
ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК, ПОЧЕТАК СРПСКЕ
РЕВОЛУЦИЈЕ И ПРВЕ БОРБЕ УСТАНИКА



ПРИЛИКЕ У СРБИЈИ УОЧИ УСТАНКА

Турско царство било је у опадању крајем 18 и почетком 19 века. Како би се спречила пропаст султан
Селим III започиње реформе које су између осталог обухватале и побољшан положај поробљеног
хришћанског становништва.

Србија, је крајем 18 века била подељена на неколико пашалука од којих је временом највећи значај
стекао Београдски пашалук.

Најжешћи противници реформи били су јаничари посебно четворица јаничарских вођа-дахије
Аганлија, Кучук-Алија, Мула-Јусуф и Мехмед-ага Фочић.  Порта је 1793 забранила повратак јаничара
и дахија у Пашалук и такво стање потрајало је до 1799 када је дозвољен повратак јаничара у
Београдски пашалук.  Дахије су 1801 убиле управника пашалука ХаџиМустафу пашу и завеле су
своју страховладу. Српски народ је изгубио брјне повластице, оптерећен је бројним наметима и
изложенем турскоммалтретирању. Почело се размишљати о устанку али требало је сакупити
храбрости за тако нешто. 

Сеча кнезова почетком фебруара 1804 током које је живот изгубило више од седамдесет
истакнутих народних првака међу којимаАлекса Ненадовић и Илија Бирчанин била је кап која је
прелила чашу. Српски народ је решио да устане и крене у своју слободу!



ПОЧЕТАК УСТАНКА

• На празник Сретење 14 фебруара 1804 године у Орашцу донета је одлука о

подизању устанка. За вођу је избран Ђорђе Петровић-Карађорђе! 

• Прве устаничке борбе

• Прва битка у првом српском устанку била је битка на Дрлупи 24 фебруар 1804 

године (код данашњег Сопота). 

• Друга битка у првом српском устанку била је битка на Чокешини 28 април 1804 

године (код данашње Лознице). Ова битка позната је као СРПСКИ ТЕРМОПИЛИ

услед тога што се храбро борило и изгинуло 313 српских бораца. 



КРАЈ ПРВЕ РАТНЕ ГОДИНЕ

• Прва ратна година била је више него успешна за српске устанике. Ослобођена је

Јагодина, Баточина, Пожаревац, Смедерево без тврђаве и више српских села. Порта

је јула 1804 године послала у Пашалук босанског везира Бећир-пашу са задатком

да протера дахије који су се одметнули од султана и да умири Србе. Након његовог

доласка дахије беже на острво Ада Кале на Дунаву. Ту им је одсекао главе српски

војводаМиленко Стојковић. 



СУШТИНА

• Вођа првог српског устанка био је ЂОРЂЕ ПЕТРОВИЋ-КАРАЂОРЂЕ

• Први српски устанак је почео 14 фебруара 1804 године у Орашцу.

• Прве битке- битка на Дрлупи 24 фебруар 1804 и битка на Чокешини 28 април

1804. 

• Миленко Стојковић – војвода који је погубио дахије. 

• Дахије- Аганлија, Кучук Алија, Мула Јусуф и ФочићМехмед-ага. 



Ђорђе Петровић Карађорђе Скуп у Орашцу (14 фебруар 1804)



Станоје Главаш

(хајдук коме је

прво понуђено

да буде вођа

устанка)



Илија Бирчанин и Алекса Ненадовић (погубљени у „Сечи Кнезова“)



Миленко Стојковић (војвода који је погубио дахије)


