
 

МИЛОШ ОБРЕНОВИЋ, КЊИГА ТРЕЋА (1827–1835), 1912. 

 

Садржај 

 

ПРВИ ОДЕЉАК 

ХАТИШЕРИФ ОД 1829 ГОДИНЕ 

 

ГЛАВА I 

ДРУГА ВЕЛИКА ДЕПУТАЦИЈА У ЦАРИГРАДУ, ЊЕНА УПУСТВА И ПРВИ КОРАЦИ 

март–мај 1827 

 

I Долазак рускога посланика у Цариград (1 феб. 1827). Депутација одлази у Цариград (28 феб.). Њен састав и општа упуства 

II Упуства о наследном кнежевском достојанству 

III Милош руској влади о наследству. Одговор и мишљење руске владе 

IV Долазак депутације у Цариград (17 март 1827). Илија Марковић и Марко Ђорђевић на Порти (19 марта). Рибопјерово мишљење о 
наследном кнежевском достојанству. Његови савети депутацији. Милошева последња реч о наследности 

V Прва аудијенција депутације на Порти (21 апр.). Изгледи. Милошева издашност. Герман и Рибопјер о томе. Портина индиферентност према 
српском питању 

 

ГЛАВА II 

ПОЧЕТАК ПРЕГОВОРА И ПРЕКИД ОДНОСА ИЗМЕЂУ РУСИЈЕ И ПОРТЕ 

јун–декембар 1827 



 

I Порта према хришћанским силама због грчкога питања. Русија и Порта у томе питању. Депутати се туже Рибопјеру. Његова нота Порти о 
српском питању (7 јун). Забринутост депутата због опште ситуације. Портин одговор од 8-ог јула на ноту од 7-ог јуна. Милош о ситуацији 

II Лондонски договор о грчком питању(24 јун). Кораци руског, енглеског и француског посланика у корист Грчке (август). Порта почиње 
неодређене преговоре с депутатима (јул–септ.). Рибопјерово мишљење о томе. Хаџи-Хакиф-ефендија, комисар за српске послове (2 окт.) 

III Наварински бој (8 окт.). Огорчење Турака. Француски и енглески посланик напуштају Цариград (крајем новем.). Рибопјер исто тако (4 
дек.). Портина обећања депутатима. Рибопјерови савети депутатима. Њихово очајање. Султанов манифест (8 дек.). Аустријски интернунциус о 
ситуацији 

 

ГЛАВА III 

СЕНЕТИ И УЛАЗАК БОСАНСКЕ ВОЈСКЕ У СРБИЈУ 

нов. 1827 – мај 1828 

 

I Упуства руске владе Милошу (9 нов. 1827). Портина уверавања Милошу. Скупштина старешина у Крагујевцу (16 дек. 1827). Питање о сенету 
(обавези) Порти 

II Сенети и наследно кнежевско достојанство. Скупштински акт и обећања Хусеин-пашина. Милошево гледиште на Портин сенет народу. 
Извештај Русији (2 јан. 1828) 

III Портина политика; њен сенет народу; она објављује да ће градове у Србији посести војском. Драгоманови покушаји да се преговара без 
обзира на Акерманску Конвенцију 

IV Једновремени долазак сенета и босанске војске у Србију. Милошево изненађење и протести. Везирова објашњења 

V Мере против турских евентуалних изгреда. Стање турске војске у Србији 

VI Измена сенета. Опозивање Ст. Симића из Цариграда. Милошева оцена турске политике. Нови драгоманови покушаји и Портини предлози 
(7 апр.) 

 

 



ГЛАВА IV 

СРБИЈА И РУСКО-ТУРСКИ РАТ 

1828 год. 

 

I Руске жалбе против Порте. Русија и њени савезници у грчком питању. Русија објављује Порти рат (14 апр. 1828). Руска „декларација“. 
Српско и грчко питање. Русија неће да се служи „револуционим“ средствима. Руски савети Милошу о држању Србије 

II Милош и руске поруке. Стање турске војске у Србији. Милошево путовање кроз земљу (април). Портини предлози од 7 априла. Долазак 
Михаила Германа (28-ог апр.). Руси прелазе Прут. Милошево гледиште за даље преговарање у Цариграду. Германов повратак. Руски манифест 
о рату на српској Скупштини (14 мај). Поруке депутатима и „возраженија“ на Портине предлоге од 7-ог априла 

III Босанска војска на Дрини. Милошеви протести и претње. Милошеве интриге да завади Хусеин-пашу и Али-пашу Видаића. Турски страх у 
Србији. Буна у Сарајеву против султанових рефорама (јун). Босанци напуштају српске тврђаве и логор на Дрини 

 

ГЛАВА V 

СРБИЈА И РУСКО-ТУРСКИ РАТ 

1928 године 

(наставак) 

 

I Долазак Михаила Германа у Србију (10 јун). Русија о Милошеву држању. Милошев извештај Хусеин-паши и Порти о Германовој мисији. 
Протест против логора на Дрини 

II Портино гледиште на Србијино држање. Германов повратак и Милошеви предлози руској влади (25 јун). Његова изјава о евентуалном упаду 
у отргнуте пределе. Милош поклања руским рањеницима 10.000 дуката. Прикупљање информације за руски генерални штаб 

III Нереди у Босни. Милошеве и Хусеин-пашине интриге против босанске војске у Србији. Милошеве претње београдским Турцима 

IV Руска влада о Милошевим порукама и о аустријској политици. Држање Аустрије према српском питању. Руске поруке Милошу (20 јул). 
Милошеве припреме и лукавство 



V Скадарски везир и руско-турска војна. Милошеве интриге код скадарског везира. Стање руских операција у Бугарској и у Азији крајем 1828 
године 

 

ГЛАВА VI 

СРБИЈА И РУСКО-ТУРСКИ РАТ 

1829 год. 

 

I Еволуција грчкога питања: Лондонски Протокол (10 март 1829). Руски планови за нову кампању и Србија. Хусеин-пашини и аустријски 
савети Порти о Србији 

II Припреме у Албанији. Мустафа-паша, скадарски везир и Милош. Руски успеси. Барон Гејсмар, Милош и Мустафа-паша 

III Милошеве интриге код скадарског везира у корист Русије. Одговор везиров. Нетактичност Гејсмарова. Руска војска прелази Балкан (поч. 
јула). Пад Једрена (8 август). Паника у Цариграду 

IV Мустафа-паша скадарски код Видина. Барон Гејсмар напушта Рахово (22 јул). Нове Милошеве интриге код скадарског везира. Мустафа-
пашино кретање за Софију (18 авг.). Поновно заузимање Рахова (22 авг.). Заузеће Враце (2 септ.) 

 

ГЛАВА VII 

СРБИЈА И РУСКО-ТУРСКИ РАТ 

1829 године 

(наставак) 

 

I Преговори за мир у Једрену. Разни планови о деоби турскога царства и Србија. Руска политика према Турској 

II Једренски (Дренопољски) Мир (2-ог септ.). Опште одредбе и одредбе о Србији (чл. VI) 

III Дибић извештава Милоша о закљученом уговору (5 септ.). Мисија Ђ. Протића и Аврама Петронијевића код Дибића. Милошеви преговори 
са скадарским везиром. Ђ. Протић и А. Петронијевић код Дибића. Њихови кораци у корист скадарског везира 

IV Ратификација уговора и мисија Ђ. Протића и А. Петронијевића. Њихов одлазак у Цариград (10 нов.) 



V Милошева и Србијина улога у руско-турском рату 1828–1829 

 

ГЛАВА VIII 

ХАТИШЕРИФ ОД СЕПТЕМБРА 1829 ГОД. 

 

I Рад депутације за време рата. Порта нуди депутатима хатишериф (11 окт. 1829). Депутати одбијају да приме тај акт. Депутати код реис-
ефендије (15 окт.) 

II Мисија Дим. Давидовића код Дибића. Немогућност да изврши свој задатак. Дим. Давидовић у Цариграду (9 дек.) 

III 18-ог нов. депутати примају хатишериф од 1-ог рибиул-ахира 1245 (18 септ. 1829). Хусеин-паша објављује хатишериф (2 дек.). Порта хоће 
да изигра обавезу о отргнутим пределима. Руски протести због тога  

IV Читање хатишерифа на Скупштини у Крагујевцу (25 јан. 1830) 

V Милошева „абдикација“ на истој Скупштини. Народни акт од 25 јан. 1830. Благодарност рускоме цару и султану. Свршетак Скупштине 

 

 

ДРУГИ ОДЕЉАК 

ХАТИШЕРИФ ОД 1830 ГОДИНЕ 

 

ГЛАВА IX 

ПРИПРЕМЕ ЗА ПРЕГОВОРЕ О НОВОМ ХАТИШЕРИФУ 

(јан. – март 1830) 

 

I Рибопјер у Цариграду (1 јан. 1830). Свршетак Орловљеве и Бутењевљеве мисије. Орлов, Бутењев и Дим. Давидовић. Давидовић предаје свој 
мемоар Рибопјеру (1 феб. 1830). Милошева благодарност Орлову и Бутењеву 



II Односи између Дим. Давидовића и Рибопјера. Портине тужбе против Милоша због увођења хатишерифа. Њено пренемагање. Рибопјерово 
држање 

III Држање везирово и Турака у Србији. Дизање звона. Ћешаф-ефендија, Портин комисар, у Србији (фебр. 1830). Састанак Милошев с Ћешаф-
ефендијом 

IV Долазак комисаров у Београд. Његова неактивност. Рад на прегледању граница. Тешкоће према Босни. Милошеви протести код везира и 
комисара 

V Милошеве тужбе рускоме посланику због тешкоћа око граница. Његово нерасположење спрам Русије. Рибопјеров рад на Порти и поруке 
Милошу 

 

ГЛАВА X 

ДАВИДОВИЋЕВ МЕМОАР И РУСКИ ПРОЈЕКАТ ХАТИШЕРИФА ЗА СРБИЈУ 

 

I Давидовићев мемоар од 30-ог јан. 1830. Мишљење графа Орлова и Бутењева о мемоару 

II Претресање мемоара између Рибопјера и Давидовића. Рибопјерове примедбе од 18 марта 1830 и пројекат хатишерифа од 26-ог априла. 
Пројекат хатишерифа на Порти (1 мај) 

III Примедбе министарства на пројекат хатишерифа: слобода цркве и наследство. Рибопјеров одговор. Рибопјерова критика хатишерифа од 
1829 г. 

 

ГЛАВА XI 

МИЛОШЕВЕ ПРИМЕДБЕ НА РУСКИ ПРОЈЕКАТ ХАТИШЕРИФА 

 

I Руско схватање о улози Савета у Србији. Савет из доживотних чланова у руском пројекту хатишерифа. Милошеве примедбе и захтеви о томе  

II Рибопјер, Орлов и Бутењев о Милошевим примедбама. Рибопјеров испад према Милошу 

III Давидовићева забринутост. Рибопјерова крутост и карактер. Давидовић саветује шиљање депутације у Петроград. Нови испади 
Рибопјерови 



IV Мисија Марка Ђорђевића у Цариграду и Милошева „декларација“ о Савету 

V Мисија Цветка Рајовића и Аврама Петронијевића у Петрограду 

 

ГЛАВА XII 

ДЕБАТА О ХАТИШЕРИФУ ЗА СРБИЈУ 

јун – октобар 1830 године 

 

I Уочи прве конференције (14 јун). Прва конференција између Рибопјера и Портиних министара за дискусију хатишерифа (15 јун). Депутати у 
конференцији. Енергично заузимање Рибопјерово и њихова радост. Извештај Милошу (21 јун) 

II Друга конференција (28 јун). Тешкоће због питања о присаједињењу отргнутих предела. Турски предлози. Давидовићев мемоар о границама 
(3 јул). Рибопјеров извештај министарству о тешкоћама у преговорима (5 јул)  

 

ГЛАВА XIII 

ДЕБАТА О ХАТИШЕРИФУ ЗА СРБИЈУ 

јун–октобар 1830 године 

(наставак) 

 

I Турски контра-пројекат хатишерифа (5 јул). Милошева изјава благодарности Рибопјеру. Марко Ђорђевић износи Рибопјеру Милошеве 
примедбе и поруке (8 и 11 јул). Рибопјерови одговори и његова писма Милошу од 5 и 11 јула. Његово писмо министарству од 5-ог јула 

II Трећа конференција (9 јула). Тешкоће: питање о наследности и о отргнутим пределима 

III Рад Портинога комисара у Србији. Конференција између њега и Милоша у Смедереву (6 и 7 маја) 

IV Права мисија Портинога комисара. Поверљиви разговори између њега, везира и Милоша о наследству. Милошеве поруке депутатима о 
наследству, о цивилној листи и о београдској вароши 

 



ГЛАВА XIV 

ДЕБАТА О ХАТИШЕРИФУ ЗА СРБИЈУ 

јун–октобар 1830 године 

(свршетак) 

 

I Повратак Портиног комисара из Србије. Четврта конференција (24 јул). Држање комисарово у питању о границама. Пета, шеста и седма 
конференција (30 и 31 јул, 11 август). Рђави односи између Давидовића и Рибопјера 

II Забринутост депутата. Чврсто држање Рибопјерово према Турцима. Портин комисар Милошев агент. Порта даје наследност Милошу. 
Последње примедбе депутације на хатишериф  

III Варош Београд и исељење Турака. Потплаћивање и последње дискусије о хатишерифу. Последња конференција (27 септембар). Султан 
одобрава садржину хатишерифа (3 октобар). Одлазак Портинога комисара Лебип-ефендије у Србију (11 октобар) 

IV Резултат мисије Ц. Рајовића и А. Петронијевића у Петрограду 

 

ГЛАВА XV 

ЧИТАЊЕ ХАТИШЕРИФА 

30 нов. и 1 дек 1830 

 

I Долазак Портинога комисара Лебип-ефендије у Београд (9 нов.). Преговори о месту и начину обнародовања хатишерифа. Припреме. Односи 
између Милоша и Хусеин-паше. Милошеви поклони везиру 

II Милошев долазак у Београд (23 нов.). Дочек. Долазак скупштинара у Београд. Односи између Срба и Турака 

III Свечано и службено читање хатишерифа и берата (30 нов.) 

IV Читање хатишерифа и берата на српском језику (1 декембра) 

 

 



ТРЕЋИ ОДЕЉАК 

ХАТИШЕРИФ ОД 1833 ГОДИНЕ 

 

ГЛАВА XVI 

ПРВЕ ТЕШКОЋЕ ЗА ИСПУЊЕЊЕ ХАТИШЕРИФА ОД 1830 

 

I Важност питања о границама Србије. Питање о границама и нереди у Босни 

II Јадар и Рађевина за време борбе између Видаића 

III Преговори између Милоша, Лебип-ефендије и Коцебуа о границама (12 дек. 1830). Лебип и Коцебу обилазе источну границу 

IV Питање о исељењу Турака из Србије 

V Односи између депутације и Порте 

VI Милош према Турцима у Србији 

 

ГЛАВА XVII 

БОРБА МУСТАФА-ПАШЕ СКАДАРСКОГ ВЕЗИРА СА СУЛТАНОМ 

дек. 1830 – мај 1831 

 

I Мустафа-паша скадарски везир одриче султану покорност. Значај тога покрета. Босанци и покрет у Албанији 

II Милош и Мустафа-паша 

III Милош и покрет Мустафа-пашин 

IV Кретање Мустафа-пашино и његова војска 

V Борба Мустафа-пашина са султановом војском 

VI Мустафа-пашин пораз и Милошеве неприлике 



 

ГЛАВА XVIII 

ХУСЕИН ГРАДАШЧЕВИЋ 

1831–1832 

 

I Хусеин Градашчевић и борба у Босни против централне власти. Милош према Босни. Хасан-бегова мисија. Милошеве интриге против 
Градашчевића 

II Пораз султанове војске код Липљана. Милош нуди Градашчевићу своје посредовање. Погодба између вел. везира и Градашчевића. Предаја 
Мустафа-паше скадарског везира. Градашчевић и интриге великог везира  

III Непријатељски односи између Милоша и Градашчевића. Милош и велики везир. Пораз Градашчевића (17 мај 1832) 

IV Милошева улога у умирењу Босне. Резултат те политике за Србију 

V Градашчевићев крај: Градашчевић на аустријском земљишту; У Београду; његова смрт у Трапезунту 

 

ГЛАВА XIX 

ПРЕГОВОРИ О ИСПУЊЕЊУ ХАТИШЕРИФА 

1831–1832 

 

I Бутењев као посланик у Цариграду (9 март 1831). Први корак у корист Србије. Рад руског и турског комисара у Србији 

II Конференције између Милоша и комисара (25 и 26 април 1831). Коцебуово држање. Карта Србије. Порта и питање о границама. Коцебуов 
мемоар о границама. Конференција на Порти о питању о границама (29 мај 1831) 

III Мисија Дим. Давидовића у Цариграду (јун–авг. 1831). Милош и Порта. Његово незадовољство због држања Русије. Лебип-ефендија, 
Портин комисар, напушта Србију (19 септембра 1831) 

IV Конференција од 22 октобра 1831. Порта не држи своја обећања. Милошеве тужбе Бутењеву. Бутењевљева нота Порти од 31 дек. 1831. 
Бутењев против шиљања српске депутације у Петроград. Портине претње Милошу  



V Упуства Бутењеву (дек. 1831). Министарство одобрава Коцебуов moyen-terme. Српски послови опет у застоју. Конференција од 3 октобра 
1832. Порта остаје при своме систему. Милош премишља о анексији отргнутих предела 

 

ГЛАВА XX 

БУНА У „ОТРГНУТИМ ПРЕДЕЛИМА“ И ЊИХОВО ПРИСАЈЕДИЊЕЊЕ СРБИЈИ 

1832–1833 

 

I Порта и устанак Мехмед-Алије, египатског вице-краља (1831 до 1833) 

II Прилике у отргнутим пределима: изгреди читлук-сахибија 

III Афера браће Вренчевића и буна у срезовима крушевачком, параћинском, ражањском и алексиначком (нов.–дек. 1832) 

IV Буна и рад депутације у Цариграду  

V Суђење Вренчевићима у Београду (31 јан. 1833) 

 

ГЛАВА XXI 

ПРИСАЈЕДИЊЕЊЕ ОТРГНУТИХ ПРЕДЕЛА 

1832–1833 

(наставак и крај) 

 

I Скупштина у Крагујевцу и питање о отргнутим пределима (јануар 1833) 

II Ст. Симић и Дим. Давидовић као изасланици у Цариграду. Њихова упуства. Милошева писма руском министарству. Пријам Симића и 
Давидовића на Порти 

III Милош према руском посланству у Цариграду. Рад Ст. Симића и Д. Давидовића код посланства. Турска на ивици пропасти од Мехмед-
Алије 

IV Милошеве претње устанком. Мишљење Дим. Давидовића и Ст. Симића о устанку 



V Милош диже буну у срезу бањском, Гургусовцу, Црној Реци и Крајини (крај априла 1833). Његове мере смотрености и уредбе. Окупација 
побуњених предела 

VI Порта признаје Србији заузеће отргнутих предела (13 мај 1833). Мисија Д. Кариб-оглуа (мај 1833). Прокламација од 29 маја 

 

ГЛАВА XXII 

ПИТАЊЕ О ИСЕЉЕЊУ ТУРАКА 

1833 год. 

 

I Сеоба Турака из села и паланака. Питање о сеоби Турака из Београда. Портино гледиште о томе. Орлов и Бутењев за турско гледиште. 
Депутати о томе 

II Давидовићево мишљење о држању Орлова и Бутењева 

III Милошево држање у питању Београда 

IV Решење рускога цара да Турци остану у Београду 

 

ГЛАВА XXIII 

СВРШЕТАК СРПСКИХ ПОСЛОВА 

1833–1834 год. 

 

I Конференција од 5-ог септ. 1833. Мисија барона Будберга у Србији. Редакција дефинитивног хатишерифа по Србију. Милошев долазак у 
Београд и примање царинарнице. Аврам Петронијевић у аудијенцији код султана. Скупштина у Крагујевцу од 1-ог фебруара и објава 
хатишерифа 

II Уређење црквеног питања с Патријаршијом 

III Ограничавање Србије 

 



Глава XXIV 

ЕПИЛОГ: МИЛОШЕВ ПУТ У ЦАРИГРАД 

1835 год. 

 

I Портини позиви Милошу да дође у Цариград. Милош захтева претходно уређење свих спорних питања. Портин повољан одзив  

II Пут од Пожаревца до Цариграда (19 јул – 5 август 1835) 

III Бављење у Цариграду од 5-ог августа до 14-ог октобра: аудијенција на Порти, код султана (16 августа), разне свечаности, забаве и др. 

IV Повратак из Цариграда у Србију (14 октобар – 11 новембар). Дочек у Србији. Значај тога пута. Милошева жеља да пошље депутацију у 
Петроград. Одговор Русије 

 

Прилози 
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