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Југословенско-бугарска конференција у Нишу
1923. године (Нишки споразум)
АПСТРАКТУМ: Југословенско-бугарска конференција одржана у
Нишу 1923. године недовољно је истражена у домаћој историо
графији, превасходно због недостатка адекватних извора. О поли
тичким околностима које су до ње довеле и о њеним последицама
писано је у неколико прилога, али је рад саме конференције остао
непознаница. После објављивања у Бугарској записника са конфе
ренције овај недостатак је, у највећој мери, отклоњен. У чланку
се бавимо самом конференцијом (рад мешовите комисије, ток сед
ница, ставови страна, закључци и одлуке), као и њеним политич
ким значајем и последицама. Основу чине релевантни необјављени
и објављени извори, као и домаћа и бугарска литература.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Краљевина СХС, Бугарска, спољна политика, Ни
шки споразум, комитско питање
Рад Мешовите српско-хрватско-словеначко-бугарске комисије у Нишу
(1–17. марта 1923), у историографији познат као Нишка конференција, један
је од најзначајнијих догађаја из историје дипломатских односа Краљевине
СХС и Бугарске. Споразум постигнут на конференцији је први послератни
споразум између дојучерашњих непријатеља. Шири, политички контекст са
зивања конференције можемо пронаћи у „новој политици“ Александра Стам
болијског, заправо његовом покушају новог приступа старим, историјским
проблемима, и новог позиционирања Бугарске на Балкану и у Европи. Што
се Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (СХС) тиче, пресудан је био интерес
безбедности нове државе, која је била угрожена са готово свих страна, од раз
личитих сепаратистичких покрета и непријатељски настројених суседа. Спо
разумом са бугарском владом требало је елиминисати, или барем драстично
умањити, једну од кључних претњи, а то је било антијугословенско деловање
Унутрашње македонске револуционарне организације (ВМРО) са бугарске
територије. Посебно се то односило на упаде комитских чета које су на југо
словенској територији вршиле пљачке, саботаже, убиства виђенијих људи и
представника власти, застрашивање становништва. Чете би се, затим, пред
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прогоном југословенских власти повлачиле на бугарску територију, због чега
је југословенска влада Бугарску сматрала одговорном за њихово деловање.
Конференција је важан међународни догађај који се десио у Нишу, а на
који локална историографија није обратила нарочиту пажњу. Самој конферен
цији је у историографији посвећено мало простора. Само двоје југословен
ских историчара је писало о њој, и то у оквиру радова који су се бавили ши
ром проблематиком југословенско-бугарских послератних односа – Живко
Аврамовски и Десанка Тодоровић. У домаћој историографији нема радова
посвећених самој конференцији. Основни проблем са којим су се сусретали
домаћи историчари био је непостојање записника (протокола) са конферен
ције. У домаћој архивској грађи они нису сачувани (или до сада нису прона
ђени), мада су сачуване одлуке конференције. Зато су поменути историчари
користили посредне изворе, углавном страну дипломатску преписку. Без сачу
ваних записника било је немогуће реконструисати ток саме конференције. У
међувремену су у Бугарској објављени записници са седница мешовите коми
сије. Реч је о оригиналним записницима на бугарском језику (записници су
састављани на оба језика и потписивани од стране чланова обеју делегација,
као потврда аутентичности).

		

		
		

		

О ВМРО-у, посебно у контексту југословенско-бугарских односа, видети дела српске,
бугарске и македонске историографије (хронолошким редом): Константин Палешут
ски, Македонският въпрос в буржоазна Югославия 1918–1941, София 1983; Васил
Ат. Василев, Правителството на БЗНС, ВМРО и българо-югославските отношения,
София 1991; Vladan Jovanović, Jugoslovenska država i Južna Srbija 1918–1929, Beograd
2002; Дмитар Тасић, „Војно-политичка акција „македонствујушчих“ у Краљевини
СХС/Југославији 1919–1934. године“, Архив, часопис Архива Југославије, 3/2002, 92–
107; Исти, Рат после рата. Војска Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца на Косову и
Метохији и у Македонији 1918–1920, Београд 2008; Александър Гребенаров, Легални
и тайни организации на македонските бежанци в България (1918–1947), София 2006;
Зоран Тодоровски, Автономистичката ВМРО на Тодор Александров (1919–1924), Ско
пје 2013; Иван Ристић, „Спољнополитички аспект „македонског питања“ у Краљевини
Срба, Хрвата и Словенаца“, Српски народ на Балканском полуострву од 6. до 20. века,
зборник радова, Ниш 2014, 263–276.
Видети: Živko Avramovski, „O stavu jugoslovenske vlade prema devetojunskom prevratu u
Bugarskoj 1923. godine“, Istorija XX veka, sv. IX, Beograd 1968, 132–186; Desanka Todoro
vić, Jugoslavija i balkаnske države 1918–1923, Beograd 1976, 191–206.
Архив Југославије (АЈ), Фонд Посланства Краљевине Југославије у Паризу, бр. 388,
фасц. 8, јед. описа 21, лист 526–527, „Нишки споразум“. (Све одлука конференције на
водимо према овом документу, а одлуке су идентичне, по форми и садржини, са онима
из објављених бугарских протокола).
Величко Георгиев, „Протоколите од заседанията на смесената българско-сърбо-хърват
ско словенска комисия в Ниш 1–17. март 1923. г.“, Известия на държавните архиви, 67
(1994), 261–311.
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Политичке основе,
ток и одлуке Нишке конференције
Бугарска се после рата нашла у међународној изолацији. Излаз из ове
ситуације покушао је да пронађе главни идеолог и лидер Бугарског земљорад
ничког народног савеза (БЗНС) Александар Стамболијски, који је заступао
нови концепт спољне политике Бугарске, суштински различит од претходних
бугарских влада. Стамболијски је на челу бугарских влада био од октобра
1919. до државног преврата извршеног 9. јуна 1923. У сржи новог спољно
политичког приступа била је политика лојалности према силама победница
ма, односно према новом послератном („версајском“) поретку; ревидирање
бугарске националне политике (посебно према тзв. „македонском питању“),
„зближење“ са Краљевином СХС и помирење са српским народом. Стамбо
лијски се јавно и изричито дистанцирао од раније, у рату поражене, бугарске
националне политике. Циљ његове политике био је, осим изласка из изолаци
је, и ублажавање неких, по Бугарску неповољних, одредаба мировног угово
ра (војна ограничења и репарације), али и инсистирање на одредбама које су
ишле у прилог Бугарској (излазак на Егејско море). Да би остварио поставље
не циљеве, Стамболијски је претходно морао да реши многобројна отворена
питања која су стајала између његове земље и њеног највећег и најмоћнијег
суседа – Краљевине СХС. Најтеже је, свакако, било тзв. комитско питање тј.
деловање чета ВМРО-а са бугарске територије.
Стамболијски је непрестано покушавао да „изгради мостове“ сарадње
са југословенском владом, али му то није полазило за руком. Главни разлог
било је крајње неповерење српске елите и јавности према Бугарској (што има
својих историјских корена), али и још живо сећање на велика страдања станов
ништва у деловима окупираним од стране Бугарске (1915–1918). У Београду
нису били спремни да опросте Бугарској. Напротив, били су одлучни да је ка
зне. Тражили су непрестано доказивање искреног кајања због „вероломства и
издајства“ уласком у рат на страни „непријатеља Словенства“, и показивање
спремности Бугарске да у потпуности извршава мировни уговор. Стамболиј
ски је тек новембра 1922, после много молби, успео да издејствује званичан
пријем од стране југословенског политичког врха (краља Александра, пред
седника владе Николе Пашића и министра спољних послова Момчила Нин

		

		

Видети: Людмил Йорданов Спасов, Българската дипломация 1919–1944, София 2015,
27–58; Иван Ристић, „Политика споразумевања у време неразумевања (Рад Александра
Стамболијског на југословенско-бугарском зближењу 1919–1923)“, Теме, год. 36, бр. 3
(2012), 1035–1047.
И. Ристић, Политика споразумевања..., 1039–1040; Видети и: Иван Ристић, „Никола
Пашић и Бугари. Генеза идеолошких и политичких ставова“, Зборник Матице српске
за историју, 84 (2012), 104–107.
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чића). Том приликом је потврдио своје ставове о комитском и „македонском
питању“ – оно је, по њему, у територијалном смислу било решено у корист
Србије и избачено са агенде бугарске националне политике. Својим изјавама
у Београду успео jе да начини значајан корак у зближавању са Краљевином
СХС. Темељи Нишког споразума постављени су управо на овом састанку,
када је одлучено да се формира мешовита комисија, мада су први предлози
о заједничкој комисији и истрази граничних инцидената и комитских акција
дошли са бугарске стране нешто раније, у време кризе у односима поводом
упада комитских чета јуна 1922.
Припреме за југословенско-бугарску конференцију трајале су од среди
не новембра 1922. до почетка фебруара 1923. Бугарски отправник послова у
Београду Константин Људсканов Цанков је неколико дана по одласку Стам
болијског из Београда, 14. новембра, сагласно инструкцијама Стамболијског,
уручио ноту југословенском Министарству иностраних дела (МИД) са пред
логом за формирање мешовите комисије, која би имала привремени карактер,
заседала периодично у Софији и Београду и имала циљ ликвидацију свих
спорних питања. Секретар МИД-а Панта Гавриловић, који је примио ноту, а
за кога Људсканов каже да је био присталица „ефикасног споразумевања“ две
ју држава, одговорио му је да ће од решавања „отворених питања“ зависити
даље побољшање односа.10 Овим је, у полузваничном разговору, наговестио
оно што ће бити званичан став о циљевима будуће конференције, на којима
ће југословенска страна и касније инсистирати: то је решавање отворених
питања, а не постизање политичког споразума или политичког приближава
ња. И док ће бугарска делегација више пута током конференције истицати
морални значај састанка (управо имајући у виду крајњи циљ – споразум две
стране и политичко и „историјско“ „зближење“), југословенска страна ће ин
систирати на техничком карактеру преговора, условљавајући њиме све даље
кораке у југословенско-бугарским односима. У првим контактима поводом
организовања конференције било је речи о ширем спектру питања која би

		

		
		
10

О посети Стамболијског: Ž. Avramovski, n. d., 139–140; D. Todorović, Jugoslavija i
balkanske države, 183–185; Бранислав Глигоријевић, Краљ Александар Карађорђевић
у европској политици, Београд 2002, 29–30; И. Ристић, Политика споразумевања…,
1040–1041; Милен Куманов, Десислава Костадинова, „Още за дипломатическата ми
сия на министър-председателя Александър Стамболийски в Белград през ноември
1923 г.“, Годишник на регионален исторически музей-Пазарджик, т. 4 (2013), 157–166;
Л. Йорданов Спасов, н. д., 55–56.
В. Ат Василев, н. д., 153; Коста Тодоров, Изповедта на една луда балканска глава, Со
фия 1994, 233.
Милен Куманов, „Документи за българо-югославските политически отношения
1922/1923“, Векове, 2–3 (1974), 108–109.
Исто, 109.
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била предмет разматрања, не само о безбедности границе. Гавриловић је у
разговору са Људскановим као могућу тему помињао и питање секвестра на
имовину бугарских поданика, а из одговора МИД-а на бугарску ноту од 14.
новембра види се да је првобитна идеја била да се на конференцији расправе
сва спорна питања.11 У првим контактима Ниш није помињан као место одр
жавања конференције и не знамо када је и како овај град одређен за седиште
мешовите комисије. У сваком случају, идеја о решавању свих отворених пи
тања је отпала, а комисија у Нишу је добила задатак да предложи начине ре
шења горућих проблема – заштите југословенско-бугарске границе од упада
комитских чета и деловање ВМРО-а у пограничним деловима Бугарске.
Бугарска делегација у Мешовитој комисији допутовала је у Ниш 28.
фебруара 1923, у саставу: пуковник Стефан Нојков, шеф делегације; пуков
ник Александар Давидов, инспектор Пограничних стража; пуковник Јосиф
Петров, дугогодишњи војни аташе у Паризу.12 Њих су на станици дочекали
помоћник министра иностраних дела Љуба Нешић и чланови југословенске
делегације: шеф делегације Жика Лазић, начелник Јавне безбедности Мини
старства унутрашњих дела; пуковник Драгутин Ристић, начелник Погранич
не војске; пуковник Богољуб Илић, начелник штаба Треће армијске области;
Велимир Прелић, инспектор у Министарству унутрашњих дела; Миливоје
Милчић, секретар Посланства Краљевине СХС у Софији.13
Мешовита комисија је почела рад 1. марта у, посебно за ту прилику уре
ђеној, сали зграде Окружног начелства. Комисија је одржала осам седница,
састављено је девет протокола (записника) и усвојено пет резолуција (2, 3,
12, 15, 17. марта). Овај југословенско-бугарски договор у историографији је
познат као Нишки споразум.
Први радни дан је био протоколаран. Љуба Нешић, пуковник Нојков
и Жика Лазић изнели су у поздравним говорима своја очекивања у вези са
конференцијом, обострано истичући њен значај.14 Друга седница (2. марта)
протекла је у извештајима које су поднели Давидов, Лазић и Ристић о акту
елном стању граничних снага безбедности. Усвојена је прва одлука, у којој
је констатовано да „досадашње чување границе није било довољно“ и да би
требало појачати граничне страже, посебно „на угроженом делу од Жеравне
до Тумбе (Струмице – И. Р.).“15

11
12
13
14
15

Исто, 109–110.
В. Георгиев, Протоколите…, 271.
Исто, 271.
Исто, 272–273.
АЈ, 388-8-21, „Нишки споразум“, Резолуција од 2. марта.

И. Ристић, Југословенско-бугарска конференција у Нишу 1923. године...

53

Најобимнија резолуција усвојена је на седници 3. марта и обилује тех
ничким детаљима. Реч је о одлукама војно-техничког карактера, са циљем да
се уреди стање на граници и тако олакша рад органа безбедности у заштити
њене неповредивости. Одлуке ове седнице биле су следеће: 1) „Да се допу
сти дању“ патролирање патролним путевима и стазама које прелазе с једне
на другу страну граничне линије, као и коришћење, такође дању, најближих
извора, бунара и чесама од стране патрола. 2) „Треба ставити у дужност“
граничним органима са обе стране да се узајамно обавештавају и помажу,
ради спречавања незаконитог преласка границе. 3) „Корисно би било“ да се
успоставе телефонске везе између одељења и стража на свакој страни (свако
за себе, не између себе), како по фронту, тако и по дубини; 4) „Желети је“
да се са обе стране границе посече шума (тамо где је има) у дубини до 100
метара, а 25 метара од границе да се могу садити само ниске културе, а у оста
лих 75 метара само жита, не и кукуруз и конопља (вероватно због висине и
густине овог растиња – И. Р.); 5) „Желети би било“, у интересу безбедности
границе, да се ликвидирају двовласничка имања,16 а да се у међувремену њи
хово коришћење учини лакшим.17 Међутим, није усвојена било каква одлука
о коначном решењу двовласничког питања. Богољуб Илић у својим мемоа
рима, написаним знатно касније, наводи да је на конференцији одлучено „да
се изврши замена двовласничких имања и у томе погледу да се изради једна
конвенција“.18 Можда се генерал касније „кроз маглу“ присећао онога о чему
се разговарало, или је „помешао“ одлуке те конференције са одлукама тзв.
Пиротске конференције (1929), на којој је такође учествовао као члан југо
словенске делегације. У сваком случају, то није била званична одлука Нишке
конференције.
Треба обратити пажњу на формулацију наведених одлука: „треба се“,
„да се допусти“, „жели се“ итд. Одлуке немају императиван тон, њима се
ништа не наређује, већ препоручује, жели и указује. Овакве формулације по
следица су овлашћења ad referendum (право на мишљење, расправљање и
изјашњавање, не и на одлучивање) које су делегације имале. Коначне одлуке
биле су у надлежности влада, док је задатак комисије био да владама предло
жи решења.
И док је резолуција од 3. марта регулисала мере које треба предузети
„на граници“, а одлуке су усвојене једногласно, проблем је настао кад је тре
бало усвојити тзв. допунске мере које би се примењивале „око границе“ тј.
16
17
18

Имања која су се простирала на територији обе државе, с једне и друге стране границе,
као последица разграничења. Поседници оваквих имања називали су се двовласници.
АЈ, 388-8-21, „Нишки споразум“, Резолуција од 3. марта.
Богољуб Илић, Мемоари армијског генерала 1898–1942, прир. Миле Бјелајац, Београд
1995, 131.

54

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 2017

у њеној позадини, а које би биле усмерене на уништавање комитских база и
њихове логистике. На седници од 5. марта југословенска делегација је тра
жила да се те мере предузму на бугарској територији, посебно у областима
Ћустендил –Џумаја19– Петрич, јер се управо ту налазе комитске базе. Лазић
је захтевао да се њихове базе разбију и навео неколико примера (предочио је
и документе) да становници и државни чиновници из тих области помажу ко
митама. Доказ за погубну улогу тих база видео је и у чињеници да чете делују
на левој обали Вардара, јер им је лако да побегну на бугарску територију од
прогона југословенских власти и становништва (Лазић и остали југословен
ски делегати стално су истицали антикомитско расположење становништва
Јужне Србије), а нема их на десној обали Вардара, јер су тамо уништене, по
што нису имале где да побегну.20 Милчић је истакао да у поменутим области
ма не постоји „ауторитет државних власти“ и да власт, заправо, врше комите.
Нагласио је, при том, да је то унутрашња ствар Бугарске, да југословенска
делегација не жели да се меша, већ само износи конкретне чињенице, без чи
јег решења нема разрешења главног проблема.21
Бугарска делегација није прихватила југословенске аргументе. Нојков
није порицао оно што су Лазић и Милчић изнели, али је тврдио да македон
ски проблем има „две стране“ и да је он дубљи, историјски. Бугарска влада
не помаже македонски покрет, а он ипак постоји, јер снагу црпи међу самим
Македонцима. Стога, мере морају предузети обе владе.22 Југословенска де
легација је поднела први пројекат резолуције у коме се захтева да се у непо
средној позадини најугроженијег дела границе (од Жеравне до Тумбе и до
вододелница река Струме и Месте, и Струме и Искре) успостави „здрава и
јака државна власт“, која би требало да растури скровишта, кампове и магаци
не, тј. целокупну комитску базу.23 Бугарска делегација је изнела свој предлог
у коме се каже да дотадашње мере обеју влада нису дале резултате у погледу
безбедности границе, па је неопходно да се појача административна и војна
власт у пограничним деловима, посебно између Жеравне и Тумбе. Свака вла
да ће предузети мере самостално на својој територији.24 Тог дана заседање је
завршено без приближавања ставова.
Спорења око предузимања „додатних мера“ у пограничном подручју
настављена су на наредним састанцима, све до седмог заседања 15. марта
када је дошло до делимичног приближавања ставова. У том периоду делега
19
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ције су поднеле више предлога (југословенска делегација још три – укупно
четири; бугарска делегација још два – укупно три предлога), за решавање
спорног питања, а представници делегација су више пута одлазили на консул
тације са својим владама. Свака делегација се држала одређених принципа.
За бугарску страну то су били: 1) принцип реципроцитета, који је подразуме
вао да све усвојене мере важе за обе стране подједнако и да одговорност буде
двострана; 2) принцип суверенитета, који се огледао у инсистирању на томе
да свака влада самостално одлучује како ће реаговати на својој територији у
циљу спровођења мера (да ли ће употребити силу или ће преговарати са ко
митама). За југословенску страну кључни су били: 1) принцип одговорности
бугарске владе за акције комитских чета са њене територије; 2) принцип пу
них гаранција за трајно елиминисање проблема, па је тражила да се не само
спрече преласци већ и униште комитска „гнезда“, магацини, кампови и чита
ва логистика на бугарској територији.25
Сваки од предлога које су делегације износиле представљао је мало
попуштање, али се од основних ставова није одустајало. Југословенска де
легација је тврдила да се не може изједначавати стање у бугарском и југосло
венском пограничном подручју и да југословенске власти и становништво
гоне комитске банде, док бугарске власти то не раде. С друге стране, исти
цали да за четничку акцију не оптужују бугарску владу већ само констатују
чињеницу да није успела да уништи комитски покрет на својој територији,
и да у томе лежи њена одговорност. Бугарска делегација је инсистирала на:
недостацима југословенске управе у јужним крајевима (што је југословенска
делегација оштро одбацивала као директно мешање у унутрашње ствари);
колонизацији која плаши становништво и тера га „у руке“ комита; деловању
четничких одреда Косте Пећанца, Крсте Трговишког и других, који тероришу
становништво; томе да у Македонији није у питању „обично разбојништво“
већ да постоји „идејна потка“ и база покрета у самом становништву (што
је југословенска делегација, наравно, оштро демантовала, наводећи примере
борбе становништва са комитама). Уз то, бугарска делегација је тражила да
се у предлогу мера не помињу места на бугарској територији, већ да се као
проблематичне означе пограничне зоне са обе стране границе.26
У међувремену, на седници од 12. марта усвојене су одлуке (које је
предложила југословенска делегација) које су се тицале југословенских држа
вљана – бегунаца од закона, комитских помагача и других „сумњивих лица“.
Одлучено је да их треба удаљити из граничног подручја, као и државне чинов
нике који учествују у комитској акцији.27
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Последњи предлог југословенске делегације о „допунским мерама“,
поднет на седмој седници 15. марта, трасирао је пут споразуму о овом кључ
ном питању. Предложено је да се наложи обема странама да предузму брзе
мере за јачање државне власти у позадини угроженог дела границе, а посебно
у областима поред југоисточне границе Краљевине СХС, како би се учинило
немогућим даље „организовање, снабдевање, пребацивање и надирање чета
преко границе.“28 Бугарска делегација је тражила да се речи „крај југоисточ
не границе Краљевине СХС“ замене речима „са обе стране југоисточне гра
нице Краљевине СХС“, што југословенска делегације није прихватила.29
На седници од 15. марта разговарано је о бугарским захтевима за амне
стијом политичких осуђеника и омогућавању повратка македонских емигра
ната (југословенских држављана) из Бугарске. Лазић је изјавио да су бугар
ски предлози „примљени“ од стране југословенске владе, али о њима нису
донете конкретне одлуке.30
На последњој, осмој, седници Мешовите комисије, 17. марта, бугарска
делегација је поднела нови предлог одлуке о „допунским мерама“. По овом
предлогу, пошто се само непосредном заштитом границе не могу спречити
преласци чета, две стране се обавезују да предузму хитне мере за јачање др
жавне власти у позадини угроженог дела границе, а посебно у деловима око
југоисточне границе Краљевине СХС, где ће тако ојачана власт учинити немо
гућим четнички покрет.31 Југословенска делегација је прихватила предлог, уз
услов да се израз „чете“ замени изразом „комитске чете“ и да се уместо израза
„четнички покрет“ убаци „организовање, снабдевање, пребацивање и надира
ње чета преко границе.“32 После кратког саветовања, комисија је прихватила
компромисну формулацију одлуке: „Самим непосредним чувањем границе не
може се потпуно спречити незаконито прелажење сумњивих лица и комит
ских чета (курзив – И. Р.), те се истиче хитна потреба за обостраним предузи
мањем нужних мера ради појачања државних власти у позадини граничног
дела, а нарочито у областима око југоисточне границе Краљевине Срба, Хрва
та и Словенаца, где ће тако појачана власт онемогућити организацију и упаде
чета. Свака влада предузеће у том правцу, самостално, потребне мере.“33
Како наводи приређивач бугарских протокола, у званичној бугарској
верзији израз „комитских“ (чета) уоквирен је и прецртан, а да то није учиње
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но по процедури (тј. од стране секретара комисије Милчића, уз његов потпис,
као у другим случајевима додавања речи или исправки у званичном тексту).
Овај израз је био најпроблематичнији за бугарску страну, која је образлагала
да ће то изазвати негодовање јавног мњења. Приређивач протокола претпоста
вља да је брисање речи „комитски“ учињено post factum од стране бугарске
делегације и да је, заправо, пун израз (комитске чете) садржан у оригинал
ној одлуци комисије. Бугарска верзија одлука Нишке конференције, која је
послата Секретаријату Друштва народа маја 1923, такође не садржи израз
„комитске“ када говори о четама.34 У бугарском часопису Победа од 24. ма
ја 1923, када је публикован протокол са последњег заседања, наводи се да је
„после кратког саветовања две делегације“ прихваћен бугарски предлог да се
израз комитски изостави.35
Кључне тачке споразума указују на ниво компромиса, док су најважни
ји принципи којих су се држале обе делегације инкорпорирани у садржај ове
последње и најважније одлуке, онолико колико је сам компромис то дозво
љавао (свака делегација је морала да делимично попусти у односу на своје
првобитне ставове): нагласак да се ради о комитским четама (југословенски
захтев); мере ће бити предузете обострано од државних власти (бугарски
захтев), посебно у областима око југоисточне границе (бугарски захтев), да
би се тако спречило организовање чета, а не само прелазак (југословенски
захтев), за које је било јасно да се организују на бугарској територији. Нагла
шавањем да владе самостално предузимају мере, чувао се принцип држав
ног суверенитета. У коначној верзији југословенска делегација је одустала од
захтева да се унесу делови о „снабдевању и пребацивању“ чета.
Потписивањем последњег протокола, Нишка конференција је заврши
ла рад 17. марта 1923.
Последице и значај Нишког споразума
Формално-правно посматрано, одлуке Нишке конференције су имале
технички карактер. Међутим, због природе југословенско-бугарских односа,
као и чињенице да су гранични инциденти, услед учесталости и политичких
околности (залагање ВМРО-а за припајање Вардарске Македоније Бугар
ској), представљале политичко и дипломатско питање првог реда, договор
постигнут у Нишу имао је политичку тежину, односно последице по поли
тичке односе двеју држава и политичке прилике у самој Бугарској. Мада је
било покушаја да се покрену и политичка питања (као што је положај станов
ништва и државна управа у Јужној Србији, од стране бугарске делегације),

34
35

В. Георгиев, Протоколите…, 293, 305.
В. Ат. Василев, н. д., 266.
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конференција и њене одлуке нису изашле из техничких оквира. Имајући ово
у виду, сматрамо нетачним тврдње изнете у домаћој историографији од стра
не појединих аутора да је у Нишу „потписан тајни споразум којим се Југосла
вија обавезала на дипломатску подршку Бугарској за њен излазак на Егејско
море, а да је Бугарска заузврат обећала своју подршку за што повољније реша
вање југословенског захтева за излаз на море у Солуну“;36 или да је у Нишу
„било предвиђено склапање југословенско-бугарског одбрамбеног савеза и
улазак Бугарске у Малу Антанту.“37 Није постигнут (посебно не „потписан“)
никакав тајни споразум (што не значи да о поменутим питањима није нефор
мално разговарано), иако је после конференције у дипломатским круговима
било таквих спекулација. Тенденциозне информације о споразуму пласиране
су у току и непосредно после конференције, када се у дипломатским кругови
ма заинтересованих држава на основу половичних информација нагађало о
чему су се договориле Краљевина СХС и Бугарска. Оне су посебно долазиле
од стране румунске дипломатије, а нарочито од румунског посланика у Софи
ји Ланге Рашкануа. Поједини бугарски историчари су преузели ове информа
ције из дипломатских извора,38 што је, вероватно, и каснију историографију
довело у својеврсну заблуду.39
Нишки споразум је отворио пут даљим преговорима о другим отво
реним питањима. Споразум је понудио модел за решавање других спорних
питања на начин који искључује директну конфронтацију две стране. Он је
први пут после рата, у формалном смислу, приближио две потпуно удаљене
и супротстављене позиције. На одређен начин, значио је, макар делимично,
превазилажење неповерења, које је било главни, дубински проблем југосло
венско-бугарских политичких односа. Споразум је утицао да се у Београду
промени перцепција Стамболијског и његове политике према Краљевини
СХС. Ипак, не треба претеривати у оценама политичког значаја споразума.
Он није решио ниједан проблем у односима, нити су многобројни проблеми,
од којих су неки имали дубоке историјске корене, могли бити решени једним
споразумом.
36
37
38
39

Dragan Bogetić, Slobodanka Kovačević, Hronologija jugoslovensko-bugarskih odnosa
1878–2003, Beograd 2003, 86.
Milan Skakun, Jugoslovensko-bugarski odnosi, Beograd 1984, 65.
Димитър Косев, Международното значение на Септемврийското въстание 1923. г.,
София 1964, 30–31.
О начинима на који су противречне информације „ушле“ у историографију пише бу
гарски историчар М. Куманов, који је међу првима у бугарској историографији дао
исправно тумачење споразума, на основу оригиналних записника. (Милен Куманов,
„Нишката спогодба от 1923 година“, Векове, 5 (1972), 34–42). Од југословенских исто
ричара то је први учинио Ж. Аврамовски, на основу обимне дипломатске грађе, иако
није располагао записницима са састанака комисије. (Видети нап. 2).
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На Нишкој конференцији је договорено формирање нове комисије ко
ја би се бавила финансијско-правним питањима. У Софији су се озбиљно
припремали за наставак преговора „у духу закључака Нишке конференције
и споразума у Београду“, док је посланик Милан Ракић тим поводом дошао
на консултације у Београд. За теме нове конференције одређена су питања ре
ституције, реквизиције и екстрадиције криваца.40 Коначан договор две владе
о новој конференцији постигнут је у првој половини априла, а југословенска
страна је одредила делегацију својих експерата за другу мешовиту комисију,
која је требало да заседа у Софији. Делегацију су чинили: др Милета Новако
вић, стручњак из области међународног права, професор Правног факултета
у Београду; Влада Петровић, инспектор у Министарству правде; Менегело
Динчић из МИД-а.41 Због деветојунског преврата у Бугарској (9. јуна 1923.
насилно је свргнута влада Александра Стамболијског),42 до састанка комиси
је у Софији дошло је под новом бугарском владом, октобра 1923.43
Споразум у Нишу био је од утицаја и на питање бугарских репарација.
Поједини бугарски историчари повезују успешан исход нишких преговора са
успехом бугарских преговора са Репарационом комисијом марта 1923, дово
дећи ова два процеса у узрочно-последичну везу (успешно окончање прегово
ра као услов за добијање репарационих олакшица).44
Договором у Нишу настављено је побољшање односа две земље, и то
је његова најважнија политичка последица. Београд је био спреман на кон
кретна обећања и уступке Софији. Одмах по завршетку рада комисије, Па
шић је потврдио бугарском посланику у Београду Кости Тодорову да Краље
вина СХС неће предузимати никакве мере, па ни окупацију рудника Перник,
у случају конфликта између бугарске владе и Комисије за репарације, док му
је Љуба Нешић рекао да Београд неће спречавати Бугарску по питању регру
40
41
42

43

44

„Односи са Бугарском“, Политика, 2. април 1923.
„Преговори у Софији“, Политика, 14. април 1923.
Преврат је изведен у ноћи 8/9. јуна 1923. Организовали су га и извели официри, члано
ви тајне организације Војни савез, и представници предратних политичких странака и
интелектуалци – противници режима, чланови организације Народна слога. ВМРО је
подржао преврат. Стамболијски се у време преврата налазио у свом селу Славовица, у
којем је, заједно са десетинама присталица, неколико дана пружао отпор превратнич
ким снагама. Затим је ухваћен и, после мучења од стране представника ВМРО-а, уби
јен 14. јуна. Детаљније о преврату: Величко Георгиев, Народният сговор 1921–1923,
София 1989, 175–177; Георги Марков, Парола „Сабя“. Заговорите и превратите на
Воения съюз 1919–1936, София 1992, 40–50.
Вид. Здравка Мичева, „Българо-югославските отношения (1919–1923)“, Векове, 3
(1980), 20–21; Desanka Todorović, „Jugoslovensko-bugarski odnosi u drugoj polovini 1923.
godine“, Jugoslovensko-bugarski odnosi u XX veku, knj. I, Beograd 1980, 194–195; Л. Спа
сов, н. д., 59–64.
Ат. Василев, н. д., 264–265.
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тације војске. Тодоров је једино напоменуо да по претходним питањима Со
фија мора дискретно поступати. Сутрадан му је Нинчић изјавио да Бугарска
може да буде спокојна, јер јој Београд неће правити никакве проблеме, нити
ће постати „оруђе“ туђих интереса против Бугарске. Поверење Пашића и вла
де у Стамболијског је велико, потврдио му је Нинчић, као и вера да ће мере
предузете на граници бити ефикасне. На позив Тодорова, Нинчић је обећао
да ће посетити Софију одмах после почетка рада новог сазива Скупштине.
Приликом сусрета Пашића и Нинчића са бугарским делегатима (25. марта),
Пашић је изјавио да се радује што су постављени темељи приближавања две
ју држава, од чијих су спорова корист имали други, док је Нинчић истакао
промену у јавном мњењу према Бугарској после посете Стамболијског, који
је оставио одличан утисак и изазвао опште симпатије јавности. Поверење у
Стамболијског је показивано и тиме што је владајућа елита у Београду навија
ла за победу БЗНС-а на предстојећим изборима у Бугарској.45 Стамболијски,
иначе, без обзира на своје пројугословенске ставове и политику зближења са
Краљевином СХС коју је водио од доласка на власт, није уживао симпатије
политичке јавности у Краљевини СХС, посебно у Србији, која је, због исто
ријских и политичких веза, као и географске блискости са Бугарима, била
заинтересованија за односе са Бугарском од остатка југословенске државе.
Нешто повољнија слика Стамболијског у јавности уследила је после његове
посете Београду 1922. године и пред крај његове владавине. Тек након њего
ве трагичне смрти, у српској јавности Стамболијски добија „ореол“ мучени
ка и страдалника за „велику идеју“ српско-бугарског споразума.46
Задовољство Београда споразумом било је, ипак, ограничено (што до
датно потврђује компромисан карактер одлука конференције). Из разговора
са представницима југословенске политичке елите на пријему у румунском
посланству (29. марта), Људсканов-Цанков је закључио да су задовољни чи
њеницом да је учињен први корак ка споразумевању, али не и самим одлука
ма, онако како су формулисане од стране комисије у Нишу. По њему је управо
то незадовољство било разлог што краљ није примио бугарску делегацију,
иако је то било у плану.47
45
46
47

Централни државни архив (Централен държавен архив – ЦДА), Софија, фонд 176К
(Министарство спољних послова и вероисповести), Опис 4, а. е. 2919а, л. 106, 112, 132;
а. е. 2937, л. 72.
О ставовима јавности према Стамболијском и његовој владавини детаљније: Иван Т.
Ристић, Бугарска у политици Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (1919–1929), док
торска дисертација, Филозофски факултет у Београду, 2017, 616–631, 635–636.
ЦДА, 176К, Опис 4, а. е. 2937, л. 72. (Људсканов-Цанков је извео закључак на основу
разговора са Нинчићем, Нешићем и Гавриловићем, затим са Миланом Антићем, в. д.
начелником Политичког одељења МИД-а, генералом Хаџићем, краљевим ађутантом,
демократама Војом и Павлом Маринковићем и Лазом Марковићем, министром прав
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О политичкој тежини споразума сведочи и околност да је, као ретко
који споразум до тада, узбудио дипломатске духове, посебно у престоницама
суседних држава – Румунији и Грчкој, којима је спречавање „словенске до
минације“ на Балкану био један од приоритета спољне политике. Румунски
посланик у Софији Ланга Рашкану је хитно отпутовао у Букурешт да упозори
владу на опасност од југословенско-бугарског „зближења“, и да поново ука
же на неопходност да Грчка буде примљена у Малу Антанту, како би се пара
лисала „словенска премоћ“ у савезу. Грчки дипломатски представници у Со
фији и Београду су се непрестано распитивали о природи споразума, бојећи
се да је уперен против њихове земље. Штампа у Атини је писала да су нужни
добри односи са Краљевином СХС и да се мора учинити све потребно да се
они очувају. Југословенска дипломатија је непрестано демантовала гласине о
антигрчком карактеру споразума. Посланик у Софији Милан Ракић је, веро
ватно у жељи да развеје грчке сумње, умањивао значај споразума, тврдећи да
се ради о маневру Стамболијског пред изборе, и да не верује да ће било шта
предузети против ВМРО-а.48 Уплашени Грци су пожурили да побољшају сво
је односе са Београдом – 10. маја министри спољних послова Александрис
и Нинчић потписали су у Београду „споразум о транзитној трговини преко
Солуна“, којим је Грчка учинила веће уступке Београду у односу на споразум
из 1913. године.49
Нинчић је наставио да балансира између Софије и Атине. Тако је кра
јем маја, у вези са заоштравањем грчко-турских односа на Лозанској конфе
ренцији, одбио предлог Грчке да у Софији учини корак како би се обезбедила
бугарска неутралност у евентуалном грчко-турском сукобу, образлажући да
би то значило како Београд храбри Грчку да уђе у конфликт. Београд неће
унапред преузимати никакве обавезе према Грчкој у случају да се Бугарска

48

49

де).
Вид.: Политическото съобщние на Посолството на ЧСР в София, 14. 04. 1923. (Чехосло
вашки извори за българската история, тoм 1, съст. Й. Коларж, И. Щовичек, В. Бистриц
ки, В. Ат. Василев, Л. Манолова, София, 1985, док. 85, 186–187 (даље: ЧИ/1)); Доклад
на Посолството на ЧСР в Атина, 21. 04. 1923. (ЧИ/I, док. 88, 190–191); Documents on
British Foreign Policy 1919–1939, I series, vol. XXIV, ed. W. N. Medlicott, Douglas Dakin,
London 1983, dok. 309, 325, 335–336, 345, 561–562, 582, 593–596, 608–610 (депеше и
преписка британских посланстава у Београду, Софији и Атини). С друге стране, бугар
ски историчар Љ. Спасов сматра да је Ракићево незадовољство било изазвано одбија
њем бугарске делегације да прихвати југословенски предлог о конвенцији о међусоб
ној предаји лица која наруше безбедност границе и правном прогону свих који пружају
помоћ ВМРО-у (тзв. тачка 11). Бугарска делегација је сматрала да се ради о правном
питању које треба да разматра друга комисија састављена од правних стручњака. Л.
Спасов, н. д., 56–57.
Aleksandra M. Pećinar, Diplomatski odnosi Kraljevine Jugoslavije i Grčke u periodu posled
nje vlade Elefteriosa Venizelosa (1928–1932), doktorska disertacija, Filozofski fakultet u
Beogradu, 2012, 42–44.
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одлучи на интервенцију већ ће „задржати слободне руке“, то јест одлучити
према ситуацији и својим интересима, истакао је Нинчић.50
Нишки споразум је представљао тријумф политике Стамболијског, али
и њену „лабудову песму“, јер је убрзао пад режима. То, између осталог, пока
зује политичку моћ споразума. Противници режима и политике југословен
ско-бугарског приближавања, посебно ВМРО, у њему су видели опасност за
своју политику.51 То потврђује начин на који су реаговали, као и и брзина ре
акције. Опасност по њих се највише огледала у томе што је споразумом дата
могућност садејства двеју влада. Иако је моћ ВМРО-а – као идеолошке, поли
тичке и оружане авангарде македонског револуционарног и сепаратистичког
покрета – била велика, у сукобу са две владе тешко би изашао као победник,
док је са једном (југословенском) некако и излазио на крај, користећи бугар
ску територију као базу. Овим споразумом та „стратешка предност“ ВМРО-а
озбиљно је могла бити доведена у питање. Из тих разлога, у Бугарској је по
следица Нишког споразума било разбуктавање кампање против Стамболиј
ског – називан је „издајником“ и „оруђем Антанте“52 – и дошло је до врхунца
антивладине акције. Стамболијски је убрзо после споразума у Нишу почео да
предузима мере против македонских организација. Влада је 7. маја забрани
ла рад свих македонских организација у Бугарској, наредила хапшење лица
која илегално делују у Бугарској и њихових јатака и забранила македонске
листове.53
Краљевина СХС је после деветојунског преврата у Бугарској, на који
је оштро реаговала, инсистирала на поштовању споразума, посебно у јеку
септембарске кризе (1923) када се очекивао велики упад комита из Бугарске,
а нова влада Александра Цанкова је изјавила да ће поштовати договор по
стигнут у Нишу.54 То обећање је остало „мртво слово на папиру“ и временом
је споразум све мање помињан. Марта 1928, у јеку још једне велике кризе
југословенско-бугарских односа изазване акцијама ВМРО-а (атентат на гене
рала Михаила Ковачевића октобра 1927. у Штипу и затварања границе према
Бугарској од стране Краљевине СХС као одговор), посланик у Паризу Миро
слав Спалајковић предлагао је да се Нишки споразум узме као основа евен
туалних преговора са Бугарском.55 Министар иностраних дела Војислав Ма
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ринковић је то одбио, сматрајући да је споразум „безначајан“ и „без икаквих
вредности“.56 Његов заступник у МИД-у Илија Шуменковић је, међутим, био
мишљења да је Нишки споразум делимично реализован и да није потпуно
„бесмислен“ као основа за евентуалне разговоре са Бугарима.57
Због свега наведеног, мишљења смо да је Нишки споразум важан за разумевање политике Стамболијског после Првог светског рата (он је, у формалном смислу, представљао највиши ниво до којег је његова политика споразумевања са Краљевином СХС досегла), али и за разумевање безбедносне проблематике, односно кључних безбедносних изазова са којима се Краљевина
СХС суочавала на својој југоисточној граници и у Вардарској Македонији.

56
57

Архив САНУ, Заоставштина Војислава Маринковића, 14439/361, Концепт телеграма
Шуменковићу (стр. пов.), рукопис, 28. март 1928.
АЈ, 388-9-23 л. 940, И. Шуменковић – М. Спалајковићу, телеграм, пов. бр. 3195, Београд, 27. март 1928.

