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ДРУГИ СРПСКИ УСТАНАК 

(обрада) 

Након гушења Првог српског устанка на територији некадашње устаничке Србије и 
обновљеног Београдског пашалука остала су тројица значајних Срба ( Милош 
Обреновић, Станоје Главаш и Хаџи-Продан Глигоријевић) 

Турци су се договорили са Станојем Главашем да им чува путеве и првом приликом га 
убили. Терор Турака је био свакодневни и неподношљив. Зато долази до побуне Срба 
под вођством Карађорђевог четовође Хаџи Продана Глигоријевића – Хаџи Проданова 
Буна (1814.) од септембра до децембра те године. Буна је почела код манастира 
Трнаве и проширила се у Пожешкој нахији. Побуна није била добро организована, 
десила се некако у незгодно вријеме, а није је подржао ни кнез Милош Обреновић. 
Након почетних борби кнез Милош Обреновић је понудио помоћ Турцима у замијену 
за амнестију устаницима. Усатанак је брзо угушен, а Хаџи Продан је побјегао у Аустрију 
(касније се тукао с Турцима у Грчком устанку (1821.-1825.) 

Турци нису одржали обећање дато кнезу Милошу и народ тражи од њега да нешто 
предузме. Тако долази до Другог српског устанка који подиже Милош Обреновић у 
Такову на Цвети 1815. године. Побуна је захватила сав Београдски Пашалук и Срби 
разбијају Турке. Због свега тога султан шаље двије војске на устаничку Србију. Једну с 
југа од Ниша и другу са запада из Босне. Добро организовани устаници поражавају обје 
султанове војске. Устаници туку Турке на Љубићу (јуначка погибија војводе Танаска 
Рајића бранећи топове) Палежу и Дубљу. Са пораженим Турцима Милош покреће 
преговоре и подмићује их. На крају је склопљен усмени договор између кнеза Милоша 
и београдског паше Марашли Али паше о амнестији и самоуправи за побуњене Србе. 
Била је то комбинација Кнежинске самоуправе, Ичковог мира и Букурешког мира. Срби 
су добили Народну канцеларију у Београду као своје управно аутономно тијело. 

Аутономија и амнестија су остварене усљед турских пораза, Бечког конгреса и обнове 
руске силе. Кнез Милош је тражио подршку Аустрије и Русије. Русија је подржала кнеза 
Милоша и савјетовала га да не учествује у Руско-Турском рату (1828.-1829.) ни у Грчком 
устанку (1821.-1829.) Зато што Грци нису помагали Србима, а Запад је стајао иза Грчког 
устанка. Што ће омогућити Србији аутономији (коју су Срби изборили сами), а Грчкој 
независност (коју је изборио Запад). 

Други српски устанак 1815. године је успио јер је прије њега био Први устанак , као 
најзначајни устанак Срба до тада. Било је и прије устанака, али ниједан са толиким 
значајем као овај Карађорђев и зато је назван Првим српским устанком. 

 


