
 

ЕВРОПА И ВАСКРС СРБИЈЕ, 1933. 

 

Садржај 
 

Предговор 

Реч у напред 

 

УВОД 

 

Кратак поглед на историју Срба од њихова доселења на Балканско Полуострво до пропасти српских држава (1499) 

Турска управа у српским земљама. Политичко економска страна српског народа пред крај XVIII века 

Сеоба Срба, њихова борба уз Аустрију против Турака и повластице које им је дала Аустрија. Укидање Пећског Патријархата (1764) 

Планови Аустрије и Русије о подели Турске. Кочина Крајина. Свиштовски уговор (4 августа 1791) 

 

ГЛАВА ПРВА 

I 

Срби у Београдском Пашалуку и Свиштовски Уговор. Војне реформе у Турској и реакција против јаничара. Аустрија и српски официри. Нова 
турска управа у Београдском пашалуку 

II 

Влада Хаџи Мустафа паше. Борба против одливника. Убиство Хаџи-Мустафе паше (1801) 

 

 



 

III 

Влада дахија. Режим тираније и опште незадовољство становништва. Срби и Турци спремају устанак на дахије. План за покољ свих виђенијих 
Срба у Београдском Пашалуку (1803) 

 

ГЛАВА ДРУГА 

I 

Погубљење кнезова Алексе Ненадовића и Илије Бирчанина (4 фебруара 1804). Карађорђе Петровић. Почетак устанка у Шумадији. Скуп у 
Орашцу и избор Карађорђа за вођу 

II 

Устанак у западном делу пашалука. Мисија проте Ненадовића у Земуну. Писмо проте Ненадовића митрополиту Стратимировићу и генералу 
Генејну и њихови одговори 

III 

Посредовање Аустрије за повраћај мира. Неуспех земунске конференције (18 маја 1804). Српски услови султану 

IV 

Устанак у источном делу пашалука. Миленко Стојковић и Петар Добрњац. Досељавање српских официра из Аустрије. Капетан Чардаклија. 
Одлука да се пошље депутација цару Александру 

 

ГЛАВА ТРЕЋА 

I 

Држање турске владе према српском устанку. Долазак Абу-Бећир паше ради повраћаја реда у Београдском пашалуку. Бегство дахија и њихово 
погубљење у Ада Кале-у (6 августа 1804). Жеље устаника. Питање о јемству Аустрије 

 

 

 



 

II 

Одлазак српске депутације у Петроград (13 септембра 1804). Поглед на источну политику Русије од 1792 до 1804. Аустрија и српски устанак. 
Савет руске владе Србима. Повратак депутата (26 децембра 1804) 

III 

Неуспех мисије Абу-Бећир паше и његов повратак у Босну (новембра 1804) 

 

ГЛАВА ЧЕТВРТА 

I 

Повратак депутације из Петрограда (7 јануара 1805). Посредовање влашког и моравског кнеза. Одашиљање српске депутације у Цариград 

II 

Мере турске владе за сузбијање српског устанка. Аудијенција српских депутата код министра унутрашњих дела (13 јуна 1805). Заузимање 
руског посланика у корист Срба. Наименовање Хафис паше из Ниша за везира Београдског пашалука. Савет Србима да се одупру Хафис паши 

III 

Ширење устанка. Борба против султана: пораз Хафис паше код Иванковца (18 августа). Установа Савета. Велике турске припреме против 
Србије. Молба устаника султану, цару Францу и цару Александру (новембра 1805) 

IV 

Српска депутација у Бечу (фебруара 1806) и њен пријем код барона Валенбурга. Кораци Аустрије у Цариграду у корист Српских устаника 
(марта 1806) 

ГЛАВА ПЕТА 

I 

Објава „светог рата“ Србима. Припреме Турака. Нове руске преставке у корист Срба. Посредовање Аустрије код султана. Неуспех руско-
аустријског заузимања. Покушај турске владе да осујети посредовање Француске (маја 1806) 

 

 



 

II 

Ново проширење устанка ван Београдског пашалука. Устаници у опасности од више турских армија. Карађорђе и владика Петар I. Преговори 
проте Ненадовића с турским пашама. Наступање руменлиске војске ка Делиграду. Мисија Петра Ичка у Цариграду (јула 1806). Турски порази 
на Мишару и на Делиграду (августа 1806) 

III 

Ичков долазак у Цариград (августа 1806). Француска политика према Турској после Амијенског уговора. Наполеон против Александра. Нови 
француски амбасадор у Цариграду. Себастијани и кнез Ипсиланти (јула 1806). Борба између Француске и Русије у Цариграду. Утисак српских 
победа. Забуна турске владе. Задовољење српских жеља. Наименовање Хасан бега за мохазила у Београду (септембра 1806) 

 

ГЛАВА ШЕСТА 

I 

Уступци турске владе Србима. Адреса захвалности султану (новембра 1806). Ичков повратак у Цариград. Предаја београдског града (27 
децембра 1806). Предаја шабачког града (7 фебруара 1807) 

II 

Продужење борбе између француског и руског утицаја у Цариграду. Прекид односа између Турске и Русије и објава рата (децембра 1806). 
Српско-турска конвенција, од 25 јануара 1807 

III 

Манифест генерала Михелсона Србима (јануара 1807). Одлука о савезу с Русима и одбачај српско-турске конвенције (март 1807) 

 

ГЛАВА СЕДМА 

I 

Борба српских и руских трупа против Турака у Крајини (1807) 

II 

Мисија пуковника Паулучија у Србији (јули 1807) 



 

III 

Збачење Селима III и долазак на престо Мустафе IV (марта 1807). Тилзитски уговор (7 јула 1807). Обустава борбе између Руса и Турака 

 

ГЛАВА ОСМА 

I 

Долазак првог руског представника у Београд (августа 1807) 

II 

Преговори између Руса и Турака у Слобозеји. Примирје од 24 августа 1807. Незадовољство међу Србима. Цар Александар поништава потврду 
примирја. Наименовање кнеза Прозоровског за главног команданта руске дунавске војске. Турска влада се обвезује да ће Србе оставити на 
миру до закључка уговора о миру с Русијом 

III 

Нов покушај турске владе да се непосредно споразуме са Србима и да их одвоји од Руса. Мисија митрополита Аксентија у Београду (новембра 
1807) 

 

ГЛАВА ДЕВЕТА 

I 

Сплетке аустријских агената у Србији. Састанак маршала Симбшена с Марађорђем (4 априла 1808). Политика руског претставника у Београду. 
Преговори између српских и аустриских делегата. Реакција против Аустрије у Србији. Прекид преговора између Срба и Аустријанаца (јула 
1808) 

II 

Напори кнеза Прозоровског да сузбије аустријски утицај у Србији. Српски Савет против Карађорђа. Држање Русије 

III 

Нов покушај турске владе да преговара непосредно са Србима. Мисија митрополита Дионисија у Голубињу (13 октобра 1808). Неуспех 
посредовања Мула паше из Видина (децембар 1808) 



 

ГЛАВА ДЕСЕТА 

I 

Планови о подели Турске царевине између Француске и Русије (март 1808). Судбина намењена Србији. Ерфуртска Конвенција (12 октобар 
1808) 

II 

Непосредни преговори између Русије и Турске. Први пројекат Устава за Србију, од 10 августа 1807. Нови пројекат, од 14 новембра 1808. 
Родофиникинови предлози за утврђење руског утицаја у Србији 

III 

Интриге аустријских агената против руског утицаја у Србији. Неповерење српских старешина према Родофиникину. Нове интриге аустријских 
агената и државни удар, од 25 новембра 1808. Проглашење Карађорђа за наследног врховног старешину 

 

ГЛАВА ЈЕДАНАЕСТА 

I 

Примедбе кнеза Прозоровског на пројекат Родофиникинов, од 24 новембра 1808. Разговори кнеза Прозоровског и генерала Кутузова с Иваном 
Југовићем (јануар и фебруар 1807) 

II 

Енглеско-турски савез, од 5 јануара 1809 и Русија. Долазак турских пуномоћника и нове српске депутације у Букурешт 1809. Изјава кнеза 
Прозоровског српским депутатима. Упуства руским пуномоћницима за преговоре с Турцима 

III 

Нов покушај турске владе да преговара непосредно са Србима. Прекид односа између Русије и Турске. Измена уверења о пријатељству између 
Карађорђа и кнеза Прозоровског 

 

 

 



 

ГЛАВА ДВАНАЕСТА 

I 

Напад српских устаника на Турке и погибија на Каменици (31 маја 1909). Неслога између српских старешина. Улазак Турака у Јагодину и у 
Пожаревац (крај августа 1809). Одлазак К. Родофиникина у Панчево (18 августа 1809). Пад Исмаила у руске руке (17 септембра 1809). 
Повлачење Турака из Србије (октобра 1809) 

II 

Незадовољство против Руса. Карађорђе тражи заштиту Наполеона I (18 августа 1809). Преговори између капетана Вучинића и пуковника 
Меријажа. Карађорђево писмо Наполеону, од 13 јануара 1810. Мисија капетана Вучинића у Љубљани и у Паризу (април–мај 1810) 

III 

Преговори између Срба и Аустријанаца. Карађорђе тражи од аустријског цара заштиту и помоћ и нуди му главне српске градове (28 августа 
1809). Карађорђев састанак с маршалом Симбшеном (28 септембра 1809). Карађорђе понова нуди београдски град Аустрији. Неуспех мисије 
Ивана Југовића у Бечу (април–мај 1810) 

 

ГЛАВА ТРИНАЕСТА 

I 

Нове размирице између српских старешина; победа русофила. Скупштина у Хасан-Пашиној Паланци (5 децембра 1809). Скупштина не 
признаје Карађорђеве кораке код Француза и код Аустријанаца. Предузимање мера да се пошљу руске трупе у србију. Смена кнеза Багратиона 

II 

Прелазак руске војске у Србију (17 јуна 1810). Пораз Турака код Јасике (7 септембра 1810). Нови пораз Турака код Варварина (18 септембра). 
Оснивање прве српске владе. Оставке Миленка Стојковића и Петра Добрњца и њихово прогонство (19 фебруара 1811). Карађорђе и Милош 
Обреновић 

III 

Наименовање новог команданта руске дунавске војске. Ратни план генерала Кутузова и Срби (априла 1811). Пораз Турака код Рушчука 
(октобра 1811). Наименовање пуномоћника за преговоре о миру 

 



 

ГЛАВА ЧЕТРНАЕСТА 

I 

Општа европска политика према Турској од 1810 г. Стање духова у Аустрији; мемоар генерала Радецког и Метернихова мисија у Паризу (јула 
1810). Наполеон и српско питање. Већање у Бечу о евентуалном поседању Београда од стране аустријских трупа (август 1810). Положај Русије 
у очи преговора о миру 

II 

Преговори у Ђурђеву (крај октобра 1811). Српско питање. Борба Француске и Аустрије против Русије у Цариграду. Закључење Букурешког 
уговора (8 маја 1812). Одредбе чл. VIII-ог о Србији 

III 

Наименовање адмирала Чичагова за команданта дунавске војске (мај 1812). Мисао о руско-турском савезу. План о устанку Словена у Турској 
и о војничком походу у Далмацију и у Италију. Рат између Француске и Русије. Смена адмирала Чичагова и повлачење руске војске с Дунава 

 

ГЛАВА ПЕТНАЕСТА 

I 

Необавештеност Срба о Букурешком Уговору. Мисија генерала Ивелића у Србији. Повлачење руских трупа из Србије. Скупштина у 
Враћевшници. Срби примају VIII-ми члан Букурешког уговора (27 августа 1812) 

II 

Наименовање Куршид паше за великог везира (11 септембра 1812). Прогонство Галиб ефендије и погубљење браће Морузи. Турско-српски 
преговори о VIII-ом члану Букурешког уговора 

III 

Српске старешине и Мула паша из Видина. Српски предлози турској влади, од 13 јануара 1813. Нова српска делегација у Нишу. Преговори са 
Челеби ефендијом, комесаром турске владе 

 

 



 

ГЛАВА ШЕСНАЕСТА 

I 

Реакција аустриске владе против руског утицаја у Србији. Протести турске владе против бављења руског преставника у Србији (децембра 
1812). Упуства Италинскога руском преставнику у Србији 

II 

Положај Србије у пролеће 1813. Карађорђе тражи од цара дозволу да се настани у Русији. Критичан положај Срба. Карсли Али паша, главни 
командант турске војске позива Србе да приме турске услове (3 јула 1813). Карађорђев проглас народу (3 јула 1813) 

III 

Нови кораци Италинског код турске владе (10 јуна). Нови протест турске владе против бављења руског преставника у Србији. Наредбе цара 
Александра, од 12 августа 1813 

 

ГЛАВА СЕДАМНАЕСТА 

I 

Праве намере турске владе према Србима. Напад на Србију с три стране. Српски план за одбрану. Карађорђева болест. Смрт Хајдук Вељка и 
пад Неготина (крајем јула 1813). Повлачење Срба из Лознице. Карађорђево опорављење. Наименовање Мехмед Бахрам паше за команданта 
турске војске према Нишу (крајем августа 1813). Сједињење турских трупа из Видина и из Ниша на ушћу Мораве. Карађорђе тражи примирје 
од великог визира. Бекство српског становништва у Аустрију и у гору. Појаве Турака на левој обали Мораве. Прелазак Карађорђа, његове 
породице и неколико старешина у Земун (3 октобра 1813). Улазак турске војске у Београд (7 октобра 1813). Одушевљење у Цариграду  

II 

Српске избеглице и аустриске власти. Интернирање српских старешина. Турска влада тражи од Аустрије да јој изда српске избеглице. 
Удаљење српских старешина од границе (27 јануара 1814). Разговор кнеза Хоенцолерна с Карађорђем. Одлазак српских старешина у Русију 
(крајем априла 1814) 

 

 

 



 

III 

Изглед Србије у октобру 1813. Наименовање Сулејман паше „Скопљака“ за везира Београдског пашалука. Умирење земље и потврда Милоша 
Обреновића за кнеза рудничке нахије. Повраћај турске управе у Србију. Нове глобе. Преметачине и узапћење оружја. Помор од куге. Српски 
одбор у Земуну. Молба српских старешина цару руском (крајем априла 1814) 

 

ГЛАВА ОСАМНАЕСТА 

I 

Позив виђенијих Срба из Београдског Пашалука српском одбору у Земуну (април 1814). Путовање проте Ненадовића у Русију и у Беч. Хаџи 
Проданова буна (новембар 1814). Савет графа Стакелберга Србима. Повратак проте Ненадовића у Земун (децембра 1814) 

II 

Српско питање на Бечком Конгресу (рад проте Ненадовића, Фрушића и Давидовића) 

III 

Пројект руске ноте у корист хришћана у Турској (фебруар 1815). Други српски устанак (априла 1815). Протести цара Александра у Цариграду, 
у корист Срба. Повратак проте Ненадовића у Србију 

 

ГЛАВА ДЕВЕТНАЕСТА 

I 

Милош Обреновић на челу Другог устанка (април 1815). Повратак српских избеглица из Аустрије. Ослобођење пашалука од Сулејман паше и 
рђавих Турака, благо поступање према осталим Турцима и изјава верности султану 

II 

Помирљиво држање турске владе. Преговори између Милоша Обреновића и Куршид паше, босанског везира (августа 1815). Кораци нишког 
владике код српских старешина у корист преговора са Марашли Али пашом. Неуспех преговора између Милоша и Куршид паше (20 августа 
1815) 

 



 

III 

Преговори између српских старешина и Марашли Али паше. Одлазак српске депутације у Цариград (крајем августа 1815). Наименовање 
Марашли Али паше за везира Београдског пашалука. Усмени договор између Милоша и Марашлије. Милош врховни кнез (новембра 1815) 

 

ГЛАВА ДВАДЕСЕТА 

I 

Михаило Герман и његова мисија у Русији. Народне старешине против Милоша. Смрт Петра Молера (маја 1816). Убиство владике Никшића. 
Милошеви напори да ферманом утврди суму данка. Подвале турске владе  

II 

Ново незадовољство против Милоша. Завера кнеза Симе Марковића, Цукића и других старешина и њихово погубљење (марта 1817 г.). 
Милошева молба цару за заштиту од српских избеглица у Русији. Политика Марашли Али-паше. Адреса захвалности, од 27 јула 1817 год. 

III 

Руска влада и српске избеглице у Русији. Хетерија и предлог о ослобођењу свих хришћана у Турској. Бегство Карађорђево, његов долазак у 
Србију и његова смрт (24 јули 1817) 

 

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ ПРВА 

I 

Преговори између Русије и Турске о извршењу Букурешког уговора. Мишљење графа Каподистрије. Упуства барону Строганову, новом 
руском посланику у Цариграду (1816). Преговори барона Строганова с Реис ефендијом о извршењу VIII-ог члана Букурешког уговора 

II 

Адреса захвалности султану и незадовољство Строганова. Милошева одбрана. Нерасположење Строганова према Милошу због Карађорђева 
убиства 

 

 



 

III 

Преговори барона Строганова с турским министрима о српском питању (11 и 18 децембра 1817). Турци поричу Русији право посредовања у 
српском питању. Одлагање преговора о Србима 

 

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ ДРУГА 

I 

Покушаји турске владе да од Милоша добије нову изјаву захвалности. Народна молба султану, од 4 јуна 1818. Преговори Милошеви с 
Марашли-Али пашом. Одашиљање нове српске депутације у Цариград (априла 1820). Нова народна молба султану, од 21 априла 1820 г. 

II 

Мишљење руске владе о наименовању Милоша Обреновића за наследног кнеза и о будућем уређењу Србије. Нацрт молбе коју Срби треба да 
поднесу султану, од 1 марта 1820. Упуства руске владе барону Строганову 

III 

Преговори барона Строганова с турском владом (марта 1820). Нацрт нове народне молбе коју је израдио барон Строганов. Његова упуства 
Милошу (јула 1820) 

 

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ ТРЕЋА 

I 

Сплетке београдских Турака. Свечан пријем царског комесара у Србији. Завера против Милоша. Срби одбијају ферман. Саопштење нове 
народне молбе царском комесару и београдском везиру 

II 

Незадовољство у Цариграду. Предаја српске молбе турској влади (30 септембра 1829). Мишљење барона Строганова о држању Срба према 
царском комесару и о садржини њихове молбе 

 

 



 

III 

Порука турске владе да се пошаље нова српска депутација у Цариград. Безуспешни покушај београдског везира да у нову депутацију уведе 
владике. Питање о границама Србије 

 

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТА 

I 

Буна Т. Владимиреска у Влашкој. Планови хетериста. Сукоб између руског посланства и турске владе. Упад А. Ипсилантија у Молдавију. 
Сумња да Русија помаже грчки устанак. Фанатизам турског становништва у Цариграду 

II 

Узапћење писма које је кнез Ипсиланти био упутио Милошу. Буна Марка Абдуле и Стевана Добрњца 

III 

Отпуштање Ипсилантија из руске војске и забрана да се може вратити у Русију. Покољ Грка у Цариграду (2 априла 1821). Ултиматум цара 
Александра. Прекид односа између Русије и Турске и одлазак барона Строганова из Цариграда (10 августа 1821) 

 

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ ПЕТА 

I 

Смрт Марашли-Али паше (23 септембра 1821). Постављање Абдурахман паше за београдског везира. Непријатељско држање новог везира. 
Милошева молба цару. Одузимање српским депутатима пуномоћија за преговоре (октобра 1822). Образовање Милошево. Кретање Хетериста 
око границе Србије. Махне Милошеве унутарње политике: намети, кулуци, глобе чиновника. Ђакова буна (јануара 1825). Установа редовне 
војске у Србији (маја 1825) 

II 

Русија и Турска, од 1821 до 1825 г. Обнова дипломатских односа између Русије и Турске (јануара 1824). Тражење руског отправника послова у 
Цариграду да се српски депутати пусте на слободу и да се испуне жеље српског народа (јула 1825). Турска влада не признаје Русији право да 
посредује у корист Срба и оставља српске депутате у притвору 



 

III 

Нове сплетке хетериста у Србији. Чарапићева буна (априла 1826) 

 

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ ШЕСТА 

 I 

Смрт цара Александра (6 децембра 1825). Источна политика Николе I. Руски ултиматум Турској од 17 марта 1826. Српско питање 

II 

Турска влада прима руске предлоге (23 априла 1826). Закључење Акерманске конвенције (7 октобра 1826). Потврда VIII-ог члана Букурешког 
уговора о Србији. Оделити акат о Србији 

III 

Одредбе Акерманске конвенције о Србији и скупштина од 16 јануара 1827 г. Поновни избор Милоша за наследног кнеза Србије. Политика 
давања поклона. Руска нота о Србима, од 19 јуна. Наименовање комесара турске владе, за преговоре са српским депутатима (октобра 1827). 
Битка код Новарина (20 октобра 1827). Прекид односа између Русије и Турске. Одлазак руског посланика из Цариграда (децембра 1827). 
Српски депутати понова задржани као таоци 

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ СЕДМА 

I 

Тежња турске владе да одржи Србе у покорности. Савети руске владе Милошу да Срби остану на миру. Одлуке српске скупштине од 1 јануара 
1825. Неискреност турске владе. Обавезе Милошеве и народне 

II 

Рат између Русије и Турске. Буна у Сарајеву и растурање босанских трупа. Милошеви предлози за уређење односа између Турске и Срба 

III 

Преговори о миру. Одредбе Једренског уговора (14 септембра 1829) 

 

 



 

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ ОСМА 

I 

Преговори турске владе са српским депутатима у Цариграду и њен покушај да изигра одредбу уговора о повраћају одузетих нахија. Енергична 
интервенција графа Орлова. Постављење турског комесара за одређење граница одузетих нахија 

II 

Састанак народне Скупштине у Крагујевцу (3 фебруара 1830). Милошева оставка. Одлуке Народне Скупштине којом се Милошу и његовим 
наследницима даје титула кнеза. Захвалност султану и молба да Милоша потврди за наследног кнеза. Изјава захвалности руском цару 

III 

Почетак исељавања Турака из Србије. Узбуна Турака против употребе звона у српским црквама. Долазак комесара за границе у Србију. 
Неуспех изасланих комисија. Дрска изјава руског комесара. Милошева жалба 

 

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ ДЕВЕТА 

I 

Покушаји турских министара да одуговлаче преговоре. Нацрт хатишерифа за Србију. Милошеве примедбе на нацрт хатишерифа. 
Незадовољство руског посланика Милошевим држањем. Покушај турске владе да изигра одредбу о одузетим нахијама 

II 

Милошева „декларација“ о нацрту хатишерифа. Одашиљање Цветка Рајовића и Аврама Петронијевића у Петроград 

III 

Примедбе руске владе на нацрт хатишерифа. Преговори у руском посланству (10 јула). Турски нацрт хатишерифа за Србију. Одговор руског 
посланика 

 

 

 

 



 

ГЛАВА ТРИДЕСЕТА 

I 

Милош успева да придобије турског комесара. Одлазак комесара у Цариград (8 јуна 1830). Упуства депутатима у Цариграду за одбрану 
српских захтева и придобијање људи од утицаја 

II 

Покушаји турске владе да окрњи одузете нахије. Незадовољство руског посланика због одашиљања српске депутације у Петроград. Текст 
турског хатишерифа. Нови Милошеви захтеви. Задобивање турских министара новцем. Потпис Хатишерифа и берата 

III 

Долазак турског комесара Лебип ефендије у Београд (21 новембра 1830). Свечано обнародовање хатишерифа и берата у Београду (5 децембра 
1830). Народно одушевљење 

 

ГЛАВА ТРИДЕСЕТ ПРВА 

I 

Тешкоће у решењу питања о границама. Продаја турских имања и питање о исељењу Турака из Србије. Пољска револуција и покушај турске 
владе да изигра одредбу хатишерифа о исељењу Турака (фебруар 1831). Буна Мустафа паше скадарског против султана, његове везе с кнезом 
Милошем и његов пораз (мај 1831). Буна босанских капетана против султана и пораз великог везира (јули 1831) 

II 

Нови руски посланик у Цариграду, Бутењев и његово држање према Србима. Изјава турског комесара за границе. Преговори у Крагујевцу (7 
маја 1831). Тражење руског посланика да се Србији врате свих шест одузетих нахија 

III 

Кнез Милошеве жалбе графу Неселроде (22 августа 1832). Угушење босанског покрета и бекство Градашчевића у Аустрију (јуни 1832). Афера 
браће Вренчевића. Кнез Милош подстиче побуну у крајевима крушевачком, параћинском, ражањском и алексиначком. Скупштина судија и 
капетана у Крагујевцу (5 фебруара 1833) 

 



 

ГЛАВА ТРИДЕСЕТ ДРУГА 

I 

Пораз турске војске код Коње. Нова политика Русије према Турској. Претставке руског посланика и српских депутата турској влади за извиђај 
о отмици Вренчевића и народној побуни 

II 

Долазак турског комесара у Србију. Суђење Вренчевићима и ослобођење девојака (12 фебруара 1832). Скупштина српских судија и капетана у 
Крагујевцу 

III 

Долазак нових српских депутата у Цариград. Протест кнеза Милоша против одлагања преговора и претња да ће послати депутацију у 
Петроград. Изјава Реис ефендије да се границе Србији не могу одредити. Претња кнеза Милоша да ће дићи буну. Кораци графа Орлова и 
Бутењева у корист питања о границама. Савети депутата кнезу да диже буну 

IV 

Буна у одузетим нахијама. Војна помоћ кнеза Милоша побуњеницима. Кнежев проглас тамошњем народу и мере за одбрану нових граница. 
Признање нових граница Србије од стране турске владе. Народно весеље у Србији. Проглас кнеза Милоша о коначном присаједињењу 
одузетих нахија 

 

ГЛАВА ТРИДЕСЕТ ТРЕЋА 

I 

Захтев турске владе да се Турцима за исељење остави рок од шест година а да београдски Турци остану где су. Расположење руског посланика 
и графа Орлова да учине тај уступак турској влади. Опозиција српских депутата 

II 

Одлука цара Николе у корист београдских Турака. Услови под којима Турци могу остати у вароши Београду и одредбе о исељењу Турака из 
осталих места (17 септембра 1833). Покушај турске владе да смањи учињене уступке Србима (октобар и новембар 1833). Израда хатишерифа и 
потврда султанова 

 



 

III 

Долазак барона Будберга у Србију. Савети графа Неселроде кнезу Милошу. Постављење комесара за обележење граница. Скупштина у 
Крагујевцу (13 фебруара 1834 г.). Погранични изгреди. Насилно исељење Турака из Подриња (јуна 1834 г.). Поклони султану и турским 
министрима. Осигурање граница 

Прилози 

Речник страних речи 

Исправке 
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