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Срби у ратовима Хабзбуршке монархије и Млетачке републике против Османског царства 
 
Први устанци Срба у српским земљама које су прве освојене.Устанак Срба 1565. на подручју Македоније 
Сви устанци Срба против турског зла су угушени у крви на различите начине, али су се Срби 500 година 
супроствљали турском терору. 
 Ратови Хабзбуршке Монархије(Аустријског царства) и Млетачке Репубике(Венеције) против Османског 
(Турског) царства омогућавају Србима да се боре против турског окупатора и омогуће себи бољи живот. 
 
Дуги Рат (1591.-1606) између Аустрије и Турске, углавном преко српских земаља.  
1593. Битка код Сиска и први пораз Турака у историји. Побиједили су Срби као аустријски војници 
1594.устанак Срба у Банату, Никшићу, Пиви и Дробњаку. Турци спалили мошти Светог Саве. 
Рат је по први пут у историји ратовања Турака завршен миром под једнаким условима. 
 
Кандијски рат (1645.-1669.) између Млечана и Турака због Крита(Кандије) Велика улога Срба, нарочито 
ускока у Далмацији и Црногораца. Млеци губе Крит. 
У овом рату Црногорци први пут званично ратују против Турака. 
Ускоци су били србски борци који су ускакали из Млетачке републике или Аустрије у Турску и борили се 
против Турака, враћајући се касније назад. Све борбе Ускока и Црногораца су вођене на српској земљи. 
Најпознатији ускочки вођа звао се Јанковић Стојан. 
 
Морејски рат (1684.-1699) између Венеције и Турака због Мореје(Пелопонеза) Једине успјехе Млечани имају 
гдје су се Срби (ускоци и Црногорци) тукли против Турака. 
Бечки рат (1683.-1699.) између Аустрије и Турака.Морејски и ббечки рат се стапају у један Велики рат 
Посљедњи продор Турака у дубину Европе до Беча. Срби се дижу на устанке широм Османског царства. 
Настаје ,,Света Лига,, Аустрије, Венеције, Пољске и Русије. 
Аустријска и Пољска војска разбијају Турке и продиру криз Угарску уз помоћ српских устаника. 
Млечани надиру кроз Далмацију и Грчку , опет помоћу Срба. 
Руске борбе са Турцима у Бесарабији. Први званични рат Русије и Турске.Појава Русије као силе. 
Аустријске трупе са српским устаницима ослобађају Банат и Славонију 1687. , па Срем и Београд 1688. 
Аустријска војска формира ,,српску милицију,, од устаника. Аустријске трупе и српска милиција ослобађају 
Ужице, Ниш, Нови Пазар, Призрен и Скопље 1689. 
Реорганизација турских снага,контраофанзива и порази савезника. 169о. битка код Качаника и крах Аустрије 
Рат је завршен миром у Сремским Карловцима 169о. Након турског продора до Дунава и Саве и уз Велику 
Сеобу Срба под патријархом Арсенијем III Чарнојевићем. 
У овом рату су Црногорци први пут званично одбацили султанову власт. 
 
Први Аустријско -Турски рат (1716-1718.) Почео због Црногораца које су на устанак позвали Руси,а помогли 
их Млечани, а Аустрија ушла у рат због Венеције. Завршено миром у Пожаревцу 1618. Аустрија добила 
Шумадију и источни Срем,као и дио Баната и Босне, што им је омогућило да на сјверу Шумадије формирају 
,,Краљевину Србију,, под патроном Хабзбурга. 
Други Аустријско-Турски рат(1737.-1739.) Аустријанци продрли до Ниша , што је и изазвало општи устанак. 
Турска контрaофанзива до Дунава и Саве ,нова сеоба Срба под патријархом Арсенијем IV Јовановићем и мир 
у Београду 1739. Све око српских земаља. 
Први Руско-Турски рат (1768.-1774.) Руси ослобађају Крим и сјеверне обале Црног Мора, али и продрла у 
Бугарску. Руско царство након овог рата постаје званичник Словена и хришћана у Турском Царству. 
Други Руско-Турски рат (1787.-1792.)ослобођење свих обала Црног мора и тежак пораз Турака. 
Трећи Аустријско-Турски рат(1788.-1791.) Аустрија ушла у рат у договору са Русијом и водили борбе у 
Банату и Влашкој. 
 

 


