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на челу Турака. 

Милош је владао апсолутистичк

кажњавао(ликвидирао) сваког ко 

1817. тако је ликвидирао бивше 

                                                                

                                                                

1817. ликвидирао је КАРАЂОРЂА

Наиме Карађорђе је у Русији сту

општи балкански устанак против

пратиоцем пребацио у Србију...М

подиже устанак јер је сматрао да

на његов начин као и да не треба

нису побунили кад смо ми подигл

   Ипак схватао је колико је попул

га он позове на устанак и зато је

Вујица Вулићевић, Карађорђев ку

   По договору Вујица је са својим

су требали да се одморе па да к

Вујица а испред је стражарио Ка

потока убио га је Никола Нова

Карађорђа секиром(одсекао му гл

   

Милош је своју апсолутну власт

спречавао да се други осим ње

малтретирање народа. 

ина Милоша и Михаила Обр

15 – 1839) 

а Милош је господар Срба у пашалуку д

ички, дакле сва власт је у његовоим

г ко би покушао да му на неки начин огр

ше сараднике Симу Марковића( био не

                              Павла Цукића 

                              Петра Молера ... 

РЂА!!!! 

 ступио у контакт са Грцима који су им

тив Турака и да он буде вођа. Приста

ју...Милош је сазнао за то и за планов

о да нема потребе да опет гинемо кад 

еба ми да гинемо за Грке и друге балка

дигли Први српски устанак. 

пуларност Карађорђа у народу и да ће

то је решио да га ликвидира а наредб

в кум!  

јим одредом сачекао Карађорђа на скр

да крену у подизање устанка. У колиб

о Карађорђев човек Наум. Пред зору 

оваковић  а потом се вратио до кол

у главу). Имате на youtube краћи филм о том

 

аст и контролу над трговином корис

 њега богате на рачун („грбачи“) на

 Обреновића 

ку док је Марашли-Али паша 

оим рукама и врло брзо је 

 ограничи власт!!! 

о некада попечитељ финансија) 

у имали идеју да се подигне 

истао је и тајно се са једним 

анове и није се слагао да се 

кад добијамо слобод по мало 

лканске народе јер се ни они 

 ће се народ подичи уколико 

едбу да то спроведе је дбио 

 скровитом месту у шуми и ту  

либи с спавали Карађорђе и 

ору када је Наум отишао до 

 колибе и на спавању убио 

 томе ако желите погледајте 

ристио да се обогати али је 

 народа и није дозвољавао 



1823. ликвидирао је Милована Миловановића(некада био попечитељ војске) 

1823. против Милоша избила „МИЛОЈЕВА БУНА“( Милоје Поповић Ђак) али је крваво угушена 

а Ђак убијен! 

СПОЉНА ПОЛИТИКА: 

Ипак у спољној политици је имао огромне резултате јер је временом успео да од Турака 

извуче све већа права и слободе за Србе. То је радио мудро, стрпљиво, лукаво, дипломатијом 

и поткупљивањем Турака гомилом злата. На крају је добио : 

1830.   I ХАТИШЕРИФ : 

                         1. Србија има унутрашњу самоуправу 

                         2.Милош је наследни кнез ( АЛИ НИЈЕ ОДРЕЂЕНО КАКО ГА НАСЛЕЂУЈУ) 

                         3. слобода вероисповести за Србе 

                         4. имамо право на војску, пошту, болнице, штамарије, слободну трговину 

                         5. имамо дипломатског предстваника у Истанбулу(Цариграду), као да смо независни 

                           6. обећан нам повратак 6 нахија које је ослободио Карађорђе( ван оних 12) 

                         7. Турци само у 6 тврђава: Ужице, Соко, Шабац, Београд, Смедерево, Кладово 

1830.  БЕРАТ : ( посебан документ) 

     Утврђено званично да ће Милоша(српског наследног кнеза) наслеђивати најстарији син!!! 

Иако су Турци покушавали да врдају обећање о повратку 6 нахија Милош је на крају 

упорношчу успео и... 

1833. II  ХАТИШЕРИФ : 

                   1. враћено 6 нахија! ( сада имамо 18 нахија) 

                    2. утврђен тачан годишњи порез УКУПАН  који Србија дугује Турцима да се више не 

би плаћао десетак и то је био увод у укидање феудализма у Србији!!!!! 

* ХАТИШЕРИФИМА СРБИЈА ЈЕ ПОСТАЛА АУТОНОМНА КНЕЖЕВИНА У ТУРСКОЈ , које једино има 

обавезу да плати годишњи дана и да држи турке у 6 тврђава , у свему осталом смо независни! 

   Ипак незадовољство,апсолутистичким начином владавине Милоша ,је расло и на крају се 

подиже побуна и побуњеници су опколили Милоша у Крагујевцу, главном граду... 

1835. „МИЛЕТИНА БУНА“ (Милета Радојковић) 

 Милош је опкољен и пристао је да ограничи своју власт и да се донесе УСТАВ, највиши закон 

који ће важити и за владара! 

 

 

 

 

 

 

 



1835. „СРЕТЕЊСКИ УСТАВ“ !!!  написао га Димитрије Давидовић 

    1.) Устав је поделио власт по угледу на Американце на:  1.Извршну 

                                                                                                                    2. Законодавну 

                                                                                                                    3. Судску 

- Извршну и Законодавну → сада имају КНЕЗ и САВЕТ (уводи се овај орган који контролише кнеза) 

- Судску власт →  има Суд ( до сада судио кнез! ) 

2.)Устав је увео забрану КУЛУКА (принудног бесплатног рада) 

3.) Увео је слободно располагање земљом ( СВАКО ЈЕ ВЛАСНИК СВОЈЕ ЗЕМЉЕ) 

4.) ТИМЕ ЈЕ УКИНУТ ФЕУДАЛИЗАМ У СРБИЈИ!!!!!!! 

ТИМЕ ЈЕ ЗАВРШЕНА СРПСКА РЕВОЛУЦИЈА КОЈА ЈЕ ПОЧЕЛА Првим устанком А 

ЗАВРШЕНА укидањем феудализма Сретењским Уставом!!! 

 

Међутим по Турцима и по Русима овај Устав је био сувише слободан за обичан народ(био по 

угледу на амерички, француски и белгијски) па су се уплашили да би овакав Устав могао да у 

њихвим земљама изазове побуну људи који би тражили исто за себе и зато су натерали Србију 

да убрзо укине овај Устав!!!!!!!! 

А потом су нам као замену тог Устава Турци издали трећи хатишериф... 

 

1838. III  ХАТИШЕРИФ :  (ТУРСКИ УСТАВ) !!! 

 -  Предвиђа да заједно владају КНЕЗ и ДРЖАВНИ САВЕТ(има 12 чланова) 

  -  Члан ДРЖАВНОГ САВЕТА може бити смењен само уз одобрење султана ( е овде је „цака“ 

коју су Турци решили да поставе како би сад имали права више да се мешају у српска питања и 

да нонстоп праве проблеме кад им то одговара) 

 Милош је морао ово да прихвати јер је и Русија захтевала али је одбио да влада по овом јер 

није хтео да му султан ограничава власт и зато је АБДИЦИРАО ( добровољно предао власт)! 

 

1839. Милош абдицира и одлази из Србије 

1839. нови кнез је његов син МИЛАН ОБРЕНОВИЋ ( он умире од туберкулозе за два месеца) 

1839. нови кнез је други, млађи син МИлоша, МИХАИЛО ОБРЕНОВИЋ 

МИХАИЛО ОБРЕНОВИЋ (1839 – 1841) 

Михаило је млад и неискусан а покушава да влада апсолутистички као његов отац што никако 

није могло да му прође, зато је подигнута буна , опкољен је и истеран из Србије 

1841. „ ВУЧИЋЕВА БУНА“ ( Тома Вучић Перишић) 

1841. нови кнез је син Карађорша , кнез АЛЕКСАНДАР КАРАЂОЂЕВИЋ  !!! 


