
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ГРАДИВА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД 

Најважнији догађаји модерног доба: 

 

-Друга владавина кнеза Милоша Обреновића (1858-1860) 

Циљеви: 

1. Протеривање Турака из Србије-неостварено 

2. Признање султана Обрановићима наследност кнежевског достојанства-остварено. 

Циљ кнеза Михаила(1860-1868) 

-протеривање Турака са Балкана 

Средство за постизање циља: апсолутна владавина 

Најважнији догађаји у време владавине кнеза Михаила: 

-догађај на Чукур чесми, 

-споразум у Канлиџи 

-повлачење Турака из градова 

-атентат за време шетње у Кошутњаку 

Владавина Намесништва ;Устав1869.године 

Најважнији догађаји за време владавине кнеза-краља Милана (1872-1889): 

-Српско-турски ратови (1875-1878); На Берлинском конгресу 1878. Србија добија независност+ 

Врањски+Нишки+Пиротски+Топлички округ 

-1881. Крунисање за краља; Тајна конвенција 

-1883. Тимочка буна 

-1885. Пораз код Сливнице у рату са Бугарском 

-1888. нови-демократски Устав, 

-1889. Читање прокламације о абдикацији 06.03. на државни празник-дан краљевине, 

Владавина Намесништва; краљу Милану забрањен повратак у Србију. 

Најважнији догађаји за време владавине краља Александра Обрановића (1893-1903): 



-1893. Збацивање Намесништва, 

-1894. Враћање Устава из 1869.године;повратак краља Милана у Србију, 

-1900. Женидба са дворском дамом своје мајке краљице Наталије –Драгом Машин, 

-1901. Нови Устав-бивши краљ Милан умире у Бечу, 

-28-29.05 1903.- Мајски преврат... 

Најважнији догађаји за време владавине краља Петра Карађорђевића (1903-1914): 

-1906-1911. Тзв. Царински рат против Аустро-Угарске монархије, 

1908. тзв. Анексиона криза: те године истекло је 30 година колико је према одлукама Берлинског 

конгреса, Аустро-Угарска имала права да држи под својом влашћу Босну и Херцеговину. Међутим 

када је истекао тај период Аустроугарска је извршила анексију тј.припојила је Босну и Херцеговину 

својој територији. Србија је протествовала али с обзиром да није добила подршку Великих сила, 

признала је анексију. 

-1909. принц Ђорђе се одрекао престола у корист млађег брата Александра. 

 

Балкански ратови: 

-1909.: Србија+ Црна Гора+ Грчка+ Бугарска=Балкански савез; 

Најважнији догађаји у Првом балканском рату: 

-победе српске војске у биткама код Куманова и Битоља, 

-освајање Скадра од стране црногорске војске, 

-стварање независне Албаније на Лондонској конференцији. 

Најважнији догађаји у Другом балканском рату: 

-победа Срба на реци Брегалници против Бугарске, 

-Букурештански мир- подела Мкедоније... 

Циљеви Србије у Балканским ратовима: 

1.проширење државне територије-остварено, 

2.излазак Србије на Јадранско море преко северне Албаније-неостварено 

Последице ратова: 



1.стварање Албаније као једине државе у Европи са већинским муслиманским становништвом, 

2.драстично погоршање односа између Србије и Бугарске. 

Стара Србија=Космет+Новопазарски Санџак+ Северна Македонија 

 

Поштовани ученици! Молим вас да обновите градиво и такође да што пре проследите одговоре 

на питања која сте добијали претходних недеља! 

 

 


