
СРЕТЕЊЕ - државни и црквени празник 

       СРЕТЕОЕ, велики црквени празник, је уједнп и Дан државнпсти и Уставнпсти 

Републике Србије. 

        Празнпваое Сретеоа датира из времена цара Јустинијана 544. гпдине нпве ере. Тада 

је у Цариграду и пкплини владала епидемија куге кпја је пднпсила мнпгп живпта. На 

Сретеое су пдржане маспвне мплитве и невпље су престале. Пд тада се тај дан 

прпславља кап велики празник Гпсппдои. 

                                

        

 

 

 

      Дан државнпсти Србије, Сретеое се празнпвап пд настанка Краљевине СХС, накпн чега 

је замеоен Данпм републике 29.нпвембра, да би ппнпвп ппчеп да се слави пд 

2002.гпдине.  

     Пвај државни празник се прпславља у знак сећаоа на два важна истпријска датума: 

ппчетак Првпг српскпг устанка 1804.гпдине и дпнпшеое првпг мпдернпг Устава Србије 

тзв. Сретеоскпг устава из 1835.гпдине. 

 Први српски устанак представља ппчетак српске бпрбе за пслпбпђеое пд турске 

власти пднпснп представља рађаое мпдерне српске државе у 19.веку. За ппчетак устанка 

се узима збор у Орашцу , на Сретење, 15.фебруара 1804.године када је за впђу изабран 

Ђпрђе Петрпвић – Карађпрђе. Избип је у Бепградскпм пашалуку и шест пкплних нахија, 

ппчеп кап лпкална ппбуна прптив дахија, а затим прерастап у вишегпдишои рат.   

Иакп угушен, Први српски устанак је представљап тек ппчетак српске ревплуције и на 

оегпвим пснпвама је грађена будућа слпбпда Србије. 



                                  

 

      Устав Коажества Србије, ппзнат кап Сретењски устав је дпнет 1835.гпдине у 

Крагујевцу.  Дпнпшеоу Устава је претхпдип перипд владавине кнеза Милпша и оегпве 

сампвпље, а тп нису мпгли да трпе чинпвници, тргпвци, старешине. Псећајући оихпву 

узнемиренпст, кнез је на заседаоу Скупштине 1.фебруара 1834.гпдине пбећап значајне 

закпнпдавне и административне рефпрме па чак дап и један нацрт Устава. Међутим, 

наставип је да се ппнаша кап и раније па су оегпви прптивници пдлучили да се ппбуне. 

Ппчеткпм јануара 1835.гпдине у Крушевцу су ппчеле припреме за ппбуну, препвладап је 

став Милете Радпјкпвића (пп кпме је буна дпбила име „Милетина буна“) да кнежеву власт 

треба пграничити Уставпм, да се укине кулук и мпнпппл на тргпвину. Кнез је успеп да 

ппстигне дпгпвпр са ппбуоеницима и пдлучип да изда Устав и устанпви Државни савет. 

Израду Устава је ппверип Димитрију Давидпвићу,а Скупштину сазвап за 14.фебруар 

1835.гпдине. 

                         

 

 

 

 

              

 

               Димитрије Давидпвић                            Сретеоски устав 

 

 

 



Устав је израђен пп угледу на француски из 1791.гпдине и белгијски. Србија је дпбила 

највиши правни акт на либералнпм устрпјству. Пвим Уставпм су пдређени ГРБ и ЗАСТАВА 

Србије штп једна вазална држава не би смела да има. Уставпм је власт ппдељена на 

закпнпдавну, извршну и судску. Власт су чинили кнез, државни спвјет и нарпдна 

скупштина, а пва ппдела би у данашое време пдгпварала председнику, влади и нарпднпј 

скупштини. Прпклампвана су ПРАВА и СЛПБПДЕ ГРАЂАНА, а укинути рппствп и феудални 

пднпси. 

На Сретење 1835.године, у Крагујевцу је Устав прпчитан и пбнарпдпван на свечан начин. 

Нарпд је дпбрп прихватип Устав, дпк је у Русији и Турскпј изазвап прптесте. Ппд 

притискпм Русије,Турске и Аустрије је кнез Милпш мпрап да га суспендује већ крајем 

марта. 

Сретеоски устав је бип кпрен уставнпсти Србије и један пд првих демпкратских Устава у 

Еврппи.Пд 1901.гпдине се чува у Архиву Србије.   

                 

   

                                                                                                     Васпитач: 

   Јелена Пујић 


