2. ДРУГИ СРПСКИ УСТАНАК
2.1. СРБИЈА У ПЕРИОДУ ИЗМЕЂУ ПРВОГ И ДРУГОГ
СРПСКОГ УСТАНКА
Завршетак Првог српског устанка није донео мир. Двогодишњи период који је
уследио после Првог српског устанка у Србији (1813-1815), период лажног мира између
Срба и Турака, био је испуњен терором, страхом и безнађем. Турско покоравање Србије
у јесен 1813. године било је сурово. Многи Срби су набијани на колац, а многи су
издахнули док су реновирали турска утврђења, посебно Калемегдан. За везира је
постављен Сулејман-паша Скопљак, «потурчењак из Херцеговине», (У Првом устанку
спалио и похарао манастир Студеницу), који је владао слично као и дахије. Његова
влада је у нечему чак била и тежа од дахијске. Срби су кулуком морали да попрваљају
тврђаве, снабдевају турску војску храном и огревом и плаћају виосоке финансијске
намете. Тако је на пример, харач 1813/14. године) износио 13 гроша, чевроструко више
него што се плаћао до 1804. године.
Пошто су 1813. године покорили Србију, Турци су настојали да успоставе
поредак какав је важио до 1801. године, односно онакав поредак какав је био пре него
што су дахије узурпирале власт. Турска војска се повратила у утврђене градове,
успостављен је турски судски и порески систем, а као уступак Србима може се
сматрати то што су у нахијама именоване старешине, такозвани нахијски кнезови.
У Србији су од устаничких првака остале три значајне личности. То су били
Станоје Главаш, Хаџи Продан Глигоријевић и Милош Обреновић. Турци су Станоја
Главаша именовали за надзорника Цариградског друма, али су га убрзо убили јер им је
био сумњив. Један од првих постављених нахијских кнезова био је Милош Обреновић
који је постављен за обор кнеза Рудничке нахије a већ у јулу 1814. Постао је баш-кнез
Крагујевачке, Рудничке и Чачанске нахије. Један од нижих устаничких старешина који
се, такође, предао Турцима био је Хаџи Продан Глигоријевић, трговац, који је у време
Првог српског устанка ратовао у Старом Влаху-данашња територија између Ужица и
Новог Пазара- и који се после пропасти Устанка с породицом населио у Чачанској
нахији.
Хаџи Проданова буна 1814. године
Због низа репресивних мера и нових намета као и једног мањег сукоба са
Турцима код манстира Трнаве у околини Чачка у Пожешкој нахији изненада и
спонтано је избила већа побуна, септембра 1814. коју је предводио Хаџи Продан
Глигоријевић (Хаџи Проданова буна). Буна је избила без посебне припреме и плана.
Наиме, игуман манастира Трнаве Пајсије и Михаило Глигоријевић (брат Хаџи
Проданов) опљчкали су турске војнике и чиновнике који су били у служби турског
команаднта Чачка (муселима) Латиф-аге и заточили их у манастиру Трнави. О свом
поступку обавестили су Хаџи Продана и Милоша Обреновића кога су молили да
преузме вођство буне. Када је Хаџи Продан стигао у Трнаву затекао је око двеста људи
спремних на устанак. Милош Обреновић сазнавши за буну, поручио је да буна без
одређеног плана, у јесење време, може довести само до великих жртава и тражио да се
народ што пре смири. О избијању буне Милош Обреновић је обавестио београдског
везира Сулејман-пашу Скопљака и рудничког муселима Ашим-бега са којим је почео

припреме за гушење буне.
Упрскос Милошевом противљењу, буна се брзо
распламсала у Чачанској, Јагодинској и Крагујевачкој нахији.
После почетног замаха, буна је брзо почела да сплашњава. Код Кнића у
Крагујевачкој нахији дошло је до последњег већег сукоба српских побуњеника и
Турака са којима су били и Срби које је предводио Милош Обреновић. Иако нису били
поражени устаници су се разишли. После тога Хаџи-Продан је са својом браћом и
малобројном пратњом прешао у Аустрију у ноћи између 18. и 19. октобра 1814. године,
а потом у Хотин (Бесарабија) где је умро 1826. Непосредна последица Хаџи Проданове
буне јесу невиђене турске репресалије. Прве српске жртве пале су крајем октобра 1814.
године. Игуман Трнаве Пајсије и око двадесет других заробљеника спроведени су у
Београд где су сурово кажњени набијањем на колац. Ћехаја паша, најважнији чиновник
у турској локалној администрацији који је учествовао у гушењу буне тријумфално је
ушао у Београд 24. новембра 1814. године водећи у ланцима 95 заробљених Срба.
Београдски везир Сулејман паша Скопљак је у Београду у присуству Милоша
Обреновића и виђенијих кнезова импровизовао је суђење. Крајем новембра 1814. у
присуству српских кнезова посечен је кнез Никола Вукићевић. Највећи талас егзекуција
десио се између 23. и 27. јануара 1815. у Београду када су погубљени сви заточеници
који су доведени у београдске затворе.
Како унутрашње тако и међународне околности нису ишле на руку побуњеницима
у Србији, јер је после слома Наполеона заседао Бечки конгрес, на коме је основана
„Света алијанса‖ противна бунама и револуцијама, а наклоњена очувању Турске.
Прота Матеја Ненадовић и други Срби су се обраћали представницима Бечког
конгреса (1815), али без резултата. Русија је упутила члановима Конгреса циркуларну
ноту у којој је изнела страхоте турске управе у Србији и затражила да се престане са
терором. Плашећи се ширења руског утицаја на Истоку Бечки конгрес је оставио
недирнуто тзв. Источно питање.
Милош Обреновић је после угушења Хаџи-Проданове буне постао вероватно
најзначајнији Србин у то време. Као баш кнез трију нахија (Крагујевачке, Рудничке и
Чачанске) био је одан везиру чиме је имао утицаја и на Србе и на Турке.1

2. 2. ТОК УСТАНКА
Страх од турског терора подстакао је нови отпор. Бивши хајдучки харамбаша и
устанички старешина Станоје Главаш, иако није учествовао у Хаџи Продановој буни,
иако је сарађивао са Турцима, убијен је у фебруару 1815. године. У циљу спречавања
новог устанка, наводно ради договора око кулука за обнову београдске тврђаве, везир је
у Београд позвао све нахијске кнезове. Међу првима позиву се одазвао Милош
Обреновић, кога је везир, пошто је осталим старешинама дозволио да се врате својим
кућама, задржао код себе. Тиме је најутицајнији српски народни првак постао турски
талац.
Старешине које нису смеле да иду везиру у Београд, као и виђенији народни
прваци неколико нахија-трговци, свештеници, кметови, тајно су се састали најпре у
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Када је Милош Обреновић изашао пред везира, видео је у Београду Главашево главу набијену на колац.
После искреног савета једног Турчина да је и његова глава у опасности, следио је одговор: „Вала ја сам
моју главу још одавно бацио у торбу и сад већ туђу носим!― Обреновић се јако кајао што је дошао
непоузданом везиру на ноге и смишљао је како да жив извуче главу пошто је везир само њега задржао у
Београду. Од тада више никада Турцима није веровао и никада себе није довео у сличу неприлику.

Рудовцима а недуго затим у Вреоцима. Реч је о људима из Београдске, Ваљевске и
Рудничке нахије, међу којима су најпознатији игуман манастира Боговађа - Авакум,
Арсеније Лома, Милутин Гарашанин, Лазар Мутап, Милан Дринчић и Никола Катић.
Договорено је да се народ на устанак покрене чим Милош Обреновић успе да изађе из
турског заточеништва. Договорено је да Арсеније Лома заузме насеље и утврђење
Рудник, да лазар Мутап опседне и заузме Чачак, док је Петар Топаловић из Груже
добио задатак да чува прилазе Крагујевцу.
Оба припремана састанка су одржана без присуства најважније личности у
земљи-Милоша Обреновића, који је боравио у Београду. Урођеним лукавством
придобио је везировог ћехају (заменика) да му издејствује отпуст ради откупа српског
робља. Крајем марта стигао је у Црнућу једва верујући да је жив. Милош је у Црнућу
сачекао одважне Србе и они су затражили да их поведе у борбу, али он је био
неродлучан и веома обазрив. Ту особину је задржао до краја живота.
Други устанак је избио спонтано, и у томе се није разликовао од Првог устанка.
Арсеније Лома је на Цветни четвртак (дани пред Васкрс) 20.априла 1815. у Јасеници
растерао Турке који су сакупљали харач. Два дана касније, Јован Обреновић,брат
Милоша Обреновића, Симо Паштрмац и Благоје Томић из Кнића су на Лазареву суботу
у селу Коњуши у Гружи убили су турског порезника. Лома је из Јасенице прешао у
Качер и са Качерцима опсео Рудник, али га није заузео, те се са Турцима договорио да
их пропусти да оду за Ужице. Не знајући за договор Ломе и аге Токатлића, устаници су
напали турску колону, посекли рудничког агу и скоро све Турке. Његов сестић је из
освете убио Арсенија Лому.
То је био знак да Милош Обреновић одлучније крене у акцију. На Цвети
(11./23. април) 1815. године, сакупио се народ на Сабору у Такову, поред цркве
брвнаре, на ливади оивиченој густом храстовом шумом. Из масе народа рудничкотаковског краја издвојила се група угледних људи: Милош Обреновић, Јован
Обреновић, Лазар Мутап, Никола Луњевица, Милан Дринчић, Атанаско Михаиловић,
Васа Поповић и други. Замолили су Милоша Обреновића, најзначајнију личност на
Сабору и у земљи, да им буде вођа. Како бележе његови савременици Обреновић је
обавестио окупљене о тешкоћама које им предстоје, али се прихватио старешинства
под условом да му буду верни, послушни и да се окану међусобних размирица и
завада.
Избором Милоша Обреновића за вожда Другог устанка није било све решено.
Вративши се у Црнућу, Обреновић се, како бележе савременици, колебао и после дужег
размишљања отишао у вајат, обукао војводско одело, припасао сребрно оружје, развио
устанички барјак и предао га Сими Паштрмцу говорећи: „Ето мене, а ето вама рата
с'Турцима!“. Затим је ушао у кућу и наредио писару да „распише књиге на све
стране, да устаје на оружје и мало и велико и да бије Турке.“
Устаници предођени Милошем су од почетка ратовали против легалне турске
власти, београдског везира Сулејман – паше Скопљака. Сазнавши за устанак Порта је,
користећи повољне међународне прилике, издала ферман којим је позвала на
уништење «бунтовника»: „ Поменути бунтовници да се ниште и истребе, њихов
иметак и њихове ствари да се поплене ако да им више никада на памет не падне да се
поново дижу на буне; поменути издајници с' помоћу Божјом нека се из корена истребе
и нека се натерају на покорност.“ Султанову заповест су требале да изврше две војске
са подручја Царства и једна из Београдског пашалука, предвођене тројицом везира.

Збор у Такову
Милош Обреновић из Црнућа је упутио брата Јована и Лазара Мутапа у
Драгачево и Мораву да сакупљају војску и да опседну Чачак, место око кога ће се
водити најтеже борбе. Код Рудоваца су Турци потукли чету Милоша Обреновића и он
се повукао у манастир Моравце. На тамошњем сабору позвао је народ на буну, па се
затим упутио према Чачку. Пристигли су му у помоћ Јован Добрача и Милић Дринчић.
Сутрадан су Турци изашли из Чачка и напали устанички шанац на Љубићу, али су
били одбијени. Борбе за Чачак су трајале четрнаест дана. Милић Дринчић је сусрео
Турке из Ваљева који су кренули у помоћ Чачанима и са свега седамдесетак устаника и
хајдука их потукао код Дружетића.
Код Чачка је Милош оставио брата Јована, Дринчића и Добрачу, а он је са
војском кренуо на Палеж (Обреновац). Турака је било у шанцу код Палежа мање, али
су били боље наоружани и добро утврђени. Маја 1815. године Срби су извршили
јуриш на Турке и однели победу. То је била прва победа Срба у Другом српском
устанку. У борби је погинуло око сто педест Турака, заплењна су два топа што је био
велики успех, будући да устаници до тада нису имали артиљерију. После битке на
Палежу устаници су успоставили везу са Србима преко Саве и снабдели се храном и
оружјем из Аустрије. Многе устаничке војводе вратиле су се у Србију: Павле Цукић,
Петар Молер, Стојан Чупић, Сима Катић, Сима Ненадовић, прота Никола Смиљанић.
Из Палежа Милош Обреновић се упутио према Ваљеву, које је Павле Цукић
држао у опсади, и заједнички су га ослободили. Затим је упутио Стојана Чупића у
Мачву, а Петра Молера да спречи упаде Турака из Сокола и Сребрнице, а он се са
Павлом Цукићем, Симом Ненадовићем и топовима упутио према Чачку. Тих дана су
Турци напали Љубић, али су их Срби одбили преко Мораве, потом прешли реку и на
њеној левој обали подигли два шанаца. Турци су 6. Јуна 1815. опколили шанчеве и
освојили горњи шанац. Устаници су се разбежали док је Танаско Рајић, који је
командовао батеријом топова на оближњем брдашцу, покушао сам са два топа да се
брани. Ту је и погинуо.
Пред силином турског напада и Милош Обреновић се повукао на Љубић. У
шанцу се нашло свега 180 устаника, док их је уочи битке било око 3 000. Остали су или
изгинули или се разбежали. Коначни исход битке одредила је случајност. Васа Томић
из Кнића убио је из врбака ћехају Имшир-пашу, после чега су Турци напустили Чачак
(11. јун). Повлачећи се преко Јелице, у правцу Босне и Румелије, гониле су их српске
чете.
Док су трајале борбе за Чачак, Турци су се учврстили у Карановцу, Крагујевцу,
Баточини и Пожаревцу. Српска војска, предвођена Обреновићем, пошла је на
Пожаревац пошто је протерала Турке из Крагујевца и Баточине. Чим је прешла Велику

Мораву, придружили су јој се Стеван Тодоровић Добрњац и Марко Абдулић. Турака у
Пожаревцу није било много, али су се добро утврдили у више шанчева и пружали су
жесток отпор. Устаници су кренули у јуриш и присилили Турке да напусте Пожаревац
7. јула 1815. године.
Хуршид-паша је смењен са положаја великог везира и именован је за везира
Босанског пашалука и већ у јулу је био у Зворнику. Истовремено, румелијски валија
Марашли Али- паша примицао се границама Србије. За то време београдски везир, који
је располагао са 1500 војника, предузимао је нападе из Београда до Остружнице и
Смедерева, где је био рањен.
У Мачви је дошло до битке на Дубљу 14/ 26. јула 1815. године. Иако су тој бици
погинули Милић Дринчић и Сима Ненадовић, турским војницима нанети су велики
губици. Устаници кнеза Милоша зауставили су турске трупе из Босне и заробили
Ибрахим-пашу Никшићког, кога је Милош поштедео, задржавши га у свом логору
неколико дана указујућу му почасти, вративши му чак и сабљу и безбедно га
отпративши у Босну.
Битком на Дубљу завршено је српско-турско ратовање. Сем утврђених градова
читав пашалук је био ослобођен. Срби су у Другом устанку ратовали само са војском
београдског везира и нанели јој више пораза, али су и сами трпели губитке и имали
неуспехе. Поучен искуством из Првог устанка Милош Обреновић није намеравао да
ратује против још увек моћног султана, већ је био решен да преговара са његовим
везирима и моли за милост. Стога је Милош Обреновић поставио и ратни циљ: борба
против суровог режима београдског везира Сулејман паше Скопљака, његова смена и
успостављање праведнијег и подношљивијег поретка. Устаничком стратегијом нису
предвиђени напади на утврђене градове Београд, Шабац, Ужице, Смедрево, већ
протеривање Турака из села и вароши у којима су се налазиле мање војне посаде.
Према турским цивилном становништву односио се крајње обазриво. После
битке на Љубићу Милош Обреновић је наредио да заробљене турске жене и децу
устаници испрате до Ужица. Турке из Баточине, њих око четири стотине који су му се
предали, такође је безбедно спровео у Ћуприју, као и Турке из Карановца који су се
предали 13. јула безбедно су одступили у Нови Пазар.
У лето 1815. године на границама Београдског пашалука Турци су гомилали
војску. Босански везир Хуршид-паша (велики везир у време напада да Србију 1813.
године) у јулу 1815. се налазио у Зворнику. На другој страни, долином Велике Мораве
са војском се кретао заповедник Румелије (Румелија је назив за османске поседе у
Европи) валија Марашли Али-паша. Милош је ступио у преговоре са обојицом турских
заповедника.
Тражећи од Турака «тврду веру» да га неће заробити, Милош је, у августу 1815.
године боравио је у логору Хуршид-паше, на Орловом пољу, близу Бијељине у Босни.
Хуршид-паша је Србима гарантовао амнестију, прихватио је српски предлог о смени
београдског везира Сулејман-паше Скопљака, али је захтевао разоружавање српског
народа који су морали писаним путем да признају султанову власт.
Почетком септембра 1815. године је започео је преговоре са другим турским
заповедником-Марашли Али-пашом са којим је успео да у турском логору постигне
усмени споразум. Беличким споразумом (постигнут у селу Белице близу Ћуприје)
озваничен је завршетак ратних дејстава у Другом српском устанку. Милош Обреновић
се сагласио да као знак српске покорности према султану пропусти једно одељење
Марашлијине војске у Београд. Преговори су потом наставаљени у Београду и
завршени су 25.октобар/6. новембра 1815. што се може сматрати датумом када је
споразум ступио на снагу. Уместо насилног Сулејман-паше Скопљака, нови београдски
везир је постао Марашли Али-паша. Усменим споразумом Милоша Обреновића и

Марашли Али-паше предвиђао је да Срби од Порте траже оне привилегије које су им
обећане Ичковим миром 1806. године ( да се из Србије протерају нерегуларне турске
трупе, да се финансијске обавезе Срба према Турцима плаћају у једном одређеном
износу (плаћање одсеком, слободу вероисповедања и право Срба да бирају своје
старешине и једног наследног владара).
У ишчекивању потврде тих захтева од стране Порте, Милош Обреновић и
Марашли Али-паша су се договорили да прикупљање харача, пореза и осталих дација,
припадне Србима и да се у то Турци не мешају, да уз нахијске муселиме (војводе) седи
по један српски кнез који ће судити Србима, да спахије од народа узимају своје
приходе строго по прописима и да се у Београду оснује Народна канцеларија од 12
кнезова као нека врста највишег српског административног и судског тела. Три дана
касније (9/21. новембар) Народна канцеларија је једном прокламацијом објавила мирно
стање у српско-турским односима а народ позван да се врати својим пословима. Две
недеље после тога (21. новембар/3. децембар) издат је ферман којим је знатно смањен
харач у односу на време Сулејман паше Скопљака.
Тај усмени споразум Милоша Обреновића и Марашли Али паше представљао је
основу са које је кнез Милош повео дипломатску борбу за признање аутономије Србије.
Споразум Милоша Обреновића и београдског везира Марашли али паше није
много нудио Србима, али им је вратио жељени мир после скоро дванаест година
ратовања.
Кнез Милош је преговоре са Портом наставио ослањајући се на одредбе
Ичковог мира, Осму тачку Букурешког мира и усмени споразум са Марашли Алипашом, тражећи да Србија буде уређена као аутономна област. Преговоре са Турском
водиле су посебне депутације (изасланици), да би касније ту дужност преузео српски
капућехаја, дипломатски представник у Цариграду.
У зиму 1815-1816. године Порта је легализовала споразум кнеза Милоша и
везира Марашли али паше издајући осам фермана Порте београдском везиру којим је
регулисана управа у Србији.1. да се царина наплаћује по тарифи и да се српски трговци
не глобе, 2.спахије узимају десетак по бератима (повељама), 3. Србима загарантованао
слободно кретање и трговина по читавој Турској, 4. порез се плаћа у две рате о
Ђурђевдану и Митровдану, 5. Војне посаде Турске остају само у градовима. Из њих су
искључене јаничарске породице (Турци из Босне и Арнаути који су чинили највеће
злочине и терор) а да се уместо њих доведу Турци доброг владања из Румелије, 6. у
варошима и паланкама уз турског старешину (муселима) седи и један српски кнез ради
отправљања српских послова. 7. султан прашта Србима прошлост и нико не сме због
тога да им приговара. Осмим ферманом смањен је харач. На тим правима се заснивала
нека врста самоуправе тј. полуаутономија Срба у Београдском пашалуку. Срби ово
сматарју као самоуправу а Турци као правицу.
На унутрашњем плану Милош је учвршћивао своју власт елиминацијом
противника. Тако је тзв. Ђурђевданској скупштини нахијских старешина (6. мај 1816),
политички противник кнеза Милоша Петар Молер оптужен за насиља и проневеру
народног новца прикупљеног од пореза. Београдски везир прихватио молбу народних
старешина да се Моелр заједно са карађорђевим војводом Радићем Петровићем,
погуби. 24. јула 1816, по наредби Милоша погубљен у Шапцу владика Мелентије
Никшић. Кад је 17. фебруар/3. март – избила буна у београдској нахији под вођством
Симе Марковића, Павла Цукића и Драгића Горуновића, уз помоћ Милоша је угушена,
вође испоручене београдском везиру и посечене. Неколико месеци касније 25. јула
1817, убијен је, по налогу Милоша, Карађорђе у Радовањском лугу, чију је осушену и
испуњену памуком главу 27. јула Кнез Милош предао београдском везиру. Тиме су
уклоњени последњи политички противници Милоша Обреновића. 6/18. новембар –на

Митровданској скупштини народних старешина Милош Обреновић проглашен је за
наследног кнеза Србије.У свој печат уместо турских Милош је унео српске симболе –
четири оцила на штиту и порфиру. Стечено поверење Марашли али паша је наградио
август 1818. преневши на на кнеза Милоша право да изриче смртне казне хришћанима,
што је до тада било у искључивој надлежности београдског паше. Међутим, Порта још
увек није потврдила Милоша, упркос молбама народних старешина, за наследног кнеза
Кнез Милош се преселио у Крагујеваца који је постао престоница Србије изградњом
зграде Савета, кнежевог конака, цркве, школе и других зграда. Године 1821 – књажеска
канцеларија која је радила под именом Серпска канцеларија постала је Канцеларија
народна серпска.
Деспотску владавину кнеза Милоша критиковао је и његов дојучерашњи
штићеник Вук Караџић који је маја 1822, упутио писмо Милошу у коме се залаже за
успостављање закона у Србији како би она била ―коликогођ налик на европејску
државу‖.
У наредним годинама Милош оштрим мерама сузбија широку распрострањену
хајдучију у Србији. Подиже зграде, започета је градња друмова и повезивање БеоградаКрагујевца и Смедерева, у многим градовима основани су судови, довођени страни
лекари у Србију а једном наредбом Милош је озваничио Савиндан као школску славу.
Јануара 1825.- избила је буна у Јасеници против Милоша под вођством Милоја
Поповића Ђака (Ђакова буна). Похарана је имовина и конак Јована Обреновића у
Пожаревцу, који је побегао у Пореч. На скупштини у Тополи побуњеници су истакли
15 захтева –међу којима промена пореске политике, укидање неких намета, обнова
скупштина кнежина, слобода трговине и сл. Фебруара 1825. Тома Вучић Перишић
потукао је побуњенике. Милоје Ђак ухваћен и погубљен у Хасан пашиној паланци а
његова глава упућена Милошу у Крагујевац.
После побуне Милош је наредио да се из сваког села проберу један или два
стаситија младића и сврстају у ―кумпаније‖ тј. чете, по једну за сваку од 12 нахија.
Њих 1147 под именом ―Уписани пандури‖ представљају прву јединицу стајаће војске у
Србији.
Крај фебруара 1825. Милош је сменио неке старешине укључујући и свог брата
Јована, којима је народ био незадовољан.
Маја 1825. сазвана је скупштина народних представника коју су чиниле нахијске
и кнежинске сатрешине, кнезови суда, кемтови села. Скупштина је изразила поверење
Милошу, смањени су порези са 20 на 14 гроша, издата уредба о суђењу према којој се
странке суде код свог кмета, онда код кнеза и на крају код магистрата тј. великог суда у
Крагујевцу. Почетком наредне године Народна канцеларија у Београду претворена је у
Београдски суд. Исте 1826. Кнез Милош је закупио царине (сем београдске) скеле и
превозе. Тако је до 1833. постигао уштеду од преко 2 милиона гроша, за себе задржао
4,2 милона гроша. Многи сматрају да је био најбогатији човек на читавом Балкану.
Међутим, иако га је јануара 1828. Народна скупштина у Крагујевцу потврдила за
наследног кнеза, од Порте није добио такву потврду.
Милош Обреновић, вођ Другог српског устанка и кнез српски (1815-1839; 1858-1860).
Рођен у Добрињи, ужички округ, око 1780. године, а умро у Београду, Топчидер, 1860.

Учествовао је у Првом српском устанку и посебно се
истакао при освајању Ужица, 1807. године После слома
устанка остао је у Србији и предао се Турцима (1813).
Када се турски терор поново појачао, побегао је из
Београда и 1815. подигао Други српски устанак. Потукао
је Турке код Палежа (Обреновац), на Љубићу и на Дубљу
у Мачви. Са Марашли Али-пашом закључио је 1815.
усмени споразум. За Србију, тада само Београдски
пашалук, добио је веома ограничену аутономију, коју је
сналажљивошћу све више проширивао. Турским
хатишерифом (свечана повеља) Србији је 1830. призната
унутрашња самоуправа, а Милошу наследност кнежевског достојанства.
У унутрашњој политици био је крут, безобзирно је уклањао своје противнике (наредио
1817. убиство Карађорђа, вође Првог српског устанка). Био је најбогатији човек
Србије. Његов деспотизам будио је незадовољство у народу, па су побуне избијале у
разним крајевима. Цариградска порта издаје 1838. нови хатишериф којим ограничава
Милошеву власт. Незадовољан овим, 1839. абдицира и одлази у Влашку. Убрзо потом
династију Обреновића смењују Карађорђевићи, а владар постаје кнез Александар
Карађорђевић. Одлуком Светоандрејске скупштине, 1858. године, Александар је
збачен. Милош поново постаје кнез и свечано улази у Београд 1859. Владао је још
непуне две године, до смрти 1860. године.
Родоначелник је модерне српске државности; ударио темеље спољне независности и
унутрашњег уређења Србије. Самодржац. Самоук. Неспреман да дели власт. Несклон
модернизацији. Највећи српски владар 19. века.
Међународне околности ишле су на руку Милошу. Русија и њен дипломатски
представник у Цариграду су све време подржавали кнеза Милоша и трудили се да
Порта усвоји српске захтеве. Од свих молби упућених Порти најзначајнија је она из
1820. године у којој су Срби најпотпуније изнели своје захтеве. Тек деценију касније,
под притиском Русије, Порта ће признати Србији аутономна права. Акерманском
конвенцијом тј. Уговором између Русије и Османског царства 25. септембра (7.
октобра по новом календару) 1826. године у тврђави Акерман у данашњој Украјини,
поред других питања која су се односила на Молдавију и Влашку, чланом 5 Порта се
обавезала да изда ферман којим би Србији (тада провинцији у оквиру Османског
царства) била дата је аутономија, враћене територије које су јој одузете 1813. године и
дата слобода кретања у Османском царству. Кршење Акерманске конвенције од стране
Порте довело је до новог рата Русије и Османског царства 1828-1829. Тај рат је завршен
Једренским миром. Шестим чланом Русија је обавезала Турску да одмах реши српско
питање највишим правним актом - хатишерифом, дозволи да Србија припоји шест
нахија које су током Првог српског устанка освојили српски устаници, као и да призна
аутономију Грчке.
Због тешке ситуације у земљи и под притиском Русије Турска је издала Србији
три хатишерифа (свечана султанова повеља којом се прокламује уређење појединих
делова царства) 1829, 1830 и 1833. године. Први је био безначајан, док су остала два
утемељила Србију као аутономну државу. Да би добио што повољнији хатишериф
Милош је учинио―знатне поклоне‖ београдском везиру и важним личностима у
Истамбулу у вредности од 1,5 милиона гроша.Осим руских изасланика и кнеза
Милоша, важну улогу у њиховом настанку имао је и Димитрије Давидовић.

Димитрије Давидовић (23. октобар 1789, Земун, Хабзбуршка
монархија - 6. април 1838, Смедерево, Кнежевина Србија, део Османског царства) био
је српски новинар, публициста, политичар и дипломата.
Рођен у Земуну, Давидовић се школовао у родном граду, Сремским Карловцима, Пешти
и Кежмарку. У Беч је отишао да би студирао медицину, али убрзо је напустио студије
да би заједно са Димитријем Фрушићем покренуо Новине сербске 1813. године. Лист је
излазио до 1821. године и имао је велики значај у раном развоју српског новинарства.
Такође, сарађујући са истакнутим српским књижевницима с почетка. XIX века,
Давидовић је имао истакнуту улогу у културном животу Срба у Бечу и уопште у
Хабзбуршкој монархији. У Бечу је покренуо и књижевни лист Забавник. Притиснут
финансијским проблемима и умешан у трвења око унијаћења далматинских Срба,
Давидовић је 1821. године прешао у Србију. Ту је ступио у службу кнеза Милоша
Обреновића где је убрзо постао кнежев секретар и са тим звањем је обављао
различите функције. Најзначајнији период његове делатности био је између 1830. и
1835. године када је као дипломата у Цариграду радио на решењу питања српске
аутономије. Године 1834. постао је попечитељ а након покретања Новина србских
1834. године и њихов уредник. Такође је обновио и периодичну књижевну публикацију
Забавник. Након Милетине буне, током које је остао лојалан кнезу Милошу, Давидовић
је израдио Сретењски устав који је настао под утицајем различитих чинилаца, и који
је био веома либералан у ондашњој европској политици. Кнез Милош је под притиском
Русије, Османског царства и Аустрије морао да суспендује и укине устав. Давидовић је
убрзо био смењен са свих државних положаја. Последње године живота углавном је
провео у Смедереву где је и умро 1838. године.
Давидовић је био један од пионира српског новинарства, а његов рад имао је знатан
утицај на српску културу почетком 19. века. Убраја се у идејне зачетнике
уставобранитељског покрета, односно у умерене опозиционаре владавини кнеза
Милоша. Сматра се и да је имао утицаја на промену усмерења спољне политике кнеза
Милоша ка западноевропским силама. Прожет идејама Француске револуције које су
Наполеонови ратови ширили Европом и мотивисан искреним патриотизмом
Димитрије Давидовић је читаво своје деловања посветио политичком и културном
напретку младе српске државе.
Двадесет пети јануар (6. Фебруар) 1830. на скупштини у Крагујевцу прочитан је
берат донет крајем 1829. којим је Милош потврђен за наследног кнеза. 7/19. октобар –
српским депутатима у Истанбулу издат је нови хатишериф којим су Србима призната
права у границама ослобођеним у првом устанку, слобода вероисповести и унутрашња
управа. 30. новембра Хатишериф и берат прочитани су на Ташмајдану на турском а
следећег дана и на српском језику. 1.децембра Милоша Обреновића по нарачитом
церемонијалу за кнеза миропомазао је митрополит Мелентије. Убрзо Милош је укинуо
назив кнез и увео књаз, ослободио сељаке спахијских обавеза, чиме је власник земље
постао слободан. Кнез је јавно прогласио укидање спахилука, што је значило да земља
припада ономе ко је обрадјује. Милошево одбијање да омогући стварање домаћих

спахија, племића, бољара, био је један од најважнијих покретача стварања опозиције
против њега.
Хатишериф из 1830. године утаначио је односе Србије и Турске и прописао
права српском народу на територији коју су ослободили устаници у Првом устанку.
Србија је била саставни део Турског царства, а Турци имају право да бораве само у
„царским градовима― (Београд, Шабац, Смедерево, Кладово, Ужице, Соко), док ће сва
утврђења бити порушена. Турска се неће мешати у унутрашње послове Србије. Србима
је призната слобода вероисповести, избор митрополита и епископа и употреба звона на
црквама, што је потврђено Конкордатом с' Васељенском патријаршијом (1831. године).
Управа Србијом поверена је кнезу и Савету, којима припада извршна власт. Срби
имају право да организују судство, да држе војску, да отварају болнице, штампарије,
школе и поште. Српски трговци могу слободно да тргују у Турској, а Србија има право
да држи у Цариграду сог дипломатског представника – капућехају. Турчин не може
присилити Србина да му служи, ако он то неће, како је раније било.
Актом је Милошу Обреновићу признато право наследства престола према
принципу првосродства, на основу одлуке Народне скупштине 1817. и 1827. године.
Султан је кнезу издао посебан акт, повељу – берат чиме је правно утемељио династију
Обреновић. Тиме је кнез Милош Обреновић постао једини хришћански владар са
наследним кнежевским достојанством у Османском царству.
Првим правним актом Србија није стекла потпуну аутономију пошто су остала
нерешена три питања: исељење Турака, присаједињење тзв шест нахија и трибут
Турској. Упорним кнежевим залагањем на Порти, које је подржавала руска
дипломатија, после присаједињења шест нахија Порта је издала Србији Хатишериф
1833. године. Њиме је и формално признала присаједињење поменутих нахија
(црноречка, параћинска, крушевачка, крајинска,старовлашка и подринска). Кнежевина
Србија се са 12 проширила на 18 нахија. Статус градова уживали Београд, Смедерево,
Шабац, Уживце и Соко. Остало су биле вароши. У Србији било 2.372 села са 93.549
кућа. Утврђен је данак на 2. 300.000 гроша, продужен Турцима рок за исељење из
Србије и утврден статус Београда. Разграничење између Србије и Турске изведено је у
зиму 1833./34. године.
Тиме је Србија, уз помоћ Русије, коначно, после дугогодишњег ратовања и
дипломатске борбе стекла положај аутономне кнежевине, односно вазално-трибутарне
државе, са независном унутрашњом управом.
„Према томе, пошто је о томе постигнут споразум са српским депутатима у
Цариграду, одлучено је ово:
Поменути народ имаће потпуну слободу вере у његовим црквама.
Књаз Милош Обреновић, на основу царске дипломе коју је добио, и у награду за
његову верност мојој Високој Порти, потврђен је у достојанство баш – кнеза (првог
кнеза) српског народа, и то ће достојанство остати наследно у његовој породици.
Он ће продужити у име моје Високе Порте да управља унутрашњим пословима
земље у договору са скупштином народних старешина.
Срби ће моћи оснивати болнице, штампарије и школе за подучавање младежи.
Муслимани који не припадају гарнизонима радова забрањује се да могу становати у
Србији
Српски народ ће давати реченом књазу потребну суму за његово издржавање и
сразмерно његовом рангу, али ипак да она не буде сувише тешка за народ.
Кад један Србин својевољно одрекне да служи једног муслимана, неће моћи на то
бити принуђен ни на који начин.“
Гргур Јакшић, Европа и васкрс Србије, Београд 1933. (одломци из Хатишерифа
1830.)

У периоду од 1815. до 1833. године у Србији Београдског пашалука постојало је
двовлашће, двојна српско-турска управа. У Београду је седео везир, заповедник
Пашалука, у чијим рукама је била турска власт. Важна личност била је алај – бег,
старешина спахија, док су старешине нахија били муселими (звали су их и војводе). У
Србији су постојале три врсте феудалних поседа: тимари, зеамети и хасови (мукаде –
султанова добра). У рукама Турака биле су још и царине. Срби су Турској давали харач,
чибук и главницу, а везиру и спахијама разне врсте пореза, од којих је десетак био
најважнији. Београдски пашалук је био подењен на 12 нахија, оне на кнежине, ове на
села.
Уз турску власт паралелно је постојала и српска власт – врховни кнез, Народна
канцеларија, оборкенезови нахија, кнезови кнежина, кнезови додељени муселимима
ради присуства суђењу Србима, сеоски кметови. За издржавање српске власти
сакупљан је посебан порез, док се кулучило за потребе обе власти.
Поред кнеза најзначајнија установа била је Народна скупштина, која се састојала
два пута годишње због разрезивања и сакупљања пореза, избора Милоша за кнеза,
бирања и упућивања депутација у Цариград. Народна канцеларија је касније прерасла у
Суд народни српски. Правосуђу је кнез Милош поклањао велику пажњу, отимајући
судску власт од Турака и преносећи је на српске судове. Потом је увео „уписне
пандуре― скривајући српску војску иза тог имена.
Једно од најважнијих друштвено-економских питања у Србији XIX века било је
укидање феудализма. Питање решавања феудалних односа коначно је решено
Хатишерифом из 1833. године када је данак пресечен на 2.300.000 гроша. У ту суму
ушле су све обавезе српских сељака према спахијама и султану тј Кнежевине Србије
према Османском царству. Зато се може рећи да је турско феудално уређење Србије
престало да постоји на Митровдан (8. новембра) 1833. године. Од Ђурђевдана (6. мај)
1835. године престале су и феудалне обавезе, па се тај дан узима као дан коначног
укидања феудализма у Србији. То је крај социјалног процеса Српске револуције. Срби
у Кнежевини Србији међу првим народима у Европи су се ослободили феудализма,
ћиме су створени сулови за стварање друштва слободних сељака.
Од 1833-1878. територија кнежевине износила је 37.740 км2 што је за 13.300
км2 више од територије Београдског пашалука.Кнежевина Србија, уставно
име Књажевство Србија, постојала је у периоду од 1815.до 1882. године, када је
проглашена у Краљевину Србију.

2.3. ЗНАМЕНИТЕ ЛИЧНОСТИ
Глигоријевић Хаџи Продан, трговац, старовлашки војвода, предводник буне 1814.
(Сјеница, око 1780-Хотин, Бесарабија, октобар 1826.) Рођен је у Сјеници. Отац му се
звао Глигор по којем је добио презиме. До Првог српског устанка успешно се бавио
трговином, па је и посетио Христов гроб у Јерусалиму због чега је свом презимену
додао Хаџи. Учестовао је у Првом српском устанку и добио је чин војводе. У време
слома Првог српског устанка склонио се на планину Мучањ, одакле је, месец дана
после Карађорђевог бекства у Аустрију, пружао Турцима отпор. Био је вођа буне 1814.
која је у народној традицији и историографији названа по њему-Хаџи-Проданова буна.
Увидевши да буна нема изгледа на успех почетком октобра 1814. прешао је у Аустрију,
а потом у Русију, где је и преминуо 1826. године.
Арсеније Лома (Драгољ, око 1775 – Рудник, 1815) буљкбаша, качерски војвода. Уочи
Првог српског устанка хајдуковао је у чети Станоја Главаша и активно је припремао
Први српски устанак у Рудничкој нахији. Учествовао је на збору у Орашцу и у свим
већим биткама на југозападном и западном фронту у Првом српском устанку. За
војводу качерског постављен је почетком 1811. године. Од 1813. до 1815. са Лазаром
Мутапом, Милићем Дринчићем налазио се у непосредној околини Милоша
Обреновића. Учествовао је у припремама Другог српског устанка. Опколио је и
ослободио насеље Рудник 22. априла 1815. али је дан касније смртно рањен.

Танаско Рајић (?-1815). Рођен је у рудничком селу Страгарима.
Учестововао је у Првом српском устанку и био је Карађорђев барјкатар. Када је избио
Други српски устанак, тада већ у зрелим годинама придружио се устаницима. У бици
код Чачка 1815. командовао је шанцем у којем су били смештени топови. Када су
Турци напали, а устаници почели да беже, Рајић је говорио: Станте браћо, ако Бога
знате! Шта се тако преплашили? Та из Турака тече крв, као и из нас. Зар ове топове
остављате, од Бога не нашли? Знате ли колико смо муке препатилу, док топове не
имасмо?
Милић Дринчић (Теочин, Рудничка нахија, око 1775 – Дубље, Мачва, 1815) У
младости је хајдуковао а Карађорђе га је позвао да се прикључи устаницима. После
ослобођења Рудника 1804. постао је буљукбаша под командом Милана Обреновића.
Учествовао је у већини битака у Првом српском устанку, а 1813. године повукао се на
Рудник, где је заједно са Арсенијом Ломом и Лазаром Мутапом одржавао борбени дух
у народу. На почетку Другог српског устанка са двестотине својих бораца придружио
се у одсудном тренутку Милошу Обреновићу на Љубићу. У боју код Дружетића разбио
је турски одред који је из Ваљева упућен према Чачаку.
Сима Ненадовић (1793-1815) био је најмлађи син кнеза Алексе из Бранковине и
рођени брат Проте Матеје. После очеве погибије1804. стриц Јаков га је послао у
Купиново у Срем. Похађао је два разреда гимназије у Карловцима и кадетстку школу у
Винковцима. У Србију се вратио у лето 1813. и командовао је одредом ваљевске војске.
Напустио је Србију у октобру исте године у коју се вратио на почетку Другог српског
устанка. Постављен је за заповедника ваљевске војске.
Петар Николајевић Молер (1785-1816), војвода, сликар и први предсдник народне
канцеларије од 1815 до 1816. Као сликар-фрескописац добио је надимак Молер. Поред
осталог осликао је и Карађорђеву цркву у Тополи. Војвода у Првом и Другом устанку.
Командант одбране Лознице 1813. После слома устанка пребегао у Срем. Придружио
се Милошу Обреновићу у другом устанку. Кад је, на основу примирја са Турцима,
основана народна канцеларија на чијем челу се налазио Молер. На скупштини српских
војвода о Ђурђевдану 1816.оптужен је да је проневерио народни новац, да има две жене
и да је спремао да Србију преда у руке Аустрији. На основу ових оптужби српске
војводе су га предале београдском везиру. Обешен је на Калемегдану у лето 1816.

Јеврем Обреновић, (1790-1856) најмлађи брат Милоша
Обреновића, обор кнез Шабачке нахије, од 1831 губернатор вароши и нахије
београдске, од 1835 генерал-мајор. Био председник Државног савета и кнежевски
намесник до доласка кнеза Михаила. У браку са Томанијом, ћерком Анта Богићевића,
имао седам кћери и сина Милоша, оца краља Милана. Почасни члан Друштва српске.
Младен Миловановић, (Ботуње, око 1760 — Очка Гора, мај 1823), богати трговац
стоком и српски војвода из Првог српског устанка. Један од најближих Карађорђевих
сарадника и дугогодишњи његов заменик. Председник Правитељствујушчег совјета
(српске владе за време устанка) од 1807. до краја 1809, а од краја 1813. до 1814. био је
председник Савета у изгнанству. Био је први српски министар одбране од 1811. до
1813. Заслужан је за ослобођење Крушевца 1806. Године и успостављања границе на
Јастрепцу.

2.4. ХРОНОЛОГИЈА ДОГАЂАЈА 1814-1832
1815. ГОДИНА
Фебраур- Турци у селу Баничина убили Станоја Главаша
11/23. април –На сабору код цркве у Такову Милош Обреновић свечано објавио да
диже нови народни устанак. Тај догађај се узима као почетак Другог српског устанка.
Април – ратне активности око Чачка. Имшир паша са главном војском дошао из
Београда пред Чачак. Устаници се повукли на брдо Љубић
29. мај – након вишенедељних опсада и борби, повратка кнеза Милоша из Ваљева из
кога су побегли Турци, устаници су однели победу на Љубићу над Турцима. Бранећи
топове од Турака погинуо барјактар Танаско Рајић.У бици на Морави погинуо Имшир
паша. Ослобођен Чачак.
Устаници ослободила Палеж (Обреновац)
Крај јуна – ослобођен и Пожаревац
14/26. јул – Битка на Дубљу.Устаници кнеза Милоша разбили босанске трупе и
заробили Ибрахим пашу Никшићког.Том битком завршен оружани део устанка. Сем
утврђених градова читав пашалук ослобођен.
Јул-август – преговори са Турцима. Порта дала инструкције Марашли али паши,
румелијском валији, да преговара са Србима, да ће им побољшати положај.
Августа –Милош преговара са Турцима. Позива се на повластице из Ичковог споразума
1806. и наводи зулуме Сулејман паше Скопљака. Изражава жељу Срба да живе мирно с
Турцима. Шаље две депутације у Истанбул са молбом да султан ферманима регулише
српско-турске односе.
25октобар/6. новембар – Споразум у Белици код Ћуприје Милоша и Марашли али паше
о подели власти у Пашалуку.Милош признат за првог међу српским кнезовима. Српски

кнезови сами прикупљају порезе за Турке, да у седишту нахија муселим и кнез заједно
суде Србима,, да се у Београду оснује Народна канцеларија од 12 кнезова, као највише
административно и судско тело.
9/21. новембар – народна канцеларија Прокламацијом објавила мирно стање у српскотурским односима а народ позван да се врати својим пословима.
21. новембар/3. децембар – издат ферман којим је знатно смањен харач у односу на
време Сулејман паше Скопљака.
Крај годиен – основана прва државна и лична Милошева библиотека, обновљен рад
малих (основних) школа, објављена Народна српска пјеснарица Вука Караџића
Срби насељавају у већем броју Савску падину
1816. ГОДИНА
5/17. фебруар – Милош тражи испуњавање тачке 8. Букурешког мира и ферман којим
би Србија уређена као аутономна област,
Крај фебруара – издато 7 фермана Порте београдском везиру којим је регулисан управа
у Србији.1. да се царина наплаћује по тарифи и да се срспки трговци не глобе, 2.спахије
узимају десетак по бератима (повељама), 3. Србима загарантованао слободно кретање и
трговина по читавој Турској, 4. порез се плаћа у две рате о Ђурђевдану и Митровдану,
5. Војен посаде Турсек остају само у градовима. Из њих су искључене јаничарске
породице (Турци из Босне и Арнаути који су чинили највеће злочине и терор) а да се
уместо њих доведу Турци доброг владања из Румелије, 6. у варошима и планкама уз
турског старешину седи и један српски кнез. 7. султан прашта Србима прошлост и нико
не сме због тога да им приговара. Осмим ферманом смањен је харач. Срби ово сматарју
као самоуправу а Турци као правицу.
6. мај – Ђурђевданска скупштина нахијских старешина, на којој је политички
противник кнеза Милоша Петар Молер оптужен за насиља и проневеру народног новца
прикупљеног од пореза. Београдски везир прихватио молбу анродних старешина да се
Моелр заједно са карађорђевим војводом Радићем Петровићем, погуби.
24. јул – по наредби Милоша погубљен у Шапцу владика Мелентије Никшић
Новембар – Срби од Порте траже одобрење за штампарију ради печатања књига
Милош наградио нахијске кнезове бињишима (огртачима) а чланове нахијских судова
црним капутима.
1817. ГОДИНА
17. фебруар/3. март – буна у београдској нахији под вођством Симе Марковића, Павла
Цукића и Драгића Горуновића. Буна је уз помоћ Милоша угушена, вође испоручене
брогрсдком везиру и посечене. Тиме су уклоњени последњи политички противници
Милоша Обреновића.
28.јун/10. јул – у Србију се из Бесарабије, вратио Карђорђе.
19. јул – Милош уместо дочека упутио поверљивог човека Вујицу Вулићевића са
наредбом да убије Крађорђа.
25. јул- Карађорђе убијен у Радовањском лугу.
27. јула – Кнез Милош осушену и испуњену памуком предао београдском везиру
Карађорђеву главу.
6/18. новембар –на Митровданској скупштини народних старешина Милош Обреновић
проглашен за наследног кнеза Србије.
У свој печат уместо турских Милош унео српске симболе – четири оцила на штиту и
порфиру.
1818-1821. ГОДИНА

август 1818 – Марашли али паша пренео на кнеза Милоша право да изриче смртне
казне хришћанима, што је до тада било у искључивој надлежности београдског паше.
Порта још увек није потврдила Милоша упркос молбама старешина за наследног кнеза
Кнез Милош се преселио у Крагујеваца који је постао престоница Србије изградњом
зграде Савета, кнежевог конака, цркве, школе и сл.
У Бечу објављен Српски ријечник Вука Краџића
1819 – кнез Милош подигао цркву на Савинцу (таковски крај)
1820 –хајдучија достигла врхунац, посебно у западној Србији. Настављено слање
депутација за потврђивањем и проширивањем права Србима.
У Србији било 67 трговаца и око 25 чиновника
1821 – књажеска канцеларија која еј радила под именом Серпска канцеларија постала је
Канцеларија народна серпска
1822-1823. ГОДИНА
Мај 1822- писмо Вука Караџића Милошу у коме се залаже за успосзављање закона у
Србији какао би она била ―коликогођ налик на европејску државу‖.
1823 –основани судови у многим градовима. Покушај ограничавања права владикама
да убирају порез од народа.
Подигнута зграда у којој се данас налази кафана - ? –
Кнез Милош наредбом озваничио Савиндан као школску славу
Почела градња друмова и повезивање Београда-Крагујевца и Смедерева
1824-1825. ГОДИНА
1824. – Милош строгим мерама сузбија хајдучију.
Доводи стране лекаре у Србију
1825 – број пореских глава у Србији износио 69.000
Јануар 1825.- буна у Јасеници против Милоша под вођством Милоја Поповића Ђака
(Ђакова буна). Похарана имовина и конак Јована Обреновића у Пожаревцу.Јован
побегао у Пореч. На скупштини у Тополи побуњеници истакли 15 захтева – промена
пореске политике, укидање неких намета, обнова скупштина кнежина, слобода
трговине и сл.
Фебруара Тома Вучић Перишић потукао побуњенике. Милоје Ђак ухваћен и погубљен
у Хасан пашиној паланци а његова глава упућене Милошу у Крагујевац. Настао терор
над побуњеним сељацима.
После побуне Милош наредио да се из сваког села проберу један или два стаситија
младића и сврстају у ―кумпаније‖ тј. чете, по једну за сваку од 12 нахија. Њих 1147 под
именом ―Уписани пандури‖ представљају прву јединицу стајаће војске у Србији.
Крај фебруара кнез Милош сменио неке старешине укључујући и свог брата Јована,
којима је народ био незадовољан.
Маја сазвана скупштина народних представника коју су чиниле нахијске и кнеђинске
сатрешине, кнезови суда, кемтови села. Скупштина изразила поверење Милошу,
смањени порези са 20 на 14 гроша, издата уредба о суђењу према којој се странке суде
код свог кмета, онда код кнеза и на крају код магистрата тј. великог суда у Крагујевцу
Први дунавски капетан Миша Анастасијевић купио прву лађу. 1843 располагао је са 74
лађе и 23 агенције и имао 500 запсолених. Оставио капетан Мишино здање народу.
1826. ГОДИНА
Група српских трговаца у пештиосновали Матицу српску као друштво за издавање
летописа.
Народна канцеларија у Београду претворена у Београдски суд
Кнез Милош закупио царине (сем београдске) скеле и превозе. Тако је до 1833.
постигао уштеду од преко 2 милиона гроша, за себе задржао 4,2 милона гроша.

Основана болница (оснивач Јеврем Обреновић) и прва апотека у Шапцу
Члан 5 Акерманске конвенције влада у Истанбулу се обавезала на поштовање тачке 8
Букурештког мира
1827. ГОДИНА
Нова депутација упућене у Истанбул
Формирана варошка полиција у Крагујевцу и другим градовима
Вук Краџић штампао први српски буквар у Бечу
Глигорије Возаровић отворио прву књижару у Београду прво ―зборно место људи од
књиге‖
1828. ГОДИНА
Јануар – Народна скупштина у Крагујевцу потврдила Милоша за наследног кнеза али
не и Порта
Избио руско-турски рат. Руси заузели једрене и признати као заштитници Србије,
Грчке, Молдавије и Влашке
Вук Караџић се упознао са Леполдом ранкеом који је исте године публиковао своју
Српску револуцију.
1829. ГОДИНА
Члан 6. Једренског мира обавезао је Турску да у року од 30 дана реши статус Србије.
Порта издала хатишериф београдском везиру у коме стоји да ће ускоро бити оставрена
права Срба у погледу аутономије. Срби добили право на слободу вероисповетси у
својим црквама
Да би добио што повољнији хатишериф Милош учио ―знатне поклоне‖ Истанбулу у
вредности од 1,5 милиона гроша (политика кесе)
Саграђена црква у Бранковини
Основан први карантин у Србији близу Ћуприје
1830. ГОДИНА
Број домаћинстава у Београдском пашалуку 64. 356 а пореских лица 72.000
25.јануар/6. фебруар – На скупштини у Крагујевцу прочитан хатишериф којим је
Милош потврђен за наследног кнеза.Порта је то учинила бератом на крају године
Април -Кнез Милош по угледу на руску основао и сопствену гарду састављену од
пешадије (пешачка гарда или кадети укупно 149 војника смештених у Крагујевцу, а
вечи број њих и у Пожаревцу). Отворена је Гвардијска школа, као прва војнообразовна
институција у Србији намењена образовању и обуци кнежеве гарде
7/19. октобар – Српским депутатима издат нови хатишериф. Србима призната права у
границама ослобођеним у првом устанку, слобода вероисповести и унутрашња управа.
Кнез Милош је законодавна а Савет као законодавна и извршна власт
30. новембра Хатишериф и берат прочитани на Ташмајдану на турском а следећег дана
и на српском језику
1. децембра – Милоша Обреновића по нарачитом церемонијалу за кнеза миропомазао
митрополит Мелентије
Кнез Милош ослободио сељаке спахијских обавеза, чиме је власник земље постао
слободан
Хатишериф омогућио штампање књига, подизање болница и школа и поштански
саобраћај
Милош укинуо назив кнез и увео књаз
Изграђен конак књегиње Љубице
1831. ГОДИНА
У Србији порез плаћало 171594 лица, пописане 88.328 кошница, 2.000 воденица. На
једно српско домачинство у просеку долазило 9 свиња

Из Петрограда у Србију стигла прва штампарија
Цариградски патријарх дао српској цркви аутономију према којој су кнез и народ сами
бирали митроплите и епископе, а београдски митрополит добио назив архиепископа
београдског и чин митрополита целе Србије.
Почело подизање Конака кнеза Милоша и дворске цркве Св. Петра и павла у
Топчидеру
У Крагујевцу на двору кнеза Милоша основан први српски оркестар
1832. ГОДИНА
Основан Књажевско гардијски коњички ескадрон
Вук Караџић китиковао кнежеву личност и владавину. Милош забранио штампање
књига Вуковом ћирилицом у Србији
Гушећи побуну босанксих муслимана велики везир Мехмед Решид паша предао
Србима на управу јадар и Рађевину и делове сјеничке и новопазарске нахије
1833. ГОДИНА
Кнежевина Србија се са 12 проширила на 18 нахија.Припојене црноречка, параћинска,
крушевачка, крајинска,старовлашка и подринска. У Србији било 2.372 села са 93.549
кућа.
Порта признала нове границе кнежевине Србије
Од 1833-1878. територија кнежевине износила је 37.740 км што је за 13.300км више од
београдског пашалука.
Статус градова уживали Београд, Смедерево, Шабац, Уживце и Соко. Остало су биле
вароши
2. новембра Хатишерифом признате нове границе односно Србији враћене отргнуте
нахије – Крајина са Кључем, Црна река са Гургусовцем, Бањом и Сврљигом, Алексинац
са Ражњем и Праћином, Крушевац, део Старог Влаха, Јадар и Рађевина
Турци су могли остати само у утврђеним градовима
Милош увео у оптицај и европски грош
У Крагујевцу отворена прва гимназија
Подигнут конак кнеза Милоша

3. КНЕЖЕВИНА СРБИЈА 1834-1858
Године 1834. у Кнежевини Србији пописано је 698.624 становника (од којих
24.000 Турака, 20.000 Румуна, 12.000 Цигана, Јевреја око 2.000, осталих око 1.000), који
су живели у 2.231 насеље. Просечно домаћинсто поседовало је око 2,5 ха земље.
Процењује се да се у периоду 1820-1834. у Србију из околних области под турском
влашћу доселило око 75.000 људи, углавном Срба. У Србији је пописано и 1.281
механа, 734 терзија, 631 абаџија, 466 качара, 396 ћурчија и 19 дипломираних лекара и
апсолвента медицине и 68 учитеља, од којих 17 из Србије а остали из пречанских
крајева.
Друштво Србије XIX века дуго ће бити сељачко, без феудалне и грађанске класе,
сиромашно, са малобројном интелектуалном, политичком и културном снагом. Споро
се градила друштвена елита.
Број становника у Кнежевини Србији 1834-1866.
Година пописа
Број становника
1834. године:
678.192
1841. године:
828.895
1843. године:
859.545
1846. године:
915.080
1850. године:
956.893
1854. године:
998.919
1859. године:
1.078.281
1863. године:
1.108.668
1866. године:
1.216.348
Током целе своје прве владавине кнез Милош Обреновић је владо
апсолутистички (1815-1839). Сви покушаји да се његова власт ограничи су пропали док
на снагу није ступио Устав из 1838. године и започео рад Државни савет. У време
двовлашћа и до стицања аутономије Милошева апсолутистичка владавина је имала
некакво оправдање. У то време је било тешко у присуству Турака организовати српску
власт и учинити је ефикасном. О начину његове владавине један савремник је рекао: „
Он неће ни у чему да је прут, но све (х)раст и голем грм―.
Kнез Милош је стекао огромно богатство првенствено захваљујући свом
положају који му је омогућио да закупи царске порезе и царину, уведе
трговачке монополе и институцију „поклона и прилога. Упркос деспотској
и хировитој владавини кнез је делимично ограничио власт спахија,
гарантовао сељацима право својине и готово искоренио хајдучију. С друге
стране појавио се одређени слој богаташа који су се обогатили
зеленашењем и монополима, кулучењем сељака на њиховим имањима.
После 1835. године кулуци су смањени, док је порески статус сељака
дефинисан.
Према суду доброг дела српске историографије кнез Милош је био највећи
владар обновљене Србије, премда је имао великих мана које су му „мрачиле
славу‖. Велики критичар његове унутрашње политике био је Вук Kараџић.
Он му је у писму 1832. између осталог замерио на праву да потпуно
контролише животе људи из најближег окружења („да ко купи кола налик
на његова, било би зло и наопако‖). Вук Kараџић је писао и како је Милош
Обреновић одрастао чувајући туђе козе, те да 1815. године није имао ни 200
дуката да се избави од Турака, већ их је морао позајмити. Kада је кнез 1839.
напустио Србију његова готовина се ценила на нешто преко пола милиона

златних дуката, што му је било више него довољно да скоро 20 година
лагодно живи у изгнанству у Европи
У намери да истакне сопствени положај у односу на остале
главешине, кнез Милош је 1830. све кнезове преименовао у капетане. Више
пута је обећавао да ће усталити чиновничко особље „да се гледају народни
послови‖, али до тога није долазило. Сматрао је да је боље управљати без
закона јер „онако се човек веже за хартију, па не може да чини ни зла ни
добра‖. Власт је била до те мере концентрисана у његовим рукама, да му је
Вук написао: „А да ви сутра, сачувај боже умрете, умрло би и
правитељство.‖ Kнез Милош је непрестано убеђивао народ у нужност
самоодрицања („боље то него да се врате Турци‖), док је Турке плашио
„народном срџбом‖ и новим устанком. Тиме је једне супротстављао
другима и вешто се наметнуо као „фактор мира‖.
Kада је 1833. постигнут договор да Турци напусте српске градове (осим
Београда) и да им Србија годишње плаћа 2,3 милиона гроша, кнез Милош
је, да би ублажио мучан утисак о протеривању Турака, сакупио од народа
„милостињу‖ од хиљаду волова и заједно са кесом у којој је било 250.000
гроша послао султану.

Кнежеви самовољни поступци су се нарочито испољавали према чиновницима,
што је код њих изазивало велико незадовољство. Лоше односе је имао и са преживелим
устаничким првацима и свима који нису желели да се безусловно повинују његовој
власти. Са њима се беспоштедно обрачунавао. Живот су изгубили: Петар Николајевић
Молер, Сима Марковић, вожд Карађорђе (1817.), Марко Абдулић, Стеван Добрњац,
Младен Миловановић, Милоје Ђак (1825.), Ђорђе Чарапић и други.
Ђакова буна је избила 1825. године. Била је мотивисана незадовољством
кнежевом влашћу и социјалним проблемима. Јануара 1825. Букнула је буна у Јасеници
против Милоша под вођством Милоја Поповића Ђака (Ђакова буна). Похарана је
имовина и конак Јована Обреновића у Пожаревцу. Јован побегао у Пореч. На
скупштини у Тополи побуњеници су истакли 15 захтева – промена пореске политике,
укидање неких намета, обнова скупштина кнежина, слобода трговине и сл.
Фебруара Тома Вучић Перишић потукао је побуњенике. Милоје Ђак је ухваћен и
погубљен у Хасан пашиној паланци а његова глава, по турском моделу, упућена
Милошу у Крагујевац. Настао терор над побуњеним сељацима.
После побуне Милош наредио да се из сваког села проберу један или два
стаситија младића и сврстају у ―кумпаније‖ тј. чете, по једну за сваку од 12 нахија.
Њих 1147 под именом ―Уписани пандури‖ представљају прву јединицу стајаће војске у
Србији.
Следећа буна против Милошеве владавине избила је јануара 1835. године под
вођством Милете Радојковића (Милетина буна). Устаници су желели да ограниче
апсолутистичку власт кнеза Милоша. Када су се побуњеници приближили Крагујевцу,
пред њих је изашао Тома Вучић Перишић са 150 коњаника. Вучић је пристао да буде
посредник између кнеза и побуњеника. Кнез Милош, који је помишљао и на бекство,
послао је свог секретара Димитрија Давидовића да се информише о захтевима
побуњеника. Након разговора са Давидовићем, 35 изасланика из редова побуњеника је
кренуло са њим да изнесу кнезу своје захтеве. Након тога је кнез Милош дошао у
Крагујевац и измирио се са вођама буне уз речи: Сви смо криви; и ја сам сâм често
грешио; трудимо се да се сви исправимо и опростимо узајамно једни другима.
Заплашен буном, кнез Милош је обећао побуњеницима сазивање народне
скупштине у тадашњој престоници Крагујевцу и доношење устава, након чега су се они
разишли. Ова буна је битно утицала на даљи след догађаја у Србији.

Милета Радојковић (Ђунис, 1778- Јагодина 1852). За време Првог
српског устанка, Милета је био најпре обичан борац, а после показане велике храбрости,
постављен је за барјактара. Нарочито се истакао као барјактар у војсци кнеза Јефте
Становића у бици код Варварина. У Другом српском устанку, Милета је био међу првима који
су се подигли на оружје. Он је на самом почетку устанка већ имао мању чету устаника, па га
је изасланик кнеза Милоша, поп Филип Петровић, поставио за главног устаничког старешину у
Темнићу. Са Темнићанима је чувао села од јагодинских Турака, а у исто време одбијао све оне
Турке, који су преко Мораве надирали на јагодинску страну. Позната је из тог времена битка
на Мајурском пољу. Око 400- 500 устаника под Милетом Радојковићем успело је да одбије
нападе неколико хиљада Турака из Јагодине и Ћуприје. После борбе на Мајурском пољу,
Милета је водио Србе и у боју на Јухору, где је, заједно са Николом Мандрдом, потпуно разбио
Турке. По успостављању мира са Марашли Али-пашом, Милета је остао старешина у
Темнићу, а од децембра 1815. године постао је старешина јагодинске нахије. Крајем 1832.
године, по наређењу кнеза Милоша, руководио је буном против Турака, која је избила у
алексиначкој, крушевачкој и параћинској нахији, због отмице неких девојака. После тога,
Милета је постао Велики сердар расински, са седиштем у Јагодини и под његову власт су
потпале јагодинска, крушевачка и ћупријска нахија. Јануара 1835. године налазио се на челу
Милетине буне, која је имала за циљ да ограничи самовољу кнеза Милоша. Осим њега, на челу
буне стајали су Стојан Симић, Аврам Петронијевић, Милосав Здравковић-Ресавац, Ђорђе
Протић. Њих је подржавала и књегиња Љубица. Са око 2.000 људи из јагодинске нахије
налазио се на Таборишту, где су му се придружили људи из параћинске, крушевачке нахије и
Ресаве. Буна се, захваљујући њему, завршила помирењем са кнезом Милошем, без проливања
крви. После 1835. године био је војни попечитељ, члан Совјета и председник Совјета. После
1842. године живео је у Јагодини. Умро је 26. септембра 1852. године и сахрањен код
варваринске цркве. Једна улица у Београду и Јагодини носе и данас његово име. (ЋУПРИЈСКА
И ПАРАЋИНСКА НАХИЈА У ПРВОМ И ДРУГОМ СРПСКОМ УСТАНКУ 234).

3.1. СРЕТЕЊСКИ УСТАВ 1835. ГОДИНА
На кнежевој ливади, поред цркве, у Крагујевцу на Сретење 2-4(14-16) фебруара
1835. сакупило се у три дана колико је трајала, око 2.400 представника и још неколико
хиљада знатижељног народа. По позиву кнеза Милоша Димитрије Давидовић сачинио
је текст устава који је под заклетвом усвојен на Сретење у Крагујевцу.Давидовић је
смислио српски термин за конституцију – Устав. Устав значи уставу, брану самовољи
власти. У беседи Милош каже да он издаје устав којим су народу и сваком Србину
загарантована права ―онако како их само човечанство предписује‖. уз“Народ стајаће
под кметовима, капетанима и судовима, судови под Државним саветом, Савет под
књазом и књаза, а књаз под законом и у непрестаном договору са Саветом”.
Установљено је поппечитељство црквених дела и просвештенија, којим је управљао
попечитељ внутрених дела Д. Давидовић. На устав су положили заклетву књаз и
посланици. Последњег дана рада скупштине Скупштина се захвалила кнезу истакавши
да је за народ највеће ―благодејаније- слобода личности, безбедност имања и умерен
порез‖.

Устав је прокламовао поделу власти на законодавну, извршну и судску, али није
је спроводио доследно. Законодавну власт деле кнез и Савет, у који улазе министри.
Законодавна иницијатива припада кнезу и министрима, законе доносе кнез и Савет.
Нардона скупштина има законодавну функцију у финансијама и порезима, а извршвна
власт је у рукама кнеза. Судска независност тражи одговорност и извршне и судске
власти за кршење устава. У 11 глави дата лу либерална начела о грађанским правима.једнакост грађана пред азаконом, кривични поступак и кажњавање само по закону,
забрана ропства, неприкосновеснот приватне својине и гаранције својине на земљу,
слобода избора начина живота.
Кнез је неприкосновена личност која именује све власти и чиновнике у земљи и
даје помиловања и одличја. Кнежевско звање је наследно. Председника, чланове
Савета и министре именује и распушта кнез. Судска власт је одвојена од управне и
независна је. Предвиђено је тростепено судство.
Устав је прокламовао једнакост свим грађанима пред законом и судом,
неприкосновеност иметка. Укинуо је кулук, осим државног. Гарантовао је права
чиновницима, прогласио слободу вероисповести. Србија је као држава добила све
спољне симболе и атрибуте – границе, грб, заставу.

Грб и застава Кнежевине Србије
Устав није одобрен од великих сила, ни Русије ни Турске. Русија као протектор
Србије није дозволила доношење једног либералног устава у њој. Зато га је кнез
Милош суспендовао после 55 дана важења, а његовог аутора послао у пензију. Потом
се водила напорна борба између кнеза и опозиције, коју је подржавала Русија.
Многи сматрају да Сретењски устав, донет дан по Сретењу,означава почетак
уставности у Србији, издвајајући неколико карактеристика:
1.Први целовит и потпун устав
2.Израђен је у европском духу и стилу, кореспондирајући са најслободоумнијим
идејама
3. Донет је на Народној скупштини која о њему није расправљала, октроисан је
тј. Усвојен акламацијом.
4. Иако уређује организацију власти, улогу кнеза, права грађана тј.
Општенародна права Србина, нема одредбе о политичким правима
5. Уставне норме у пракси нису заживеле, тј. садржи норме по којима се није
поступало
6. Аутор није био правник
7. Изван српског књажевства овај устав није био добро примљен, зато што је
Србија његову израду и доношење извела сама а још увек није била потпуно
независна.
8. Представаља корак у борби за државност и све већу еманципацију Србије од
турске власти
Уставом је основан и Државни савет, и одређена знамења државе

Сретењски устав је инаугурисао поделу власти на законодавну, извршну и
судску. Нардона скупштина има законодавну функцију у финансијама и
порезима, а извршвна власт је у рукама кнеза. Судска независност тражи
одговорност и извршне и судске власти за кршење устава. У 11 глави дата лу
либерална начела о грађанским правима.- једнакост грађана пред азаконом,
кривични поступак и кажњавање само по закону, забрана ропства,
неприкосновеснот приватне својине и гаранције својине на земљу, слобода
избора начина живота. Због притиска Русије Устав је повучен.

Сретењске догађаје неки оцењују као револуцију, други као ―демонштрацију‖,
али у сваком случају Милетином буном и доношењем устава наступила је нова епоха у
историји Србије.

Садржај сретењског устава
Кнез Милош је са успехом обављао послове са Турском и београдским везиром,
служећи се осим својим дипломатским способностима често и митом. Иако је то било
прописано Хатишерифом он није успео да исели Турке из градова са утврђењима. На
захтев султана, а под притиском Русије, кнез Милош је боравио у Истамбулу 1835.
године у знак захвалности за добијену аутономију.

Кнежевина Србија
Србија је одржавала добре односе са Црном Гором, Грчком, Влашком и
Молдавијом. Све до пред крај своје владавине у спољној политици кнез се држао
Русије. Али када је Русија стала на страну његових противника, кнез се окренуо
западним силама - Енглеској и Француској. Са Аустријом је одржавао коректне односе.
Поменуте државе су у Београду основале своја дипломатска представништва-конзулате
(1836-1839). Изгубивши подршку Русије, чији је утицај на Порти био велики, без
поудане подршке западних држава, а под јаким притиском опозиције, Милош је морао
да напусти престо.
Друштво Србије XIX века дуго ће бити сељачко, без феудалне и грађанске класе,
сиромашно, са малобројном интелектуалном, политичком и културном снагом. Споро
се градила друштвена елита.
На унутрашњем плану Милош је предузео бројне мере за уређење државе као
што су:
- Подизање школа,
- Јачање војске и куповина оружја у Русији и Аустрији.Србија имала око 4.200 официра
и војника.
- Уведен чин генерала. Први и једини генерали били кнежева браћа Јеврем и Јован
- Подизање Војне болнице у Пожаревцу,
- Усвојена црквена правила о склапању бракова,
- Отворен први енглески конзулат у Србији,
- Уведени чинови у војсци и цивилу и прописан униформа,
- Почела градња Саборне цркве у Београду (до 1840),
- Укинуто кулечење Кнезу, али је остало у пракси,

- Оформљено карантинско и санитетско одељење. За начелника постављен др Карло
Пацек,
- Написан први буквар у Србији итд.
Међутим, његова самовоља створила је шири круг незадовољника. Опозиција,
која се псотепено организовала одмах по стицању аутономије, делила се на две
категорије: оне који су били за кнежеву смену и оне који су били само за ограничење
кнежеве власти. Највећи кнежеви противници били су: браћа Стојан и Алекса Симић,
Аврам Петронијевић, Милета Радојковић, Ђорђе Протић, Милутин Петровић Ера, Тома
Вучић Перишић, Лазар Тодоровић и два члана династије – кнегиња Љубица (више због
кнежевог неверства него из политичких разлога) и брат Јован Обреновић. Из ове
опозиције створен је уставобранитељски покрет.

После Милетине буне и Сретењског устава (1835) кнез се некако одржао на
власти, све до добијања Турског устава 1838. Овај Устав је издала Турска Србији као
хатишериф. Кнезу је припала извршна, Савету законодавна, а суду - судске власт.
Извршну власт је кнез остваривао посредством владе. Кнез је био наследни владар, са
тачно одређеном платом и врховни заповедник војске. Савет је имао 17 чланова и
постао је моћна институција која је ограничавала кнежеву власт. Грађанска права су
зајемчена, чиновничка права и приватна својина заштићени, слобода трговине
загарантована, а васкрсавање феудализма забрањено.
Иако је Устав из 1838. године непрецизан он је значајан по томе што је: уништио
кнежев апсолутизам, поставио темељ правном поретку у Србији и омогућио благу
демократизацију политичког живота у земљи.
Кнез није желео да прихвати уставну владавину и одлучио је да опозицију сломи
побуном коју је против ње организовао уз помоћ свог брата Јована почетком 1839.
године. Буна није имала успеха – угушио је Тома Вучић Перишић.

Конак кнегиње Љубице
Саграђен је 1829-1831. године под надзором Хаџи-Николе Живковића, пионира српског
неимарства у првој половини XIX века. По налогу кнеза Милоша Обреновића подигнут
је за становање његове породице, кнегиње Љубице и синова - Милана и Михаила.
Зграда је до данас сачувана као најрепрезентативнија градска кућа из прве половине
XIX века. У архитектонској обради садржи све одлике оријенталног грађевинарства,
варијанте тзв. српско-балканског стила, али са декоративним елементима класицизма
који најављују утицај Запада на домаћу архитектуру у првом периоду обнове српске
државе.
Од доласка на власт Александра Карађорђевића 1842. године, па надаље, зграда је
служила као Лицеј, Касациони и Апелациони суд, Уметнички музеј, Црквени музеј, Дом
стараца и старица, Завод за заштиту споменика културе Србије, а сада је у саставу
Музеја града Београда и користи се за излагање музејског материјала и сликарских
изложби. Сталну поставку у Конаку чини оригинални намештај, рађен у оријенталнобалканском стилу као и другим стиловима оног времена (класицизам, бидермајер,
необарок).
Огорчен Кнез је абдицирао (добровољно отишао с' власти) и престо оставио
свом сину Милану Обреновићу. Милан је био болестан, па је на престолу провео једва
месец дана. Убрзо је умро. Болесном Милану основано је Прво намесништво (1839. 1840.) које су чинила три уставобранитеља Аврам Петронијевић, Јеврем Обреновић и
Тома Вучић Перишић. Милановом смрћу угасило се право наследства престола према
Берату из 1830. године, али је Порта признала наследство престола млађем брату
Михаилу Обреновићу.
Михаило је боравио у Влашкој код оца. Одатле је отишао у Цариград у посету
султану, који му је признао пунолетство (имао је 17 година) и дао берат на кнежевско
звање. Када је стигао у Србију 1840. године распустио је Намесништво, преузео власт и
владу поверио Ђорђу Протићу (1840-1842)
Михаилова прва владавина је била краткотрајна, али веома бурна. Одликовале су
је борбе присталица уставобранитеља са присталицама династије Обреновић. Мада ни
присталице Обреновића нису биле јединствене. Делиле су се на оне који подржавају
повратак кнеза Милоша и сматрају да само он може средити стање у земљи и
присталице кнеза Михаила. Стање у земљи се све више погоршавала тако да је и Порта
1839. године послала свог изасланика да помири завађене политичке противнике. Но,
то му није пошло за руком.
Осетивши несигурност уставобранитељски прваци су напустили земљу и
отишли у Влашку и Турску (1840). У том моменту је влада повукла лош потез –
подигла је порез са 5 на 6 талира годишње, чиме је изазвала незадовољство чак и својих
присталица.
Уставобранитељи су добро организовани и имајући турску подршку, под
вођством Томе Вучића Перишића, упали у Србију и освојили Крагујевац. Војску кнеза
Михаила су растерали, а Михаила су присилили да напусти земљу са својим оданим
присталицама и склони се у Аустрију (1842). Уставобранитељи су се постепено

окретали Карађорђевићима и када су протерали кнеза Михаила, на престо су довели
Александра Карађорђевића (млађег Карађорђевог сина).

3.2. СРБИЈА ПОД ВЛАШЋУ УСТАВОБРАНИТЕЉА 1842-1858
Период од 1842. до 1858. године је период уставобранитељског режима и
поклапа се са владавином Александра Карађорђевића. Србија је у то време била под
руским покровитељством, али је и с' Турском била у добрим односима. У време
избијања Кримског рата (рат Русије и Турске) Србија је успела да остане неутрална.
Да би придобила Србију за себе и удаљила је од Русије Турска је издала Србији
Хатишериф 1853. године којим нити је нарушавала њен дотадашњи државноправни
положај, нити га поправљала. Кримски рат је завршен Париским миром 1856. године.
Овим миром Србија је стављена под заштиту свих великих сила. Дунав је проглашен
међународном реком, а Србији су припала одређена права и обавезе. Кнежевина је
проглашена војно неутралном земљом, што се сматрало чином упереним против Русије,
али њу је та одредба штитила и од упада Аустрије. Србија је сачувала неутраланост и
учврстила свој државноправни положај.
Кнез Александар Карађорђевић је доведен на престо од стране
уставобранитеља, а не према наследном праву. Биран је за кнеза у два наврата 1842. и
1843. године, пошто Русија није била задовољна променом династије. Турска му је дала
берат и признала га за кнеза, али ненаследног. Његов положај је био све време
нестабилан зато што је делио власт са уставобранитељима окупљеним у Државном
савету. Осим тога био је, према неким историчарима, неталентован владар, слабог
образовања, поводљив. На њега је имала велики утицај његова жена Персида, пореклом
из породице Ненадовић. Без државничког талента и без очеве храбрости, допустио је да
олако буде збачен са престола и потражи уточиште код београдског везира на
Калемегдану.

КНЕЗ
АЛЕКСАНДАР
и
ПЕРСИДА
КАРАЂОРЂЕВИЋ, (Топола, 11. 10. 1806 — Темишвар, 03. 05. 1885) "Најмлађи син
Карађорђа и Јелене. После слома устанка са седам година са родитељима прешао је у
Срем. Школовао се у Хотину, у Бесарабији (Русија), под покровитељством руског
цара. Оженио се 1830. године Персидом, ћерком војводе Јеврема Ненадовића. Имали су
деветоро деце: ћерке Полексију, Клеопатру, Јелену и Јелисавету, и синове Алексија,
Светозара (обојица умрли као деца), Ђорђа, Андреја, Петра и Арсена". Крајем 1839.
после султанског фермана о потврди кнежевског достојанства Кнеза Михаила
Обреновића, породица Карађорђевић вратила се у Србију. Александар је ступио у
службу при Главном штабу српске војске, а потом је унапређен у чин поручника и
постављен за ађутанта кнеза Михаила.
После политичких сукоба изазваних непоштовањем такозваног „Турског
устава“ из 1838. и абдикације Милоша, а затим и Михаила Обреновића, на народној

скупштини одржаној на Врачару, 14. септембра 1842, Александар Карађорђевић
изабран је за кнеза Србије. Након признавања кнежевске титуле од стране Русије
и Турске, Кнез Александар се окренуо реформама и увођењу нових установа, како би се
убрзао развој српске државе. Донет је кодекс грађанског права, уведена стајаћа
војска, основана тополивница у Крагујевцу (1853. г), унапређене су постојеће и
основане нове школе, основана Народна библиотека и народни музеј.
После сукоба са члановима Совјета на Светоандрејској скупштини децембра 1858.
кнез Александар је абдицирао. Повукао се на своје имање у близини темишвара где је и
умро1885. године. Сахрањен је у Бечу одакле су 1912. његови посмртни остаци
пренети у задужбину Краља Петра Првог на Опленцу.
Државни савет је имао велику власт и моћ за време владавине кнеза Александра.
Четири личности, чланови Државног савета, обележиле су ову епоху: Тома Вучић
Перишић, Аврам Петронијевић, Стојан Симић и Илија Гарашанин.
Сукоб између кнеза Александра и Савета је тињао, али је врхунац досегао у тзв
Тенкиној завери (1857), која је имала за циљ да кнеза лиши престола и живота. Неке
саветнике је кнез отпустио, а неке осудио на робију. Порта је послала свог емисара
Етем-пашу, који је осуђенике ослободио, а пензионисане саветнике вратио у Државни
савет. То је било драстично мешање Турске у унутрашње проблеме Србије. Турској и
Русији је одговарало да српски кнез буде што слабији да би они имали што већи уплив
у унутрашњу политику Србије.
Истовремено јача опозиција према Кнезу Александру Карађорђевићу од
смењених чланова Савета. Против кнеза су и Тома Вучић и Миша Анастасијевић.
Опозиција је кренула у агитацију за сазивање народне скупштине и смене Александра
Карађорђевића. По радњама виђене слике Милоша Обреновића. 15. новембра 1858.
одржани су избори за народну скупштину. Већину су добиле присталице Обреновића
Кнез Александар је под притиском прихватио да сазове Светоандрејску
скупштину (1858-1859) како би решио сукоб са Саветом, прву после 10 година.
Скупштина је усвојила Закон о скупштини која се од тада састаје редовно а не по
народним обичајима. Кнез се нашао у незавидном положају јер су Илија Гарашанин и
Тома Вучић Перишић стали на стану Обреновића. Скупштина је у децембру 1858.
године збацила Александра са престола и на престо довела остарелог кнеза Милоша
Обреновића и наставила са радом још неко време. Милош је помиловао осуђене
саветнике и дао им високе положаје - Вучић је постао председник Савета а Гарашанин
министар унутрашњих дела. Али је своје противнике који су га приморали на
абдикацију похапсио. У Истамбул је упутио једну делегацију са захтевом да Порта
призна наследност његове титуле и да преостали Турци у Србији бораве само у
тврђавама. Иако су оба ова захтева одобрена хатишерифом из 1830. Турци их нису
поштовали. Да би пресекао одуговлачење Милош је 22. августа објавио Скупштини да
ће без обзира на султанову врховну власт, српски народ убудуће сматрати да су оба
захтева решена у српску корист и да имају законску снагу. Скупштина је одобрила овај
последњи Милошев корак. У својој 77 години Милош је умро као кнез Србије 14.
септембар 1860. године.
Уставобранитељи су за време своје владавине велику пажњу посветили
правосуђу. Основани су сви судови – мировни, окружни, Апелациони и Врховни, који
је преименован у Касациони. Ради функционисања судског система донето је више
неопходних закона. Међу њима је најважнији Грађански законик (1844.), који је урадио
познати правник Јован Хаџић, по угледу на аустријско законодавство. То је
најзначајнији правни акт Србије XIX века. Мада су значајни и Закон о полицији, Закон
о судско поступку у грађанским делима и други.

Чиновништво је за време Милошеве владавине било обесправљено и под
његовим туторством. Положај чиновништва се поправио под уставобранитељима. Они
су им укинули телесне казне, ослободили их плаћања дела пореза, постављали су их и
унапређивали указима. Тако да су тада чиновници постали привилеговани део
србијанског друштва, али недовољно професионални и дисциплиновани.
Школски систем је почео да ствара кнез Милош, а уставобранитељи су га
унапредили. Поред основних школа (отворено 352 школе),
постојале су
полугимназије, гимназије, Лицеј (1838.) 1841. Академија наука (1841) и Велика школа
(1863.), претеча данашњег Универзитета у Београду. Основане су стручне школе:
богословија, војна, трговачка и земљоделска школа, а женске школе су одвојене од
мушких. У исто време почело је планско упућивање ђака на студије у иностранство, те
је захваљујући њима Србија добила интелектуалну елиту.
Материјални положај народа се постепено поправљао. Грађени су путеви;
омогућено је подизање кредита, па су пољопривреда и трговина живнуле. Рударство је
започело свој развој. Поштански саобраћај је унапређен, па је прва телефонска линија
прорадила 1855. године. У земљи се осећао већи западни утицај. Дошло је до ширења
новчане и кредитне привреде и развој државног апарата западног типа. Усвојен је
(1850) закон о полицији која је добила право да глоби, хапси па чак и да досуђује
телесне казне. Грађански законик који је био заснован на аустријском Општем
грађанском законику.

3.3. ПРОГРАМИ УЈЕДИЊЕЊА СРПСКОГ НАРОДА
Од идеја за уједињење српског народа највећу пажњу заслужују идеје Вука
Караџића, Илије Гарашанина и Константина Николајевића.
Програм Вука Караџића „Срби сви и свуда“ – написан је 1836., а објављен
1849. године. Вук је прво одредио територије на којима живе Срби: Кнежевина Србија,
Босна, Херцеговина, Црна Гора, Зета, Метохија Банат, Бачка , Срем, Славонија,
Хрватска и Далмација, али није био сигуран „докле Срба има у Арнаутској и
Маћедонији.― Осим што је омеђио простор на којем живе Срби Вук Караџић је указао
на њихово језичко јединство и верску раздељеност. Његова идеја је била да повеже
национални и културни препород и тиме оплемени и учини чвршћом српску нацију.
Он је оставио потоњим политичарима да траже државотворна решења.
Други програм познат је под називом „Начертаније“ Илије Гарашанина. То је
био програм српске државне и националне политике. Настао је 1844. године.
Гарашанин је основне идеје нашао у националној политици кнеза Милоша Обреновића,
али и код Дејвида Уркварта, енглеског дипломате у Цариграду, Адама Чарторијског,
вође ослободилачког покрета у Пољској и Чеха Фрање Заха, који је претходно ступио у
српску државну службу. Према његовом плану Кнежевина Србија је требала да се
уједини са Црном Гором, Босном, Херцеговином и Старом Србијом и да не сме остати у
тадашњим границама, па је планирао уједињење на основу историјског права, што је
значило обнову средњовековног српског царства.
Уколико би дошло до уједињења осталих територија где живи српски народ та
држава не би била српска већ јужнословенска. Овај спис је због државничке
опрезности био тајан.
Трећи програм српског уједињења сачинио је Константин Николајевић, зет
кнеза Александра Карађорђевића. Завршио је права у Паризу и био је капућехаја у
Цариграду, те потом два пута министар унутрашњих дела. У програму о „Српским

сједињеним државама― говори о уједињењу Србије у два дела. Прво је требало
ујединити Кнежевину Србију с' Црном Гором, Босном, Херцеговином и Старом
Србијом у једну државу којој је дао назив „Српске сједињене државе―. Та држава не би
била независна већ би остала у саставу Турске, али би имала свог владара, независну
унутрашњу управу, устав, законе, слободу вероисповести и трговине. Практично,
огромно Османско царство би се претворило у једну дуалистичку државу (ТурскаСрбија), уређену на начелу персоналне уније.
Срби су средином XIX века размишљали о томе да њихова држава може да буде
и српска и јужнословенска.

3.4. ХРОНОЛОГИЈА ВАЖНИЈИХ ДОГАЂАЈА
1834. ГОДИНА
У Кнежевини Србији пописано је 698.624 становника (од којих 24.000 Турака, 20.000
Румуна, 12.000 Цигана, Јевреја око 2.000, осталих око 1.000)
Пописано 2.231 насеље
Просечно домаћинсто поседовало је око 2,5 ха земље
Од 1820-1834. у Србију се из околних области под турском влашћу доселило око 75.000
људи
На народној скупштини у Крагујевцу 13. фебруара 1834. прочитан је
Хатишериф и Посланица кнеза Милоша о уредјењу односа између Србије и Турске, у
које је спадала и нова граница. Кнез је јавно прогласио укидање спахилука, што је
значило да земља припада ономе ко је обрадјује. Милошево одбијање да омогући
стварање домаћих спахија, племића, бољара, био је један од најважнијих покретача
стварања опозиције против њега.
Отворена прва апотека у Крагујевцу и прва галерија у парадној соби канцеларије
Кнежевог конака.
Од 5.августа до12. новембра Кнез Милош боравио у Цариграду. Добио висока
одликовања и дарове
1835. ГОДИНА
Донет «Сретењски устав»
Отворена пошта у Србији
Отворен аустријски конзулат у Србији
Формално издвојена кнежева од државне касе. Суштински обе касе остале под
кнежевом управом све до његовог пада.
У Србији било 1.281 механа, 734 терзија, 631 абаџија, 466 качара, 396 ћурчија и 19
дипломираних лекара и апсолвента медицине и 68 учитеља, од којих 17 из Србије а
остали из пречанских крајева.
1838. ГОДИНА
Мај- побуна војника у корист кнеза Милоша (Крагујевачка тј. Милошева) против
уставобранитеља. Милош принуђен да абдицира и престо уступи свом сину Милану.
Порта издала четврти Хатишериф тј. Турски устав за Провинцију Србију којим је
укинут апсолутизам кнеза Милоша и успостављен Савет као експонент турских
инетерса у Србији.Имао 17 чланова који су могли бити смењени само уз сагласност
Порте. Успостављена превага Савета над кнезом.

1839. ГОДИНА
Усвојен Турски устав
Престоница пресељена из Крагујевца у Београд
1. јуна кнез Милош абдицирао, одрекао се престола у корист старијег сина Милана.
―6. јуна умро кнез Милан Обреновић Формирано намесништво-Аврам Петронијевић,
Јеврем Обреновић и Тома Вучић Перишић.
9. октобра објављен Берат којим је Михаило Обреновић потврђен за изабраног српског
кнеза. Тиме је уствари укинуто право наследства престола. Михаило примљен код
султана који га је прогласио пунолетним са 16. година и 5 месеци.
Мај-престоница враћена у Крагујевац
2. август 1840 – у присуству емисара султана одржана Народна скупштина на којој су
дошле углавном присталице Обреновића. Прочитан ферман којим је Михаило
проглашен за кнеза. Скупштина је осудила уставобранитеље, тражила да 7 напусте
Србију и ада се испитају њихове кривице. После тога 37 највиђенијих првака напустило
Србију.

1842. ГОДИНА
23. август у Крагујевцу почела побуна против кнеза Михаила. Тома Вучић Перишић
разбио кнежеву војску која се делом прикључила побуњеницима.
25/26. август- Михаило под притиском уставобранитеља напустио Србију и прешао у
Земун. Протести свих конзула у Србији који Михаила сматрају за легитимног кнеза.
Уставобранитељи отпуштају из службе све пречанске чиновнике под оптужбом да су
присталице Оберновића.
½. Септембар – Народна скупштина у Вучићевом логору на Врачару акламацијом
изабрала Александра Карађорђевића за кнеза Србије.
23. септембар – Порта ферманом признала Александра за кнеза Србије. Руски цар
протествује због преврата у Београду. Годину дана касније Русија је прихватила
Александра уз услов да се из земље протерају Перишић и Петронијевић.
1843. Донет закон о заштити државе
1844. ГОДИНА
Београд имао око 13.000 становника
Донет Српски грађански законик. Приватна својина била неприкосновена
1848. револуција захватила европске државе.
Срби у Угарској траже аутономију.
1. маја започела са радом скупштина у Карловцима: Проглашена ―Србска Војводина‖.
За српског војводу изабран пуковник Стеван Шупљикац а митрополит карловачки
Јосиф Рајачић проглашен за патријарха. Резултат Војводство Србије и Тамишког Баната
независно од Угарске.
Саопштење да се спречи повратак Милоша у Србију. Александар преузео команду над
Војском.
12. јул Петровска скупштина без конкретних резултата. Није се састајала у наредних 10.
година.

1858. ГОДИНА
Јача опозиција према Кнезу Александру Карађорђевићу од смењених чланова Савета.
Против кнеза и Вучић и Миша Анастасијевић

Опозиција кренула у агитацију за сазивање народне скупштине и смене Александра
Карађорђевића. По радњама виђене слике Милоша Обреновића
15. новембар – одржани избори за народну скупштину. Већину добиле присталице
Обреновића
12. децембар – Светоандрејска скупштина (после 10. година). Усвојен Закон о
скупштини која се састаје редовно а не по народним обичајима. Скупштина збацила
кнеза Александра и Милоша Обреновића прогласила за кнеза.
Милош помиловао осуђене саветнике и дао им високе положаје- Вучић председник
Савета а Гарашанин министар унутрашњих дела.
Србија имала више од милион становника.
Порта прихватила Милоша али не и наследство кнежевства
Србија подељена на две странке либералну и конзервативну
14. септембар 1860. умро кнез Милош. Почетак друге владавине кнеза Михаила
Обреновића 1860-1868.

3.5. ЗНAМЕНИТЕ ЛИЧНОСТИ

Анастасијевић Миша, Капетан (1803-1885), трговац, ортак кнеза
Милоша и један од најбогатијих људи свога времена. Са једанаест година је у Поречу
(Доњи Милановац) био учитељ, будући да је знао да чита и пише. Године 1817.
постављен је за цариника на добровачкој скели, где остаје до 1822. године. Тада већ
има уштеђевину од 300 гроша и започиње већу трговину. Жени се 1825. године
Христином Урошевић, преко чијег брата Симе, који је писар књаза Милоша ступа у у
контакт са владарем Србије, али и највећим трговцима. Прелази на трговину крупном
стоком за рачун аустријских трговаца. Књаз Милош га 1833. године поставља за
дунавског капетана, са надзорно-арбитражном улогом. Богатсво је увећао као
монополиста на увоз соли из Влашке, Молдавије и Аустрије. Као највећи трговац сољу
на Балкану имао еј у служби око 10.000 људи, 23 стоваришта и преко 70 бродова за
превоз соли. Са 1,5 милиона дуката готовине у једном тренутку сматран је за једног од
најбогатијих људи на Балкану. Био је велики добротвор. Помагао писце, финасирао
београдско читалиште, балове и сл. Дошао у сукоб са кнезом Александром
Карађорђевићем, председавао Светоандрејском скупштином која је збацила кнеза
Александра. Кад се Милош вратио на власт Анастасијевић је напустио Србију.

Изградња капетан-Мишиног здања започета је 1857, вероватно са планом да постане
двор, али је развој политичких догађаја навео Анастасијевића да је 1863 године
поклони 'своме отечеству'. У ту велику зграду смештени су Велика школа, гимназија,
Министарство просвете, Народна библиотека и музеј. Данас се у њој налази Ректорат
Београдског универзитета.

Вучић Перишић Тома (1787/88-1859). Учесник и
војсковођа Првог и Другог српског устанка. Сматран за најбогатијег и најмоћнијег
Србина прве половине 19. века. За Милошев рачун угушио Ђакову буну (1824), а 1835.
посредовао да се мирно реши Милетина буна. Отад постаје противник кнеза Милоша и
један од водећих уставобранитеља. Отерао Милоша с власти 1839. Године 1842.
подигао буну против кнеза Михаила и збацио га с трона, прогласивши Александра
Карађорђевића за кнеза. У крви је угушио Катанску буну 1844. Од 1852. у пензији.
Радио живо на обарању кнеза Александра, али је Народна скупштина против његове
воље вратила старог кнеза Милоша 1858. Милош га је одмах затворио и Вучић је умро у
затвору под сумњивим околностима. Сахрањен на палилуском гробљу на Ташмајдану а
одатле 1904. посмртни остаци пренети у Гружу, у гробницу цркве закутске, његове
задужбине. Сматра се за првог српског полицајца.
Вујић Јоаким (1772-1847), путописац, драмски писац (написао преко 40 различитих
дела), оснивач српског позоришта. Штићеник кнеза Милоша. "Директор Књажевскосербског театра" 1834-1839.Прве представе одржане су у време заседања Сретењске
скупштине фебруара 1935.године. Одласком Милоша и Вујић је морао да напусти
Србију. Последње године свога живота Јоаким Вујић је провео у Београду у оскудици.
Умро је 8. новембра 1847. и сахрањен на старом ташмајданском гробљу у Београду.
Гроб му је касније „заметен―.

Коларац Милосављевић Илија (око 1800-1878), трговац и
добротвор.Из Панчева развио трговину са Србијом храном и стоком. После смрти

супруге живео у Београду. Године 1861. основао Књижевни фонд Илије
Милосављевића Коларца који је до Првог светског рата публиковао 120 књига.
Године 1877. оптужен за велеиздају због наводног учешћа у Тополској буни и осуђен
на тамницу. Иако га је убрзо Кнез Милан помиловао тамница је нарушила његово
здравље и убрзо је умро.Читав иметак, око милион тадашњих динара, тестаментом је
оставио народу за развој културе и за подизање Београдског универзитета. Убраја се у
велике задужбинаре у Србији. Његова најпознатија задужбина је Коларчев универзитет.

Љубица Обреновић, књегиња (1788-1743), жена кнеза Милоша и мајка
кнезова Милана и Михаила. Била је позната као строга и самосвесна, и често је
заузимала сопствени став у политици. Због тога је неколико пута долазила у озбиљне
сукобе са кнезом Милошем. Једном приликом је у налету љубоморе убила једну од
љубавница кнеза Милоша. Као њена резиденција изграђен је конак књегиње Љубице у
којем је касније био смештен Београдски Лицеј. Умрла је у изгнаству 1843. у Новом Саду.
Сахрањена у манастиру Крушедол.

Петронијевић Аврам (1791-1852), лични секретар кнеза Милоша,
српски посланик (ћехаја) код Порте (турске владе). Један од вођа Уставобранитеља и
противник кнеза Милоша. За време владавине кнеза Александра Карађорђевића био
непрестано министар иностраних дела Кнежевине Србије од 1842. до смрти, с
прекидом 1843-44. и кнежев представник (што одговара данашњем премијеру). Умро је
у Цариграду 22. априла 1852. године и сахрањен у цркви Свете Петке на Босфору.
Книћанин Петровић Стеван (1807-1855), момак кнеза Милоша, начелник јасеничког
среза и смедеревског округа. Пошто је подржао Устваобранитеље прогнан је из Србије
1840-1841. Под кнезом Александром Карађорђевићем 1848 постављен је за команданта
добровољаца који су 1848-1849. отишли у помоћ Србима против Угарске. По повратку
у Србију добио титулу војводе.(До тада је титулу војводе у Србији имао само Тома
Вучић Перишић). Носилац највећег аустријског војничког ордена. Сахрањен уз највеће
државне почасти у Београду. Село Книћанин у Војводини носи име по њему.
Задатак: Студенти налазе трагове историје из овог периода у својим срединама и
пишу биографије личности које нису наведене у овом тексту.

