дан од усло ва пред ви ђа ла и му шки пол. 
На тај на чин је, пре ма ре чи ма за го вор ни ка жен ског пра ва гла са, по ло ви на 
др жа вља на би ла ли ше на мо гућ но сти да уче ству је у по ли тич ком жи во ту. 
„Уза луд се до ка зи ва ло ко ли ко је же на у то ку ра та осве до чи ла спо соб но сти 
и раз у ме ва ња за оп ште ства ри, уза луд се ука зи ва ло на чи ње ни цу да ско ро 
све др жа ве уво де жен ско пра во гла са ако га већ ра ни је ни су би ле уве ле; наш 
за ко но да вац се на све то ни је освр тао”.73

Иа ко је до но ше ње Из бор ног за ко на 1922. го ди не из не ве ри ло на ду жен-
ских удру же ња пре о ста лу по сле сту па ња Уста ва на сна гу, она су на ста ви ла 
да се, у окви ру сво јих мо гућ но сти, бо ре за из јед на ча ва ње прав ног по ло жа ја 
же на и му шка ра ца, жен ско пра во гла са и уоп ште по бољ ша ње по ло жа ја же-
на у дру штву. Вре ме ном је, ка ко се мо же ви де ти из чла на ка об ја вљи ва них 
у го ди на ма по сле до но ше ња Из бор ног за ко на, са зрео став да се успех у по гле-
ду жен ског би рач ког пра ва мо же оче ки ва ти са мо уко ли ко се бор ба усме ри 
на ја сно де фи ни са не ци ље ве што је сва ка ко ути ца ло да се по је ди на удру же ња 
тран сфор ми шу у тзв. фе ми ни стич ка од ба ци ва њем или сма њи ва њем сво је 
до та да пре те жно ху ма ни тар не де лат но сти. О ује ди ње ном жен ском по ли-

71 По ли ти ка од 22. ју на 1922. го ди не. Бр. 5085.
72 Бо жи дар Про тић, За кон о из бо ру на род них по сла ни ка за На род ну скуп шти ну са 

об ја шње њем, 
73 Д. Па вло вић, 49.
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тич ком по кре ту у ме ђу рат ној ју го сло вен ској Кра ље ви ни мо же се го во ри ти 
од 1923. го ди не ка да је у сеп тем бру одр жан кон грес у Љу бља ни. Та да је 
фор ми ра на Фе ми ни стич ка али јан са, а ње ни осни ва чи би ли су Жен ски по-
крет из Бе о гра да и Са ра је ва, Удру же ње ју го сло вен ских же на из За гре ба и 
Спло шно жен ско дру штво из Љу бља не. Дру штва ко ја су не го ва ла фе ми ни-
стич ке иде је из дво ји ла су се 1926, на ску пу у Бо сан ском Бро ду, од оста лих 
жен ских дру шта ва по све ће них пре све га ху ма ни тар ном ра ду, у но ви са вез 
под име ном Али јан са жен ских по кре та.74 У ча со пи су Жен ски по крет оста-
ло је за бе ле же но да су том до га ђа ју при су ство ва ле пред став ни це 15 жен ских 
по кре та из це ле Кра ље ви не. Нај ве ћи број жен ских удру же ња, при сут них на 
ску пу, на стао је у то ку исте 1926. го ди не, што је по ка зи ва ло, ка ко је у члан-
ку ис так ну то, да се њи хо ве „иде је знат но ши ре, и да сва ко га да на има мо у 
сви ма кра је ви ма све ве ћи и ве ћи број при ста ли ца. Осе тан по лет у фе ми ни-
стич ком ра ду у на шој зе мљи да је нај бо љи до каз, ко ли ко се осе ћа нео п ход на 
по тре ба да на ше фе ми ни стич ке ор га ни за ци је ути чу на до но ше ње и из ме ну 
за ко на у на шој зе мљи.”75

Упра во је 1926. го ди не пи та ње жен ских по ли тич ких пра ва, ка ко се чи ни, 
по но во до шло у жи жу ин те ре со ва ња, и де ло кру га ра да, жен ских ор га ни за ци-
ја у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. Те го ди не се, на и ме, ин тен зив но 
ра ди ло на при пре ми про јек та за ко на о оп шти на ма. То је би ла при ли ка да се 
по ја ча аги та ци ја за жен ско пра во гла са и учи ни по ку шај да се обез бе ди уче-
шће же на на оп штин ским из бо ри ма. У то ку пр ве по ло ви не го ди не упра ва 
Жен ског по кре та ор га ни зо ва ла је низ, ка ко су их на зва ли, дру гар ских са ста-
на ка с ци љем „ра све тља ва ња и од ре ђи ва ња иде ја во ди ља те ор га ни за ци је”. 
Цен трал на те ма ових са ста на ка би ло је пи та ње уче шћа же на у по ли ти ци, 
од но сно пи та ње да ли же не тре ба да се учла не у по сто је ће по ли тич ке пар-
ти је и на тај на чин ефи ка сни је до при не су бор би за по ли тич ка пра ва же на. На 
тре ћем та квом са стан ку го во ри ла је Ми ле ва Ми ло је вић о „по тре би уче шћа 
же не у да на шњем ра ду на ших по ли тич ких стра на ка”. Го вор ни ца је из не ла 
став „да тре ба још са да да же не уђу у рад на ших по ли тич ких стра на ка, сва-
ка да се опре де ли пре ма сво ме убе ђе њу и пре ма сво јим сим па ти ја ма; да 
ра ди за стран ку за вре ме из бо ра и ван из бо ра, али да по ку ша ва уно си ти у 
про грам ра да стран ке и оно, што за њу пред ста вља вред ност по ли тич ку”.76 
По том је по ве де на жи ва ди ску си ја то ком ко је су се из дво ји ла три ми шље ња 
о на ве де ном пи та њу. Пр во је по др жа ва ло став го вор ни це, а по дру гом је по-
ли тич ко ан га жо ва ње же не оце ње но као бес циљ но и не пре те ра но ко ри сно. 

74 Ива на Пан те лић, „Не ки аспек ти по ло жа ја же на у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји”, Књи-
жен ство – Те о ри ја и исто ри ја жен ске књи жев но сти на срп ском је зи ку до 1915. го ди не, Бе о-
град 2015, 337.

75 „Ор га ни зо ва ње Али ан це Жен ских По кре та”, Жен ски по крет 8/1926, 360.
76 „Тре ба ли же на да узме уче шћа у по ли тич ком жи во ту”, Жен ски по крет 1-2/1926, 53.
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На и ме, за ступ ни це овог ста ва сма тра ле су да би же на би ла, као и до са да, 
„оби чан по сма трач, а мо гла би та ко по це па на на стран ке, из гу би ти сво ју 
сна гу, ко ју има ова ко сје ди ње на у сво јим жен ским ор га ни за ци ја ма”.77 Пре ма 
тре ћем, у то ку ди ску си је, из дво је ном ста но ви шту, же не су тре ба ле да, за јед но 
са му шкар ци ма истог ми шље ња, ра де на ства ра њу но вих по ли тич ких стра-
на ка ко је би од го во ри ле по тре ба ма по сле рат ног дру штва. Ка ко је на ве де но 
у из ве шта ју, ве ћи на при сут них слу ша тељ ки сма тра ла је да же не тре ба да 
уђу у по ли тич ке стран ке што пре. При то ме тре ба на по ме ну ти да су пу бли-
ку на пре да ва њу ма хом чи ни ле при пад ни це жен ске омла ди не, сту дент ки ње 
и мла де чи нов ни це. 

Ор га ни за тор ке ових сво је вр сних три би на, ко је су се на те му ак ту ел них 
пи та ња одр жа ва ле у про сто ри ја ма Жен ског по кре та, по зва ле су по ли тич ке 
стран ке да њи хо ви пред став ни ци одр же пре да ва ња о глав ним иде ја ма сво је 
пар ти је и о пи та њу ула ска же на у по ли ти ку. Са др жај по ме ну тих пре да ва ња 
био је об ја вљи ван у це ло сти или из во ду у ис ти ме ном гла си лу ор га ни за ци је 
Жен ски по крет. 

Пр ва се на по зив ор га ни за ци је же на ода зва ла Де мо крат ска стран ка ис-
пред ко је је го во рио на род ни по сла ник Ра до сав Ага то но вић уме сто, ка ко је 
на ве де но, ше фа стран ке Љу бе Да ви до ви ћа ко ји је био за у зет по слом у На род-
ној скуп шти ни. У свом оп шир ном из ла га њу, на гла сио је да се Де мо крат ска 
стран ка још при ли ком рас пра ве о Уста ву из ја сни ла за пра во гла са же на, те 
да је то би ло уне се но и у ста тут стран ке, усво је ном у је сен 1921. го ди не, на-
по ми њу ћи да је јед на кост пред за ко ном фун да мен тал на дру штве на по тре ба. 
Ага то но вић је сво је из ла га ње за вр шио апе лом за жен ско пра во гла са: „Пу-
сти те же не пред из бор ну ур ну па ће те ви де ти да ни на ша на ци ја, ни на ше 
је дин ство, ни на ше дру штво не ће про па сти”.78 

У име Са мо стал не де мо крат ске стран ке пре да ва ње је одр жао во ђа 
стран ке Све то зар При би ће вић и из нео ми шље ње да же не у Кра ље ви ни Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца ни су до вољ но за ин те ре со ва не за пи та ње сво јих по ли тич-
ких пра ва, те Жен ском по кре ту пре по ру чио да спро ве де жи вљу аги та ци ју у 
том сми слу. При би ће вић је сма трао „да је по треб но да се же не опре де ле 
пар ти ски, да уђу што пре у по сто је ће пар ти је” и на гла сио: „Пре ма чл. 70. 3. 
али не је на шег Уста ва пра во гла са за же не ре гу ли са ће се за ко ном. Ни је по-
треб но ме ња ти Устав. По треб но је до не ти са мо за кон. Баш с то га Жен ски 
По крет мо ра ра ди ти да ство ри по вољ но јав но ми шље ње о то ме. То ре ше ње 
за ви си од са мих же на. Кад би се же не ви ше ин те ре со ва ле осе ћа ла би се и 
ја ча ре ак ци ја”.79 О ста ву Сло ве нач ке људ ске стран ке (Сло ве нач ке на род не 

77 Ibid, 54.
78 „Же на и жен ско пра во гла са”, Жен ски по крет 1-2/1926, 61.
79 „Г. При би ће вић о жен ском пра ву гла са”, Жен ски по крет 3/1926, 90.
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стран ке) о пра ву гла са же на го во рио је њен члан и на род ни по сла ник Јо сип 
Хох њец. Ка ко је пре не то у ли сту Жен ски по крет, он је кон ста то вао: „да је 
сва ки чо век по ли тич ко би ће, те пре ма то ме и же на као та кво мо ра да има 
по ли тич ка пра ва. Шта је жен ско пи та ње? пи та пре да вач и од го ва ра: Жен ско 
пи та ње је су ма свих по те шко ћа са да шњег со ци ал ног по ло жа ја же не. Со ци-
а лан по ло жај на ше же не је још жа ло стан, а глав на те жња Жен ског По кре та 
је баш со ци ал но по бољ ша ње то га по ло жа ја”.80 Уред ни штво је, у члан ку, под-
се ти ло чи та те ље да се Сло вен ска људ ска стран ка још 1920. го ди не за ла га ла 
за уво ђе ње пра ва гла са за же не, а сво је зах те ве је те ме љи ла на осно ву, те 
го ди не до не се не, ре зо лу ци је Жен ског по кре та. 

По зи ву да, пред жен ском пу бли ком, го во ри о пра ву гла са за же не ода звао 
се и Стје пан Ра дић во ђа Хр ват ске се љач ке стран ке. У свом го во ру је, пра ве-
ћи ша љи ве ди гре си је и за ба вља ју ћи слу ша тељ ке, на гла сио да је у управ ном 
од бо ру ХСС би ло ре чи о жен ском пра ву гла са још при осни ва њу стран ке, те 
да је од 160 чла но ва са мо је дан био про тив пот пу ног из јед на че ња же не са 
му шкар цем. Ра дић се, ме ђу тим, ка ко је ис та као, за ла гао за ње го во по сте пе но 
уво ђе ње. У скла ду с тим, сма трао је „тре ба по че ти у оп шти на ма, па у обла-
сти ма, али оп шти не тре ба да од лу че да ли ће њи хо ве же не гла са ти или не, 
на тај ће се на чин ви де ти ко је су же не кул тур но на пре до ва ле, јер ће же не 
до би ти пра во гла са та мо где су спрем не, а то је та мо где је ред, мо рал, и све 
ма ле вр ли не ко је да ју ре зул тат: кул ту ру и ци ви ли за ци ју”.81

Прин цип по сте пе но сти у оства ри ва њу би рач ког пра ва за же не по др жа ва-
ла је и Ра ди кал на стран ка. На пре да ва њу ко је је одр жао у ма ју 1926. др Ла зар 
Мар ко вић је, ела бо ри ра ју ћи те му, за кљу чио да те шке уну тра шње при ли ке 
ни су до зво ли ле да се по ли тич ке стран ке ин те зив но ба ве пи та њем уче шћа 
же на у по ли ти ци, те да та ква при ви ле ги ја при па да др жа ва ма ко је су ре ши ле 
на ци о нал на пи та ња и ко је има ју кон со ли до ва не од но се са дру гим зе мља ма. 
Мар ко вић је из нео сво је уве ре ње да је сва ка, ка ко је ре као, тре зве на же на 
све сна то га да по ли ти ка ни је нај ва жни ја у жи во ту, те да је „устав же на ма 
отво рио вра та у по ли тич ку аре ну, али је по треб но да же не раз ми сле да ли 
ће ући од мах и ка ко”.82 

У име со ци ја ли ста пред за ин те ре со ва ном жен ском пу бли ком го во рио 
је Не дељ ко Ди вац ко ји се, ка ко смо на пред на ве ли, и у Уста во твор ној скуп-
шти ни жи во за ла гао да се же на ма омо гу ћи пра во гла са. И ово га пу та је ис та-
као да Со ци ја ли стич ка стран ка у свом про гра му за сту па из јед на че ње же не 
са му шкар цем и за кљу чио да не тре ба да по сто ји бо ја зан од уче шћа же на у 
по ли ти ци. Пре ма ње го вом ми шље њу, же ну тре ба „пу сти ти у по ли тич ки 

80 „Сло вен ска Људ ска Стран ка о жен ском пра ву гла са”, Жен ски по крет 3/1926, 91.
81 „Г. Ра дић о жен ском пра ву гла са” Жен ски по крет 4/1926, 140.
82 „Ра ди кал на стран ка пре ма жен ском пи та њу”, Жен ски по крет 5/1926, 179.
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жи вот. Мно ге не ће у ње му уче ство ва ти, а оне ко је се бу ду пре да ле са мо по-
ли ти ци би ће их вр ло ма ли број, као и код љу ди”.83 

Пре да ва ње на те му жен ских пра ва одр жао је и ре пу бли ка нац Ја ша Про-
да но вић осве до че ни за ступ ник иде је о по тре би из јед на че ња же на са му шкар-
ци ма. У свом го во ру, ко ји је у це ли ни об ја вљен у ли сту Жен ски по крет, 
оштро се освр нуо на ста во ве оста лих стра на ка пре ма том пи та њу: „Ка ко сто-
је на ше по ли тич ке стран ке пре ма пи та њу о из јед на че њу жен ских и му шких 
пра ва? Ра ди ка ли, де мо кра ти, При би ће ви ћев ци и бо сан ски Му ха ме дан ци 
не ма ју то у сво ме про гра му. Ко ро шче ва стран ка при вр же ник је из јед на че ња, 
али из опор ту ни стич ких раз ло га: Же не у Сло ве нач кој под ве ли ким су ути-
ца јем ка то лич ког све штен ства. Ра ди ћев ски про грам при зна је рав но прав ност 
оба по ла, али се тој стран ци не мо же ни кад и ни у че му ве ро ва ти. Кад је она 
ра ди вла сти на пу сти ла два сво ја нај ва жни ја на че ла: ре пу бли ку и кон фе де-
ра ци ју, зар по сто ји и јед на је ди на тач ка про гра ма ко јој ће оста ти вер на? 
Оста ле стран ке, по бор ни це из јед на че ња му шких и жен ских пра ва: зе мљо-
рад нич ка, со ци а ли стич ка, ре пу бли кан ска и ко му ни стич ка и су ви ше су да нас 
сла бе, да би мо гле оства ри ти ту сво ју иде ју”.84

Ка ко се из из ло же ног мо же ви де ти, ста во ви по ли тич ких стра на ка у 
по гле ду жен ских по ли тич ких пра ва ни су на ро чи то ево лу и ра ли од вре ме на 
де ба те о на цр ту уста ва. И да ље су отво ре ни за го вор ни ци жен ског пра ва 
гла са би ле Ре пу бли кан ска, Со ци ја ли стич ка и Сло вен ска људ ска стран ка. Из 
са др жи не го во ра пред став ни ка оста лих стра на ка, ко је у на че лу ни су по др жа-
ва ле уво ђе ње жен ског пра ва гла са, мо же се уо чи ти да их ка рак те ри ше не што 
бла жа ре то ри ка од оне ко ју су ко ри сти ли го во ре ћи о пра ву гла са же на при-
ли ком рас пра ве о на цр ту Уста ва као и не знат но афир ма тив ни ји став о том 
пр о бле му. За па жа ње о не знат ном по ме ра њу у прав цу по зи тив ног ста ва по-
ме ну тих по ли тич ких стра на ка пре ма жен ском пи та њу сла же се са оце ном 
да се у ју го сло вен ском дру штву из ме ђу два ра та „по сте пе но раз ви ја ла свест 
о ну жно сти (не ми нов но сти) при зна ва ња жен ског пра ва гла са и рав но прав-
но сти по ло ва у прав ном по гле ду, по ред тен ден ци је од ре ђе них пре све га 
кон зер ва тив них, ин те лек ту ал них кру го ва да се очу ва су пре ма ци ја му шког 
по ла, су жа ва њем по ља жен ског по кре та на со ци јал ну, пр о свет ну и кул тур-
ну ак тив ност – то јест, вр сту де лат но сти „при ме ре ну” же ни ној „при ро ди и 
мо ра лу”.85

Осим пред став ни ка по ли тич ких стра на ка на те му ула ска же на у по ли-
ти ку го во ри ле су тог про ле ћа и ис так ну те ак ти вист ки ње Жен ског по кре та. 
Јед на од њих ис та кла је да је у упо ред ној пар ла мен тар ној прак си „до ка за но, 

83 „Со ци ја ли сте и жен ско пи та ње”, Жен ски по крет 5/1926, 182.
84 „Ре пу бли кан ска стран ка и жен ско пи та ње”, Жен ски по крет 6/1926, 179.
85 Све тла на Сте фа но вић, Жен ско пи та ње у бе о град ској штам пи и пе ри о ди ци 1918-1941, 

нео бја вље на ма ги стар ска те за, Бе о град 2000, 109.
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да би уче шће же на на по ли тич ком по љу има ло са мо до бре по сле ди це” и из-
ву кла оп ти ми сти чан за кљу чак у ве зи са ре ле вант ним од ред ба ма Ви дов дан-
ског уста ва: „да се у ње му ниг де не го во ри про ти ву жен ског пра ва гла са, 
не го да је (пра во гла са же на, прим. Г.Д.) шта ви ше по сле ди ца то га уста ва”.86 
Алој зи ја Ште би, јед на од осни ва чи ца Фе ми ни стич ке али јан се, но ви нар ка и 
ис так ну ти бо рац за пр о гре сив на на че ла и по бољ ша ње по ло жа ја же на у ју го-
сло вен ској Кра ље ви ни, сма тра ла је да би же не по сти гле ве ћи успех у бор би 
за пра во гла са као чла ни це по сто је ћих по ли тич ких пар ти ја. За ста ва по ли тич-
ке не у трал но сти, под ко јом су се, по ње ним ре чи ма, же не до та да бо ри ле за 
сво ја пра ва, ни је би ла до вољ на: „Илу зи ја би би ла ако би ве ро ва ле, да ће нас 
ма ко ја му шка по ли тич ка стран ка под у пи ра ти у бор би за за до би ја ње на шег 
пр вог зах те ва – пра ва гла са, ако не бу де тач но ви де ла шта и ко ли ко ће са 
на ма при до би ти на ра ду за оства ре ње сво га про гра ма. По треб но је да ис по-
љи мо сво је по ли тич ко гле ди ште, јер је то пр ви услов за при до би ја ње пра ва 
гла са. Али је исто та ко по треб но, да по ми сли мо са ме за ко ју по ли тич ку 
стран ку би ве за ле суд би ну на ше га јав ног ра да”.87

При ли ке ни та да ни су би ле на кло ње не на сто ја њи ма жен ских ор га ни-
за ци ја, те пра во гла са на оп штин ским из бо ри ма за же не ни је би ло пред ви ђе но 
у про јек ту за ко на чи је је усва ја ње пред сто ја ло. У ав гу стов ском бро ју ли ста 
Жен ски по крет из ра же но је не за до вољ ство због то га и упу ћен апел над ле-
жним ин стан ца ма: „Да ли је мо гу ће, у 20 ве ку, не да ти же на ма сва пра ва 
ко ја је дан мо де ран оп штин ски за кон пред ви ђа за љу де?...Апе лу је мо на Ми-
ни стра Уну тра шњих Де ла, на Ми ни стар ски Са вет, на За ко но дав ни Од бор, 
на це лу На род ну Скуп шти ну да ове мр ље са про јек то ва ног за ко на збри шу. 
Тра жи мо иста по ли тич ка пра ва за же ну као и за чо ве ка”. Обра ћа ју ћи се ди-
рект но пи сци ма за ко на, од но сно про тив ни ци ма жен ског пра ва гла са, ау тор ка 
је ре зиг ни ра но за кљу чи ла: „Ви же на ма, и се љан ка ма и ва ро шан ка ма, оспо-
рава те сва ка пра ва, не са мо ко му нал на, за то што их сма тра те ни жим, не про-
све ће ни јим, не спо соб ни јим од му шка ра ца”.88

Про ми шља ње жен ских удру же ња о нај бо љем на чи ну на ко ји би се жене 
укљу чи ле у по ли тич ки жи вот у др жа ви, сво ју раз ра ду до би ло је на ред не 1927. 
го ди не ка да је у Бе о гра ду гру па ин те лек ту ал ки осно ва ла Жен ску стран ку.89 
Осни вач ка скуп шти на Жен ске стран ке, ко ја је оку пи ла не ко ли ко сто ти на 
же на, ни је, ме ђу тим, до би ла по др шку Али јан се жен ских по кре та ко ја је 1927. 
го ди не при мет но ин тен зи ви ра ла сво ју ак тив ност због одр жа ва ња пар ла мен-

86 Жен ски по крет 4/1926, 143.
87 Алој зи ја Ште би, „За но ви смер у фе ми ни стич ком по кре ту”, Жен ски по крет 7/1925, 244.
88 Ј. Не шко вић-Ву че тић, „По ли тич ка пра ва за же не и про је кат но вог За ко на о Оп шти-

на ма”, Жен ски по крет 8/1926, 352-353.
89 И. Пан те лић, 340.
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тар них из бо ра.90 По ли тич ко ор га ни зо ва ње же на ко је се, на кон не ко ли ко 
го ди на окле ва ња и тра же ња нај бо љег на чи на, ко нач но ре а ли зо ва ло осни ва-
њем Жен ске стран ке ни је оства ри ло зна чај ни ји успех с об зи ром на бур не 
по ли тич ке при ли ке ко је су кул ми ни ра ле атен та том у Скуп шти ни и за во ђе-
њем лич ног ре жи ма кра ља Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа ка да је рад Стран ке, 
као и оста лих по ли тич ких стра на ка, за бра њен. На кон по нов ног уво ђе ња 
устав ног ста ња 1931. го ди не, Жен ска стран ка ни је об но ви ла свој рад.

Пи та ње из јед на че ња же на са му шкар ци ма у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та 
и Сло ве на ца, ко је је под ра зу ме ва ло и жен ско пра во гла са, би ло је, ка ко се 
мо же за кљу чи ти из из ло же ног, цен трал на те ма ко ја је за о ку пља ла па жњу 
жен ских ор га ни за ци ја и чи ни ла око сни цу њи хо вог по ли тич ког ра да. Еви-
дент но је, ме ђу тим, да жен ско пи та ње ни је за у зи ма ло та кво ме сто из ван 
окви ра ра да по ме ну тих жен ских дру шта ва, с об зи ром на то да је у ју го сло-
вен ској др жа ви би ло мно го „го ру ћих” пи та ња ко ја су цр пи ла ка ко енер ги ју 
оних ко ји су има ли моћ да не што пре ду зму, та ко и ин те ре со ва ње јав но сти. 
Нај ви ше па жње од стра не по ли тич ких стра на ка до би ло је у пе ри о ду за се-
да ња Уста во твор не скуп шти не и ка сни је то ком до но ше ња Из бор ног за ко на, 
а и та да, углав ном, на ини ци ја ти ву жен ских удру же ња. Ка ко је то, са жа ље-
њем, за кљу чио Ја ша Про да но вић, сам увек на стра ни же на, жен ско пи та ње 
јед но став но ни је иза зи ва ло ин те ре со ва ње: „У на ро ду о том пи та њу ни ко и 
не го во ри; штам па га рет ко до ди ру је; у Скуп шти ни га не по кре ћу, а ни са ме 
же не, из у зев ода бра не че ти це ин те лек ту а ла ка, не оду ше вља ва ју се њи ме”.91 
Жен ско пи та ње оста ло је у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца на мар ги-
на ма ин те ре со ва ња јав но сти и ре ле вант них чи ни ла ца. Је дан од уред ни ка 
зна чај ног ме ђу рат ног ча со пи са Но ва Евро па, Ла за По по вић пи сао је 1922. 
го ди не: „Мо же се мир не ду ше ре ћи, да је жен ско пи та ње код нас – сем по зна-
тих шу пљих фра за о пра ву гла са – још увек пот пу но за бо ра вље но, уда ље но, 
из гу бље но, и да ми има мо мно го то га да учи ни мо за кул ту ру, за но ви и леп-
ши жи вот код нас уоп ште. Тек он да до ћи ће и дру го, по себ ни је, се кун дар-
ни је на ред. Раз у ме се да ни ко не ма ни шта про тив то га ако не ко већ и са да 
о то ме хо ће да го во ри, да се ти ме ба ви; са мо је у пи та њу раз ли ко ва ње бит ног 
од спо ред ног, се кун дар ног”.92 Та квав став о жен ском пи та њу ни је био са мо 
лич но ми шље ње ис так ну тог ин те лек ту ал ца, оно је, као што се мо же ви де ти 
из прет ход ног из ла га ња, сма тра но за ма ње зна чај но од стра не ши рег кру га 
чи ни ла ца ко ји су има ли моћ од лу чи ва ња. Та кав ста тус за др жа ло је све до 
кра ја по сто ја ња ме ђу рат не ју го сло вен ске др жа ве. Бор ба за жен ско пра во 

90 Б. Ши му но вић-Бе шлин, 71.
91 Жен ски по крет, 6/1926, 178.
92 Ми ра Бог да но вић, „Жен ско пи та ње у ча со пи су „Но ва Евро па” (1920-1941)”, Ср би ја 

у мо дер ни за циј ским про це си ма 19. и 20. ве ка 2, Бе о град 1998, 388.
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гла са у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца би ла је сво је вр сна бор ба са 
ве тре ња ча ма, не та ко ма ло број не, гру пе же на ко је су у окви ру жен ских удру-
же ња пи са њем ан га жо ва них чла на ка, ор га ни зо ва њем пре да ва ња и упу ћи-
ва њем апе ла и ре зо лу ци ја над ле жним ор га ни ма, по ку ша ва ле да у јед ном 
дру штву до ми нант но па три јар хал них схва та ња по ло ви ну ње ног ста нов ни-
штва укљу че у про цес до но ше ња од лу ка ко је су се ти ца ле свих гра ђа на.
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OnWomen’sSuffrageintheKingdom

ofSerbs,CroatsandSlovenes

Abstract:Wo men in the King dom of Serbs, Cro ats and Slo ve nes did not ha ve 
the right to vo te. Wo men’s suf fra ge was not pre scri bed by Vi dov dan Con sti tu tion. 
Re gar ding wo men’s vo ting rights, the Con sti tu tion only con ta i ned a cer tain pro vi sion 
that sti pu la ted that wo men’s suf fra ge wo uld be re sol ved by a spe cial law. The pa per 
de als with ef forts put from fe mi nist’s or ga ni za ti ons in the Yugo slav King dom in or der 
to ac hi e ve suf fra ge for wo men. Spe ec hes that we re held in the Tem po rary Na ti o nal 
As sembly by MPs who advo ca ted the idea of wo men’s vo ting rights are pre sen ted 
in the pa per. The pa per al so pre sents the di scus si ons that we re con duc ted in the 
Con sti tu ti o nal As sembly bet we en de pu ti es who we re sup por ters and tho se who we re 
op po sed to the wo men’s suf fra ge, as well as tho se held du ring the par li a men tary 
de ba te on the elec to ral law. The aut hor po ints out the ac ti vity of wo men’s as so-
ci a ti ons in the King dom of Serbs, Cro ats and Slo ve nes which fo ught for wo men’s 
suf fra ge and which advo ca ted chan ge of opi nion that exi sted in the Yugo slav 
so ci ety of that ti me, that wo men sho uld be spa red from the in con ve ni en ce that 
po li ti cal strug gle im pli es, un til they ac hi e ve the pro per le vel of abi lity to en ga ge 
in it.

In ad di tion, a bri ef over vi ew of the evo lu tion of the is sue of wo men’s vo ting 
rights is gi ven in the pa per. It is al so emp ha si zed that wo men in the ter ri tory of Vo i-
vo di na had the right to elect and to be elec ted du ring the elec tion of re pre sen ta ti ves 
for the Gre at Na ti o nal As sembly which was held in No vi Sad in No vem ber 1918. 
Ove rall, the wo men’s is sue was a mat ter of se con dary sig ni fi can ce in the King dom 
of Serbs, Cro ats and Slo ve nes, be ca u se the re we re many un re sol ved is su es, such 
as na ti o nal one, that oc cu pied the at ten tion both of the re le vant sta te fac tors and 
the pu blic.

Keywords:wo men’s suf fra ge, fe mi nist or ga ni za ti ons, Vi dov dan con sti tu tion, 
electоral law, Con sti tu ti o nal As sembly, po li ti cal par ti es.
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