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ПРЕД ЛОГ О ОТВА РА ЊУ СРП СКИХ КОН ЗУ ЛА ТА
У ПРИ ЗРЕ НУ И ВЕ ЛЕ СУ

МИ ЛЕ СТА НИЋ

При вре ме на кон зу лар на кон вен ци ја, пот пи са на 4. сеп тем бра 
1886. из ме ђу Ср би је и Тур ске, да ла је за пра во овим др жа ва ма 
да мо гу отва ра ти сво је кон зу ла те на оним под руч ји ма за ко ја су 
има ле нај ве ћи ин те рес. Ка да је Ср би ја у пи та њу то се, у пр вом ре-
ду, од но си ло на Ста ру Ср би ју и Ма ће до ни ју. На осно ву то га пр ви 
ње ни кон зу ла ти отво ре ни су 1887. у Ско пљу и Со лу ну, а 1889. у 
При шти ни, где је уби јен пр ви кон зул Лу ка Ма рин ко вић од стра не 
Ал ба на ца, и Би то љу. 

На ве де ном кон вен ци јом ни су би ли ре гу ли са ни по ло жај, ни ти 
при ви ле ги је срп ских кон зу ла у Тур ској, ка ко у слу жбе ним ду жно-
сти ма та ко и са ме лич но сти, она ко као код кон зу ла дру гих др-
жа ва. За то је Ср би ја на сто ја ла да се за кљу чи стал на кон вен ци ја, 
а Тур ска је из бе га ва ла и од ла га ла прав да ју ћи се раз ли чи тим из-
го во ри ма и усло ви ма. Ипак је, по сле ско ро пу них де сет го ди на, 
раз ме на ра ти фи ка ци ја за стал ну кон вен ци ју из вр ше на 30. мар та, 
а почетaк ње не при ме не по чео је 30. ма ја 1896.1 

То је био по вод да су, на кон то га, усле ди ли и пред ло зи за отва ра ње 
но вих кон зу ла та. Они су по ти ца ли, у пр вом ре ду, од по зна ва ла ца 
и упу ће них љу ди у оп ште при ли ке у Ста рој Ср би ји и Ма ће до ни ји 
и ве о ма те шко и по гор ша но ста ње, на ро чи то срп ског на ро да, ко ји 
је на те ре ну у тим под руч ји ма био под стал ним те ро ром и при ти-
сци ма Ал ба на ца, а и про па ган дом Бу га ра.2 Је дан од та квих љу ди 
био је Ми ха и ло Г. Ри стић ко ји је од је се ни 1895. био за ступ ник, 
а од апри ла 1896. до де цем бра 1897. кон зул у Ско пљу. Пре то га 
био је, ви ше од по две го ди не, се кре тар у Ми ни стар ству ино стра-
них де ла у Бе о гра ду и По слан ству Кра ље ви не Ср би је у Ца ри гра ду. 

1 Исто ри јат пи та ња кон зу лар не кон вен ци је из ме ђу Ср би је и Тур ске ура дио је 
Ми ха и ло Вој во дић. О то ме де таљ но ви ди ње гов рад: „Кон зу лар на кон вен ци ја 
из ме ђу Ср би је и Тур ске (1879–1896)“, Вар дар ски збор ник, 3, 2004, 9–39.

2 О од но си ма са Ал бан ци ма, из ме ђу оста лих, ви ди и нај но ви је ра до ве у на шој 
исто ри о гра фи ји: Ми лош Ја го дић, „Срп ско-ал бан ски од но си у Ко сов ском ви ла-
је ту (1878–1912)“, Бе о град 2009; Сла ви ша Не дељ ко вић, „По ли тич ке при ли ке 
на Ко со ву и Ме то хи ји (1895–1905). У вр тло гу анар хи је и без вла шћа“, [у књи зи:] 
Срп ске сту ди је Ser bian stu di es, књ. 1, 2010/Vоl. 1, 2010, 195–215.
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Он је из Ско пља кра јем ју ла 1897. Ђор ђу С. Си ми ћу, пред сед ни ку 
Ми ни стар ског са ве та и ми ни стру ино стра них де ла пред ло жио да 
се у При зре ну и у Ве ле су отво ре кон зу ла ти Кра ље ви не Ср би је. Тај 
пред лог ов де до но си мо у при ло гу.3

Ри стић је за отва ра ње кон зу ла та у При зре ну, на чи јем че лу би 
био ви це кон зул, на вео пет раз ло га ко ји ни су ши ре раз ра ђи ва ни 
и обра зла га ни. Исто та ко је на гла сио да по сто је и раз ло зи про тив 
пред ло га и њих је украт ко на вео. Уста но вље ње кон зу ла та у Ве ле-
су у ран гу ви це кон зу ла та са ви це кон зу лом обра зло жио је ти ме 
да Ср би ја тре ба да оме та рад бу гар ске про па ган де у Ве ле шко-де-
бар ској епар хи ји, да ни је оба ве ште на о ра ду „Бу гар шти не“ ко ја се 
фи нан си ра из Ско пља, а ад ми ни стра тив но при па да Со лу ну и да 
не до ла зи до ве ћег од ро ђе ња срп ског на ро да на том под руч ју. 

Од пред ло га до ад ми ни стра тив не ре а ли за ци је отва ра ња кон зу ла-
та у При зре ну про шло је не пу не две го ди не. Ука зом кра ља Алек-
сан дра Обре но ви ћа, отво рен је 27. ма ја 1899, а за кон зу ла I кла се 
по ста вљен је офи цир Јо ван Ми ха и ло вић, по чи ну пу ков ник у пен-
зи ји. Кон зу ла ту је на име ван ред них тро шко ва до кра ја те го ди не 
16. ју ла од ре ђе на су ма од 2500 ди на ра. Име но ва ни кон зул Ми ха-
и ло вић је 23. ју ла исте го ди не пред сед ни ку Ми ни стар ског са ве та 
и ми ни стру ино стра них по сло ва Вла да ну Ђор ђе ви ћу под нео ре-
фе рат у ко јем је дао свој на црт про гра ма и на вео за дат ке у ра ду. 
На ње му има ме мо ран дум: „Кр. срп. кон зу лат у При зре ну. Пов. 
№ 1.“ и то је пр ви и је ди ни про то ко ли са ни акт Кон зу ла та у При-
зре ну, ко ји ни кад ни је от по чео сво ју де лат ност, па тим прак тич но 
ни је ни отво рен.4

На овај пред лог о осни ва њу кон зу ла та у При зре ну у исто ри о гра-
фи ји па жњу је скре нуо Но вак Ра жна то вић. О то ме он је ре као: 
„У ци љу чвр стог ве зи ва ња вла ди ке Ди о ни си ја за се бе срп ска вла-
да ра ди у ље то 1897. го ди не да отво ри свој кон зу лат у При зре ну. 
По тре бу за тим срп ски кон зул у Ско пљу обра зла же ка ко сли је ди. 
Срп ска вла да има ће на тај на чин мо гућ ност ‚да Ди о ни си ју ша ље 
сво је на ред бе бр зо и тач но‘ (под ву као Н. Р.), а опа сност да ту ве зу 
от кри ју Тур ци би ће ми ни мал на. Ми тро по ли ту је по тре бан по ли-
тич ки са вјет ник, ко ји тре ба и да оцје њу је и да усмје ра ва ње гов 
рад. Рад у ра шко-при зрен ској епар хи ји тре ба оте ти ‚су ви шном 
ути ца ју ру ског кон зу ла‘. И нај зад: ‚Ва ља пра ти ти и рад Цр не Го ре 
у тим кра је ви ма‘“.5 

Пред лог је, по ред Ра жна то ви ћа, у на шој исто ри о гра фи ји по ме нуо 
и Ду шан Т. Ба та ко вић, ко ји се по себ но ба вио те мом и на сто ја-
њи ма срп ске Вла де да отво ри кон зу лат у При зре ну и на вео је да 
је пред ло же но отва ра ње „ка ко би се об је ди нио на ци о нал ни рад у 

3 Пред лог је у Ар хи ву СА НУ, бр. 14243/2294.

4 АС, МИД, ПП, 1899, 386.

5 Но вак Ра жна то вић, „Рад вла де Цр не Го ре и Ср би је на по ста вља њу срп ских ми-
тро по ли та у При зре ну и Ско пљу 1890–1902. го ди не“, Исто риј ски за пи си, XXII, 
св. 2, 1965, 246.
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ви ла је ту и бо ље ор га ни зо ва ла те шња са рад ња ми тро по ли та са бе-
о град ском вла дом.“6 

На ше ин тер вен ци је у при ло гу од но се се на до пу ну скра ће но на-
пи са не го ди не и ре чи ко је смо ста ви ли у угла сте за гра де, као и код 
ре чи ко је ни су на пи са не по да на шњем пра во пи су, ка да је у пи та-
њу ве ли ко и ма ло сло во. Ве ли ким сло вом би ле су на пи са не све ре-
чи пред сед ни ку Ми ни стар ског са ве та, ми ни стру ино стра них де ла, 
ви це кон сул ство, ви це кон су лом, Ге не рал ног кон сул ства, као и ре чи 
бу гар ске и аустриј ске ко је се од но се на про па ган ду и аустриј ско 
на кон зул ство, за тим ју ли ја, ми ни стре, са вет ник, кон сул ство (а), 
епар хи ји, цр но гор ска, бу гар шти не. Ма лим сло вом на пи са но је Ра-
шко-при зрен ској и Ве ле шко-де бар ској. 

ПРИ ЛОГ:

ПП 615
27. ју ли ја [189]7 год.

Го спо ди ну,
го спо ди ну Ђор ђу С. Си ми ћу,
пред сед ни ку Ми ни стар ског са ве та,
ми ни стру ино стра них де ла
Бе о град.

Го спо ди не ми ни стре,

У ве зи с из ве шта ји ма о бу гар ској про па ган ди у овим стра-
на ма, и по сле из ме на ми сли с г. Ди о ни си јем, имам част пред ло-
жи ти Вам отва ра ње на ших кон сул ста ва у При зре ну и Ве ле су: 

Раз ло зи за ово, ови су:

1о Има ју ћи кон сул ство у При зре ну, он да има мо мо гућ но-
сти да г. Ди о ни си ју бр зо и тач но све упу те и на ред бе ши ље мо, и да 
на њих бр зо и од го во ри до ла зе, што је до са да би ло вр ло те шко и 
скоп ча но с опа сно шћу да нас Тур ци не ухва те, и што се мо же ла ко 
и де си ти ако ова ко и да ље ус тра је;

2о У При зре ну је цен тар аустриј ске про па ган де, и на њу 
тре ба да обра ти мо осо би ту па жњу;

3ће Ми тро по ли ту Ди о ни си ју, нео п ход но је по тре бан са-
вет ник, пот пу но спре ман и не се би чан, искрен и отво рен, а у на-
шем чи нов ни ку ње га би мо гао до би ти;

4о И због оце не ра да Ди о ни си је вог, ово је по треб но, да би 
се је дан-пут за тво ри ли они не по у зда ни и не чи сти ка на ли, кроз ко-
је су нам ве сти о ње му сти за ле; г. Ди о ни си је, у овом слу ча ју, тач но 
би знао шта му се за ме ра па би се по пра вио где то тре ба, а са да 
не зна ни због че га по сто ји не за до вољ ство про ти ву ње га у Ср би ји;

5о Ва ља пра ти ти и рад Цр не Го ре у оним кра је ви ма.

6 Ду шан Т. Ба та ко вић, „По ку шај отва ра ња Срп ског кон зу ла та у При зре ну 
(1898–1900) “, 111. [У књи зи:] Д. Т. Ба та ко вић, Ко со во и Ме то хи ја у срп ско-ар-
ба на шким од но си ма. Сту ди је и члан ци, Је дин ство – При шти на, Деч је но ви не – 
Гор њи Ми ла но вац, 1991.
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Ово су нај глав ни ји раз ло зи у ко рист уста но вље ња овог 
кон сул ства, по ред ко јих има и тај, што би се наш рад у Ра шко-
-при зрен ској епар хи ји, онај чи сто уну тра шњи, отео и су ви шном 
ути ца ју ру ског кон сул ства, ко је, ма и да има нео спор но огром них 
за слу га, и ма да је сте као на шу бла го дар ност, има и сво јих ру жних 
стра на, ко је су Ми ни стар ству по зна те.

Има и про ти вра зло га за овај мој пред лог, ко ји се на ме ћу 
оно ме ко ји га чи та: 

Услед отва ра ња на шег кон сул ства, мо же да на сту пи мо-
гућ ност да се за тво ри ру ско. Ова ко по где ко ји ми сле, али ме ни 
то из гле да нео прав да но, јер ми се чи ни да га они не ће за тво ри ти, 
док је та мо аустриј ско, као год што су Ру си и у Ско пље до шли по-
сле Аустри ја на ца. По зна то ми је да је г. Ли со вић, бу ду ћи кон сул у 
При зре ну, пред ла жу ћи отва ра ње кон сул ства њи хо ва у Ско пљу, из-
нео био пред лог да се онај у При зре ну за тво ри. Ње гов пред лог дат 
је био на оце ну пок[ојном] Ја стре бо ву, и ми шље ње овог усво је но 
је. Оно је гла си ло: у При зре ну мо ра ју Ру си има ти кон сул ство до-
кле год та мо по сто ји аустриј ско и рад ње не про па ган де. Он је та да 
скре нуо био па жњу и на зна чај са ра јев ског кон сул ства њи хо ва, и 
из ја вио ту гу што су, пре оку па ци је, за тво ри ли би ли кон сул ство у 
Мо ста ру, ко је би им, да нас, би ло од дра го це не вред но сти. Ово би 
Ру си ма тре ба ло пре до чи ти.

По сто ји мо гућ ност и да се Ру си на ђу, ина че, фро а си ра ни7 
услед отва ра ња на шег кон сул ства у При зре ну (ко је нео спор но не 
мо же има ти онај углед ко ји има њи хо во). У том слу ча ју њи ма би 
се има ло пре до чи ти да то чи ни мо због агре сив них на ме ра бу гар-
ских, чи ју оправ да ност они не мо гу одо бри ти. 

Из тих раз ло га, чи ним овај пред лог, и ми слим да та мо 
уста но ви мо кон сул ство с ви це-кон су лом на че лу. Ово га би тре ба-
ло по ста вља ти увек у спо ра зу му с г. Ди о ни си јем. 

Од но сно по тре бе да и у Ве ле су уста но ви мо кон сул ство 
ми слим да је из ли шно го во ри ти по сле чи на, нео спор ног, да нас, 
по сле сре ђе но сти у овим стра на ма, че ка огро ман по сао у Ве ле-
шко-де бар ској епар хи ји. Ова област по зна ча ју сто ји да ле ко ви ше 
оне ко ју има Се рез; у њој ми има мо и са да на род, ко ји се оти-
ма од ро ђе њу; окол на се ла око Ве ле са, има ју за нас ва жност као и 
овд[ашња] цр но гор ска се ла. Бу га ри ма тре ба оме та ти рад у оним 
кра је ви ма, а то је са да, у овим окол но сти ма, те шко, јер, по ред дру-
гих не зго да, од ко јих је нај глав ни ја што ни смо de vi su оба ве ште ни 
о ра ду бу гар шти не у овој твр ди њи ње ној, по сто ји и та, што се овај 
крај фи нан си ра одав де, а ад ми ни стра тив но при па да Со лу ну.

У ово му ме сту ва ља ло би уста но ви ти ви це-кон сул ство с 
ви це-кон су лом. Оно би у по гле ду на отва ра ње шко ла би ло пот пу-
но за ви сно од на шег Ге не рал ног кон сул ства у Со лу ну, а у све му 
оста лом као и дру га на ша кон сул ства у Тур ској.

Част ми је на зва ти се Ваш по кор ни 
[Консул

Ми ха и ло Г. Ристић]

7 Ов де у зна че њу увре ђе ни од фран цу ске ре чи se fro is ser = би ти увре ђен.
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PROPOSAL ON OPENING THE SERBIAN CONSULATES IN
PRIZREN AND VELES

The paper Proposal on opening the Serbian consulates in Prizren and Veles 
was published in its entirety upon the initiative of Mihailo Ristić to open 
consulates in the mentioned cities. Ristić was the Serbian Consul in 
Skoplje and a good connoisseur of circumstances at the end of the 19th 
century on the territory of Old Serbia and Macedonia. He submitted 
the commented proposal on 27th July 1897 to the then president of the 
Council of the ministries and the Minister of Foreign Affairs, Djordje S. 
Simić. By the decree of King Aleksandar Obrenović of 27th May 1899, the 
Consulate in Prizren was opened and the retired Colonel Jovan Mihailović 
was appointed as a Consul of 1st Class. The Consulate actually never 
commenced its work because it was obstructed by Albanians supported 
by the Turkish authorities. Regarding the opening of the Consulate in 
Veles, despite the existence of this proposal, we have not found any data 
confirming that the Serbian Government had undertaken in this field 
any actions. 

MILE STANIĆ


