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БАРАЊАУВРЕМЕ 
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НАРОДНЕСКУПШТИНЕИ
СТВАРАЊА 

ЈУГОСЛОВЕНСКЕДРЖАВЕ
1918.ГОДИНЕ

Сажетак: Рад је по све ћен крат ком, али ди на мич ном пе ри о ду у 
исто ри ји Ба ра ње и то у вре ме ства ра ња пр ве ју го сло вен ске др
жа ве. Ка да је реч о про сто ру ју жне Угар ске (Ба нат, Бач ка, Ба
ра ња) пре лом ни до га ђа ји су кул ми на ци ју има ли на но во сад ској 
Ве ли кој на род ној скуп шти ни 25. но вем бра 1918. го ди не, ка да је 
до не та од лу ка да се ове те ри то ри је от це пе од Ау строУгар ске 
Мо нар хи је и при по је Кра ље ви ни Ср би ји, од но сно бу ду ћој ју го сло
вен ској др жа ви. Циљ ра да је да син те тич ки при ка же и об ја сни 
про це се и до га ђа је у Ба ра њи не по сред но уо чи и за вре ме Ве ли ке 
на род не скуп шти не у Но вом Са ду, за кључ но са Пр во де цем бар ским 
ак том ка да је ство ре на Кра ље ви на Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. У 
пи са њу су ко ри шће не ар хив ска гра ђа, оно вре ме на штам па и пу
бли ка ци је и ре ле вант на исто ри о граф ска ли те ра ту ра, ка ко би на
ве де ни историјски пе ри од био што пре ци зни је и све о бу хват ни је 
ана лизиран.

Кључне речи: Ба ра ња, Пр ви свет ски рат, ју жна Угар ска, 
стварање Ју го сла ви је, но во сад ска Ве ли ка на род на скуп шти на
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ИзбијањеПрвогсветскогратапоставило јепредполитич
коруководствоСрбије,несамопроблемвојнеодбране,не
гоипитањедефинисањаратнихциљеваипрограмасрпске
владе, који су требали бити реализованинакон завршетка
војнихдејстава.1„Нишкомдекларацијом”,којујеизгласала
Народна скупштина Краљевине Србије 7. децембра 1914,
ратнициљевисусажетиуследећојреченици:„Владакра
љевинесматракаосвојнајглавнијииуовимсудбоносним
тренуцима једини задатак да обезбеди успешан свршетак
овог великог војевања, које, у тренуцима, кад је започето,
посталоуједноборбомзаослобођењеиуједињењесвенаше
неслободнебраћеСрба,ХрватаиСловенаца”.2Скупштина
јеприхватилаовуизјаву,којајесаопштенаиземљамаАн
танте3. Српска влада је „Нишком декларацијом” повезала
борбупротивАустроугарскесајугословенскимуједињењем
иразбијањемДвојнеМонархијекаодржаве.Утомконтек
сту,једандеоаустроугарскихтериторијајетребаопостати
деобудућејугословенскедржавнезаједницеукључујућии
јужнуУгарску,односноисторијскеобластиБанат,Бачкуи
Барању.

Токомрата,српскиинтелектуалцисусарађивалисвладом
наконципирањуграницабудућедржаве,образлажућиисто
ријским,географским,етнографскимидругимаргументи
ма поједине делове ратног програма. Барања је у ратним
циљевимаСрбијепосматраназаједносаБанатомиБачком,
као једна од војвођанских/јужноугарских области.Иако је
знатновећипросторпосвећенБачкојиБанату,иБарањусу
поједининаучниципомињалиусвојимтекстовима,упрвом
редуЈованЦвијић,СтанојеСтанојевићиСтојанНоваковић.
Цвијићје1915.годинеукњизиЈе дин ство Ју го сло ве на,ко
ја је представљала теоријско образложење „Нишке декла
рације“, географскоантрополошким агрументима означио
границу будуће Југославије, укључивши целу Барању са
градомПечујому„југословенскипростор”.Поњеговомми
шљењу, јужнидеоПанонскенизије једолинијеМориш–
Суботица–Печујскепланине(Мечек)–Мурапредстављао
одвојенуцелину.

1 Текст је настао на основу истраживања замастеррадБа ра ња у Кра
ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца: 1918–1921, одбрањеног наФило
зофскомфакултетууНовомСаду2011.и затимделимичнопрошире
ногиобјављеногподнасловомБа ра ња: 1918–1922, (2013)НовиСад:
ПрометејМалоисторијскодруштво.

2 Šišić,F.(1920)Do ku men ti o po stan ku Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca 
19141919,Zagreb:MaticaHrvatska,str.10.

3 Митровић,А.Усветскомрату,у:Исто ри ја срп ског на ро да,књ.6.Од
Берлинскогконгресадоуједињења:1878–1918,том2,ур.Митровић,А.
идр.(1983)Београд:Српскакњижевназадруга,стр.66.
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Ипак,интелектуалнииполитичкипредставнициСрбијени
суималијаснепредставеипрецизнеподаткеоБарањи4,ње
ном географскомопсегу, историјии становништву,што је
нарочитодошлодоизражајанаКонференцијимирауПари
зу1919–1920.Зареализацијуратногпрограмасрпскевладе
одпресудногјезначајабиораспадДвојнеМонархије.Дога
ђајикојисууследилинакрајуПрвогсветскогратаотворили
сумогућностдаратнициљевисрпскевладебудуреализо
вани,штојеималозначајнепоследицеиуслучајуБарање.

***

Коначна судбина територије јужне Угарске одређена је у
сложенимидинамичнимпроцесимакојисусеодвијалиод
срединесептембрападокрајановембра1918.годинеПрво
су српска и савезничка војска пробилеСолунскифронти
у брзомнапредовању до 19. октобра нашле се на гранич
нимрекамаизмеђуСрбијеиАустроугарске.Тадајестањеу
ДвојнојМонархијивећувеликобилохаотично.Владалаје
несташицаживотнихнамирницаисоцијалнинемири,апо
јавилисусеидезертерскеодметничкегрупеизаустроугар
скеармије,„логоши”и„зеленикадар”,штоједоприносило
општојнесигурности.

ОднајвећегзначајазадаљиравојдогађајауБанату,Бачкоји
БарањибиојеодговорамеричкогпредседникаВудроаВил
сонанааустроугарскунотуизоктобра1918,којомјетра
женсепаратнимирна темељуВилсонових„14тачака”од
8.јануараистегодине.Међутим,Вилсонјеизмеђуосталог
изјавиодасемирвишенеможесклапатинаосновуњего
вогранијегпрограмаи„дасународнетежњеЈугословеназа
слободомправедне.Стога[...]вишенеможепризнатипуку
аутономијуовихнародакаоосновузамир”5.Вилсонјена
овајначинпрепустио југословенскомстановништву јужне
Угарскедаодлучиосвојојсудбининаосновуправанарода
насамоопредељење.РаспадДвојнеМонархијејепостаоне
миновностивећкрајемоктобра1918.годинечехословачко
народновећеуПрагуиНародновијећеСХСуЗагребупро
гласилисуотцепљењеодАустроугарске.

У Будимпешти је мађарска опозиција основалаМађарско
народновеће,којејеусвојојПрокламацијизахтевалозавр
шетакрата,демократске,друштвенеипривреднереформе

4 Отомевише:Horvat,A.Baranjauratnimciljevimaiteritorijalnimkoncep
cijamasrpskevlade(1914–1918),u:Tri ja non – do di ri i pri bli ža va nja – znan
stve ni ko lo kvi jum s me đu na rod nim su dje lo va njem, ur.Taslidžić,D. (2012)
BeliManastir:Društvozabaranjskupovjesnicu,str.8996.

5 Šišić,F.nav.delo,str.179.
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иправонародана самоопредељење, алиуоквиру терито
ријалног интегритета Угарске6. У грађанскодемократској
револуцији„јесењихружа”31.октобра1918.опозицијадо
лазинавластиубрзојестворенаМађарскаДемократскаРе
публика.Председниквладепостао јевођаопозицијегроф
МихаљКарољи7.Мађарскавладајезатимупутилапроглас
дасеусвимместимаформирајународнавећа,којасутреба
лапреузетивластусвојерукеиуспоставитиредимир.Со
цијалнинемирисууцелојУгарскојпотрајалисведо10.но
вембра,кадаједошлодоизвесногсмиривањастања.Први
даниновембрауједнопредстављајудоминацијумађарских
инемачкихнароднихвећауБанату,БачкојиБарањи8.Уба
рањскимградовимаМохачуиПечујуоснованасумађарска
већакојасузадржалавластусвојимрукамаипослеуласка
српскевојскеуБарању9.

Уистовреме,вођенисупреговориизмеђуМађарскеиАн
тантеоусловимапримирја,којисуотпочели4.новембрау
БеоградуизмеђукомандантасавезничкихтрупанаБалкану
ФраншеаДепереаикомандантабалканскогфронтамађар
ског генералаКевеша.СрпскаВрховна команда је тражи
ладаАнтантинетрупезаузмутериторију„сведоМароша,
Баје,СуботицеиПечуја”.ГрофКарољисеукључиоупре
говоре7.новембра,алидоговорнијепостигнут,јеронни
јехтеодаприхватитакоширокуокупационузонуистране
трупе уСуботицииПечују. Захтевао је да будепоштован
интегритетУгарске.Међутим,Деперејенаредиодасевој
неоперацијенаставе10.НатемељунаређењаДепереаивој
водеЖивојинаМишића,српскавојска јепочеткомновем
бра1918.годинепрешлаграничнерекеипочелазаузимати
областипрекоДунаваиСаве11.ТрупесрпскеIармиједобиле

6 Месарош,Ш.Односизмеђумађарскихнароднихвећаисрпскихнарод
ниходбораупрвојполовининовембра1918.године,у:При са је ди ње ње 
Вој во ди не Кра ље ви ни Ср би ји 1918,уредникСмиљанић,М.(1993)Нови
Сад:МузејВојводине:Институт за историјуФилозофскогфакултета,
стр.197.

7 Vinaver,V.(1971)Ju go sla vi ja i Ma đar ska 19181933,Beograd:Institutza
savremenuistoriju,str.1718.

8 Месарош,Ш.нав.дело,стр.198200.Карољијевавладајеподстицала
оснивањенароднихвећапојединихнародностиујужнојУгарској,даби
сеуспоставиоредимир.Ованароднавећа(одбори)нисусеизјашња
валиукористинтегритетаУгарске,негоукористсвојихнационално
ослободилачкихтежњи.

9 Ba ranj ski gla snik,5.septembra1920,br.40.
10Janković,D.iKrizman,B.(1964)Gra đa o stva ra nju ju go slo ven ske dr ža ve 

1918,II,Beograd:Institutdruštvenihnauka,Odeljenjezaistorijskenauke,
str.517518

11Његован,Д.(1993)При са је ди ње ње Сре ма, Ба на та, Бач ке и Ба ра ње Ср
би ји 1918. До ку мен ти и при ло зи,НовиСад:МузејВојводине,стр.1618.
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су8.новембранаређењеограничнимлинијама.УБарањи,
војска је требало да пређеДраву и да заузме целу област
укључујућиградПечуј.12

Ипак,војнаконвенцијаопримирјуконачнојепотписана13.
новембра1918.уБеограду.Премањенимодредбама,мађар
скетрупесуморалеевакуисатиобластсеверноодМароша,
Суботице,БајеиПечуја.Конвенцијасенијеодносиланапо
литичкапитања,пајењеномодредбомзагарантованодаће
ујужнојУгарскојостатимађарскацивилнауправа.Српска
војскајетаковојничкиокупиралатериторијеБаната,Бачке
иБарање13.Београдскаконвенцијаипакнијеималапресу
данзначај,јерсусрпскетрупеипрепотписивањаовогдоку
ментапрешлеграничнерекеистиглеуСуботицуиОсијек,а
одредбаомађарскојадминистрацијинијебилаодржива,па
јеврлобрзоипрекршена.

Паралелносаовимдогађајима,постепеносеодвијаопро
цесполитичкогорганизовањаСрба,Буњевацаидругихсло
венских заједница у јужнојУгарској.Токомоктобра 1918.
дошло је до неколико састанака уСуботици иНовомСа
дунакојимајерасправљанабудућасудбинаБаната,Бачке
иБарање.Крајеммесеца,активиралисусеипредставници
војвођанскеРадикалнестранкеЈашеТомића.Натајномса
станкууСуботици,којијеорганизоваоуправорадикалски
првакЈашаТомић,планиранојеоснивањенародниходбора
уНовомСадуицелојВојводиниипокретањесрпскогли
ста.НасастанкусуучествовалиипредставнициБарање14,
алињиховаименанисупозната.Вероватно јеречонеком
од православних свештеника, који су били чланови Ради
калнестранке:брањинскипротаСтеванМихалџић,свеште
никизЈагодњакаМилутинПетровићилибеломанастирски
свештеникСветозарПанић.

Ипредоласкасрпскихтрупа,почелојеформирањесрпских
народних одбора у Бачкој и Банату15. Централни Српски
народниодбор16(СНО)званичнојеосновануНовомСаду

12Janković,D.iKrizmanB.nav.delo,str.517518.
13Vinaver,V.nav.delo,str.21.
14Храбак,Б.СловениуВојводиниуданимаослобођењановембра1918,

у: При са је ди ње ње Вој во ди не Кра ље ви ни Ср би ји 1918, уредник Сми
љанић, М. (1993) Нови Сад: Музеј Војводине: Институт за историју
Филозофскогфакултета,стр.67.

15ПрвисрпскинародниодборјеосновануВеликомБечкереку31.октобра
1918.

16УтокуновембрауНовиСадјеизЗагребадошаомладиБарањацМилан
КашаниниставиосенарасполагањеСрпскомнародномодбору.Радио
јекаоновинару„Српскомлисту”,новинамаСНОаНакнаднојепри
мљен уСрпски народни одбор као члан.ОсимКашанина, у одбор је
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3.новембра1918.године.УрадуСНОучествовалесусве
српскеполитичкестранке.Одборјетребаобитипроширен
и са политичким представницима осталих Словена јужне
Угарске17.Истидан јеобјављенпрогласукојем јестајало
„да сваки народ има права сам одређивати својом судби
ном”18.УодговорунапокушајКарољијевевладедапоједи
неопштинеизјавеповерењевладиуБудимпешти,СНОје
позвао„свеопштинеБачке,БанатаиБарање,дасеупогледу
политичкогдржањасвогимајупокораватијединонаредба
маи упутствимаСрпског народног одбора уНовомСаду,
каоцентралногпредставникаБачке,БанатаиБарање,који
сазиваВеликуНароднуСкупштинуСрба,Буњевацаиоста
лихСловена,да сеуимецелокупногнародаовихкрајева
слободноопредели”19.ЗадатакСНОјебиодауспоставиред
имир,апослеуласкасрпскевојскеуНовиСад9.новем
бра20,могаосеупотпуностипосветитиполитичкомзадат
куприпремеВеликенароднескупштине,којајетребалода
прогласиодвајањеодУгарскеиодрединачинуласкаБаната,
БачкеиБарањеубудућујугословенскудржаву21.

По том питању, међу политичким представницима јужно
угарскихСрба постојале су две концепције.С једне стра
не, групапредратнихлибералаидемократа окупљенаоко
секретараМатицесрпскеТихомираОстојићапредлагалаје
дасеуједињењеостварипрекоНародногвијећауЗагребу,
које јепретендовалодапредстављасвебившеаустроугар
ске области насељене југословенским становништвом. С
друге стране, Јаша Томић ињегова Радикална странка су
захтевалидасеБанат,БачкаиБарањапрвоприпојеКраље
виниСрбији, а затимуђуу јединственудржаву.Томићева
опција је на Великој народној скупштини однела превагу
иакосупостојалеоштредискусијесведоодржавањасаме
Скупштине.

ушаојошједанБарањац:СветозарСтрајнић,каоградскипредставник
НовогСада;Попов,Д.(1983)Срп ска штам па у Вој во ди ни 19181941,
НовиСад:Матицасрпска, стр.20;ЊегованД. (1993)При са је ди ње ње 
Сре ма, Ба на та, Бач ке и Ба ра ње Ср би ји 1918. го ди не. До ку мен ти и при
ло зи,НовиСад:МузејВојводине,стр.7172).

17Његован, Д. (2004) При са је ди ње ње Вој во ди не Ср би ји. При лог по ли
тич кој исто ри ји Ср ба у Вој во ди ни до 1921. го ди не,НовиСад:Музеј
Војводине,стр.223224.

18Његован,Д.При са је ди ње ње  До ку мен ти и при ло зи,стр.19.
19Исто,стр.21.
20До 21. новембра заузета је цела територија до демаркационе линије,

одређенеБеоградскомконвенцијом.
21Кркљуш, Љ. Војводина у време присаједињења Краљевини Срби

ји1918.године,у:При са је ди ње ње Вој во ди не Кра ље ви ни Ср би ји 1918,
уредникСмиљанић,М.(1993)НовиСад:МузејВојводине:Институтза
историјуФилозофскогфакултета,стр.18.
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***

Уистовремедоксутрајалиполитичкидоговорииприпре
меВеликенароднескупштине,српскавојска јепостепено
стављалаподвојнуконтролупросторјужнеУгарске.Након
заузимањаНовогСадаиБачке,једандеотрупаДринскеди
визијејекренуопремаОсијеку,којијезаузет12.новембра22.
НаосновуБеоградскогпримирја,српскавојскаје14.новем
бра1918.прешлаДравукодОсијекаиушлауБарању23.Два
данаранијеуОсијек једошаоБошкоМихалџић,синбра
њинскогпроте,доносећимолбу„свихсрпскихсела”давој
скапређеДравуиуђеуБарању.Молбујепредаопуковнику
ЂокиЂорђевићу24.Ипак,оваманифестацијанародневоље
нијебилапресудназапокретањесрпскевојскепрекоДраве,
него ратни циљевиСрбије дефинисани у току рата, наре
ђењаФраншаДепереа и војводеМишића и већ поменута
конвенцијапотписанауБеограду,којајезваничноодредила
демаркационулинију.

ВојскујепратиочланосјечкогНародногвијећа,учитељМи
ланГлибоњски.Каодобарпознавалацбарањскихприлика,
знаојеподаткеораспоредунасељаистановништву.25Војна
командајеодлучиладапошаљеГлибоњскогдаизвидистање
уБарањииустановиукаквомјестањупругапремаПечују,
јерјеодлученодатранспортвојскебудеизвршенжелезни
цом.ГлибоњскисеуДардиповезаосаправославнимсве
штеницима,обавестиоиходоласкусрпскевојске,аобаве
штењејепрослеђеноиТодоруАндрићууМохач,угледном
српскомадвокатуипосланикууугарскомсабору26.

НаконштојесрпскакомандауОсијекудобилаобавештења
одГлибоњског,трупеДринскедивизијекренулесууБарању,
анапредовалесуутриправца:премалинијиДарда–Вилањ

22Pekić,P.(1939)Po vi jest oslo bo đe nja Voj vo di ne,Subotica:s.n.,str.259.
23Na dan oslo bo đe nja,Baranjskiglasnik,14.novembra192,str.50.Улите

ратуријехронологијауласкасрпскевојскеуБарањунепрецизнаинео
дређена.Ј.Безендорферусвомраду„НештомалоонашојБарањи”на
води13.новембар1918.године.ИстимподаткомбаратаиПетарПекић
ураду„ПовијестослобођењаВојводине”,пајеБезендорфервероватно
одњегапреузеотајподатак.Глибоњскијејошнепрецизнијиипишеда
јепрелазакпрекоДравебиокрајемоктобра.Михалџић,иначепреци
занухронологији,усвојимрадовиманаводи14.новембар.Београдска
„Политика”од17.новембра1919.учланку„ЧастСрбији” (Печуј,14.
новембар)преносичланак„Прегодинудана”,објављену„Барањском
Гласнику”,акоји„славигодишњицуослобођења“.

24Михалџић,С.Барања–ослобођена,у:Спо ме ни ца осло бо ђе ња Вој во ди
не: 1918,(1929)НовиСад:ШтампаријаЈовановићиБогданов,стр.83.

25Глибоњски, М. (2009) Ба ра ња (1918–1923) се ћа ња, пр. Крестић, В.
Београд:Историјскиинститут,стр.1213.

26Исто,стр.13.
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–Шиклош–Печуј,премаБарчунаДравиипремаМохачу
иБатосекунаДунаву.Коњица јежелезницомпребаченау
Мохач,гдејевојскабилаизненађена„ванреднолепимдоче
ком”,којијеорганизоваоТодорАндрић27.До17.новембра
трупесузаузелеДарду,БелиМанастир,железничкупругу
ОсијекПечујиВилањМохачискелунаДунавууБатини,
Печуј28итериторијудоБарчаиСигетвара.Српскавојскау
БарањиједвенедељепоследобиланаређењеПрвеармије,
саконачномдемаркациономлинијомпремаМађарској:„По
лазилаједомостанаДравикодБарча,затимописивалаСи
гетиПечуј,избијаланаЧико,паисподманастираГрабов
ца,доБатосекадабиизнадњегаизбилаипрешлаДунавна
ДушнокСикошу”29.Ипак,нијесецелаБарањскажупанија
нашлаподконтроломсрпскевојске,негосрезови:брњевар
ски(дарђански),мохачкиишиклошки,већидеопечујскоги
печварскогсрезаинеколикоселашашког(хеђкатског)сре
за.Изванграницадемаркационелинијеостаојескороцео
шељински(св.Лорински)срез30.

СрпскостановништвоБарањедочекало јесрпскетрупеса
одушевљењем31.Сличнаатмосферајевладалаиушокачким
(хрватским) селима узКарашицу и у околиниПечуја32.О
статусукојијесрпскавојскауживаламеђустановништвом,
брањинскипротаСтеванМихалџић је забележио следеће:
„УПечујустеклајенашавојскавећприсамомуласкунај
већепоштовање.Њезиносимпатичнопоступањепремасва
коме[...]створилајојје...таквуљубавсвеганарода,дасе...
слободномоглакретатипосвиманајмађарскијимместимаи
крајевимабезикаквевећеопрезности.Овопоштовањепре
манашојвојсциочувалосеидоцније”33.УмемоаримаМ.
Глибоњскипишедајемађарскостановништво„обрадовало

27Исто.
28Михалџић,С.(1992)Ба ра ња од нај ста ри јих вре ме на до да нас,Београд:

БиблиотекаградаБеограда,стр.405.
29Павловић,Р.ОТријанонскомуговоруиопрвимисељавањимаСрбаиз

Мађарске1921.године,у:Па три јарх срп ски Ар се ни је III Чар но је вић и 
Ве ли ка се о ба Ср ба 1690. го ди не: збор ник ра до ва о три ста го ди шњи
ци Ве ли ке Се о бе,ур.епископшумадијскиСава,(1997)Београд:Свети
архијерејскисинодСрпскеправославнецркве,стр.197.

30Ba ranj ski gla snik,13.marta1921,br.67.
31ОатмосферимеђубарањскимСрбима,Михалџићуделу„Барањаосло

бођена”,пишеследеће:„ЈуначкипродорсрпскевојскекодКајмакчала
на испунио је српска срца у Барањипозитивномнадом...Кајмакчалан
(је) коначнорешио загонеткудвоједнемонархије! Заман сепозивало,
дасезаснујумађарскинационалниодбориимађарсканароднаодбрана.
УсрпскимопћинамауБарањизапуцалесупушке,па јошдржавне,у
одбранусрпскемислиисрпскихнада”.

32Pekić,P.nav.delo,str.260.
33Михалџић,С.Ба ра њаосло бо ђе на...,стр.83.
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и развеселило држање српских војника који су им дошли
ипонашалисекаопријатељи”34.Држањусрпскевојскесу
допринелаинаређењакомандеДринскедивизије,којимаје
прописанстрогипрогонвојникакојибипљачкали,бахато
сеодносилиилисветилинесловенскомстановништву.Око
ректномпонашањусрпскевојскесведочииизјаваКарољија
издецембра1919. годинедасу„мађарскапопулација, аи
самавлада,задовољнидржањем(српске)војске,доксуРу
мунииЧесиразузданиисамопљачкају”.Утокудецембра
завршенојеразмештањесрпскихтрупауБарањи,формира
најеБарањскапосада,азакомандантајепостављенпуков
никВојинЧолакАнтић35.

Приближноуистовреме,17.новембра1918,СНОуНовом
СадујеупутиоизборниредзаВеликународнускупштину
свимнароднимодборимауВојводини.Премаизборномре
дуСрби,БуњевцииосталиСловенисубиралиделегатепо
општинама,такода1.000становникабираједногпредстав
ника.Уопштинамамањимод200становника,становници
бирајупосланикаусуседнојнајближојопштини.Општине
између 200 и 1.000 становника бирају једног делегата. За
посланикесумоглибитиизабраниичлановидругихопшти
на.Правогласасуималисвимушкарцииженестаријиод20
година.Уопштинамагдејошнисубилиформиранинародни
одбори,требалоихјеодмахформирати36.Премаизборном
редуправогласанисуималиМађари,НемцииРумуни37.

Предоласкасрпскевојске,уБарањинисупостојалисрпски
ишокачки(хрватски)народниодбори.Срединомновембра
одржанојенеколикосастанакауДардииБеломМанасти
рунакојимаједоговоренначинполитичкогорганизовања
словенског становништва ове области. Дана 21. новембра
на црквеној слави у БеломМанастиру окупила се велика
групаљудидабисеутврдилапредстојећаакцијаиправци
деловања.ПрисутанјебиоипуковникДрагишаКостић,та
дазаповедникбарањскепосаде38.Политичкоорганизовање
српскогстановништваусвојерукепреузелисуправославни
свештеници,члановиРадикалнестранке,СтеванМихалџић
уБрањини,СветозарПанићуБеломМанастируиМилутин

34Глибоњски,М.нав.дело,стр.14.
35Павловић,Р.нав.дело,стр.197198.
36Његован,Д.При са је ди ње ње – До ку мен ти и при ло зи...,стр.3233.
37Ова тринарода су чинила скоро 56% тадашњег становништваБана

та,БачкеиБарање,премапописуиз1921,аправогласаимјеодузето
због предвиђене могућности оптације за њихове националне државе.
ИстипринципјезадржанприликомизборазаУставотворнускупштину
КраљевинеСХС1920.године.

38Михалџић,С.Ба ра њаосло бо ђе на...,стр84.
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ПетровићуЈагодњаку.ВезасаСНОуНовомСадуишлаје
прекоСомбора,односноПоповца,одаклесувестиширене
поосталимместимауБарањи,атимпутемјестигаоипозив
заВеликународнускупштинууНовомСаду39.

ИзборибарањскихпредставниказаскупштинууНовомСа
дуодржанисуод21.до24.новембра1918.године.Ускла
дусаодредбамаизборногреда,заделегатесубиранинају
гледнијиљудиупојединимопштинама.ИзбориуБолману
су одржани 21. новембра, уз учешће око 300људи. Прво
се приступило формирању народног одбора, затим избо
ру председника, потпредседника и осталих одборника. За
председника је изабранМирко Бојанин, за потпредседни
каСаваДоброкес, а за секретараСтаноје Бојанин.Одбор
јеимао16чланова.Председникјенадневниредставиопи
тањедалићесеСрпскомнародномодборууНовомСаду
признатидаје„позванговоритиуимесвегнашегнародау
Угарској”.Наконшто је једногласно усвојен овај предлог,
МиркоБојанинјетакођеједногласноизабранзаболманског
представникауновосадскојВеликојнароднојскупштини40.

Истогдана јеодржана скупштинауБарањскомБану (По
повцу). Председник народног одбора био је православни
свештеникДионисијеМијатовић41.Заделегатесуизабрани
СтоканУрсић,СимоДворнић,СтоканМајшац,СтевоДвор
нић,СавоМиодраговићиРоманСтанковић42.Записникса
изборне скупштине није сачуван, али можемо претпоста
витидасупредставницишокачкихопштинаузКарашицу
учествавалиуизборима,јерПоповацнијеимаотоликиброј
становникадабимогаобирати6посланика.

Избор представника у Пелмоноштору (БеломМанастиру)
одиграо се два дана касније. Према записнику са избор
нескупштине43,БелиМанастирјетадаимао420„српских

39Исто,стр.83.
40За пи сник скуп шти не са сед ни це це ло куп ног срп ског на ро да у Бол ма ну,

РукописноодељењеМатицесрпске,инв.бр.М7.417.Записниксупот
писалипредседникодбора,секртетариучитељицаМаријаМихајловић.

41Ве ров ни ца Си ме Двор ни ћа,РОМС,М7.417.
42Његован,Д.При са је ди ње ње – До ку мен ти и при ло зи...,стр.107.
43УРукописномодељењуМатице српске сачувани су записници саиз

борних скупштинаБолмана, БелогМанастира,Дарде иМохача и пу
номоћипосланикаизнаведенихместа,Поповца,БрањинеиЈагодњака.
Записницинисуоригиналнидокументи,негооверенипреписи,којесу
појединипосланициморалидоставитиСНОууНовомСадукаодоказ
узпуномоћ,аписанисућирилицом.Оверенисупечатимаправослав
нихцрквенихопштина.Записникесупотписивалипредседникодбора
иперовођа(тајник,секретар).Узаписницимасупремаупутствимаиз
борног редаСНОа, забележени дан иместо избора, имена изборних
часника, број становника у појединимместима, ток гласања и имена
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душа”,азаједносаоколнимместимаСударашем,Брњева
ромиБрајдфелдом540.Председникнародногодборабио
јеправославнисвештеникСветозарПанић,потпредседник
СтеванЧарнојевић,асекретарМиланПрерадовић.Народни
одборјеимао11чланова.Председникодборајеприсутним
„одборницимаиизборницима”предложиоСтеванаЧарно
јевићазапелмоношторскогпосланика,штојеакламацијом,
једногласноприхваћено44.

УДардијеизборделегатаодржанистогданакаоуПелмо
ноштору. Према извештају парохије, Срба уДарди је би
ло 980.45Председник одбора био јеДушанМилутиновић,
потпредседникМиланЈовановић,асекретарСветозарПа
нић.Одборјеимао11чланова.Милутиновићјепрепочетка
гласањасаветоваодасеизборпосланикаобавиједногласно
какобисе„штојачеманифестовалаједнодушностдарђан
скихСрба”.Утомдуху,једногласноиакламацијомизабран
јеТеодорЧварковић46.

У исто време одржан је избор посланика и у Качфали
(Јагодњаку). Председник одбора био је свештеникМилу
тинПетровић,асекретарВојинЈовановић.Запосланикаје
изабранПетровић47.

Дана23.новембраодржанјеинароднизборуКишфалуби
(Брањини).ПредседникодборајебиоЂокоКосић,асекре
тарСтеванПоповић.ЗапосланикесуизабранипротаСте
ванМихалџићиСтеванПоповић48.КаоиуслучајуПопов
ца,могуће једа сууизборимаучествовалипредставници
шокачкихопштина,јерБрањинанијеималавишеод1000
становника српске националности, па није могла да бира
вишеодједногделегата.

Некабарањскаместасупријавилаорганизовањеодборади
ректноСНОууНовомСаду.ОдборуБременујеизвестио
дајепредседникодбораМиланКостовић,асекретарЂор
ђеПетровић.УЛипови јепредседникодоборабиоМилу
тинМирковић,асекретарЈованЕрдељан.Одборјеимао21

посланика.СвипосланициБарањциизнаведенихместасуималипуно
моћи(веровнице,исказнице)којимсудоказивалисвојизбор.Пуномо
ћисутакођепотписивалипредседникодбораисекретар,иоверенису
печатомцрквенеопштине.

44Пре пис за пи сни ка во ђе ног при из бо ру по сла ни ка за Пел мо но штор у 
Народ ну скуп шти ну,РОМС,М7.417.

45Срп ско пра во слав но па ро хиј ско зва ње у Дар ди,РОМС,М7.417.
46Пре пис за пи сни ка, во ђе ног при из бо ру дар ђан ског по сла ни ка,РОМС,М

7.417.
47Пу но моћ Ми лу ти на Пе тро ви ћа,РОМС,М7.417.
48Ис ка зни ца Сте ва на Ми хал џи ћа,РОМС,М7.417.
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члана49.Председнициисекретариовиходборасуизабрани
заполитичкепредставникесвојихместа50.

Милан Глибоњски је добио задатак од осјечког Народног
вијећа да организује Србе иШокце уМохачу и околини.
СтупиојеуконтактсаТодоромАндрићемиТомомПрака
туром,мохачкимадвокатом,којијепорекломбиоШокациз
Дубошевице.ПремаплануОсјечкогнародногвијећашокач
кеисрпскеоштинесутребаледонетипојединачнерезолу
цијеоприсаједињењуБарањеКраљевиниСХС51.Разлогза
доношењепојединачнихрезолуцијабиојеутомештоније
биловременадасепошаљусвиизабранипредставнициу
НовиСад. Глибоњски јеПракатру уручио писмо осјечког
Народногвијећа,којијетомприликомизјавио„даонјавно
нећерадитијерсебојиосветеМађара,алићеупотајисве
учинити”52.СрбиуМохачусусеипакнабрзинуорганизова
ли.Уоснивањународногодбораиизборимасуделоваојеи
најугледнијимохачкиСрбинТодорАндрић.Самодануочи
ВеликенароднескупштинеуНовомСаду,одржанисуиз
бори замохачкогпосланика.Према записнику са изборне
скупштине,уМохачу јеживело800Срба.Запредседника
одбораизабранјеДавидБркић,азасекретараЛазарПлав
шић. За представника је једногласно изабран ЈоцоПанић,
ратаризМохача53.

СвојепосланикенаВеликународнускупштинукојајеодр
жанауНовомСаду25.новембра,послалојеукупно211оп
штинаизБаната,БачкеиБарање.Уизворимаилитератури
недостају имена 10 посланика и 7 општина.Установљено
једасусвебанатскеопштинепослалепосланике,аизБач
кенијесамоједна.Прематоме,осталих6суизБарање54,а
вероватносуупитањушокачкеопштинеизоколинеПечуја
и(ли)околинеМохача.Засаданисупронађениизворнидо
кументипремакојимбисесасигурношћуустановилодали
су,икоје су,шокачкеопштинепослалепосланикеуНови
Сад.

49Спо ме ни ца осло бо ђе ња Вој во ди не 1918,(1929)НовиСад:Штампарија
ЈовановићиБогданов,стр.8081.

50Његован,Д.При са је ди ње ње – До ку мен ти и при ло зи...,стр.106.
51Bösendorfer, J. (1940)Neš to ma lo o na šoj Ba ra nji,Osijek:Prva hrvatska

dioničkatiskara,str.35.Безендорферпишедаје„наинтервенцијувојних
власти(мајорЈовановић)Пракатур27.новембрауМохачуосноваошо
качконародновијеће,алисевећнаредногдана(28.новембра)придру
жиомађарскомнародномвијећу”.

52Ba ranj ski gla snik,6.maja1920,бр.23.
53За пи сник во ђен у из бор ној скуп шти ни Ср ба у Мо ха чу,РОМС,М7.417.
54Његован,Д.При са је ди ње ње – До ку мен ти и при ло зи...,стр.107.
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УодносунаБанатиБачку,запроцесформирањанародних
одборауБарањијекарактеристичнонеколикоразлика,ко
јесудопринеледараднањиховомоснивањунебудетако
успешан.УБарањинијебилополитичкеорганизације,ни
тиоснивањасрпскихишокачкихнародниходборасведок
српскавојсканијезаузелаобласт.Главниузроциовепојаве
сууетничкомсаставустановништваидруштвенојструкту
риСрбаиШокаца.УБарањскојжупанијијепремапопису
становништваиз1910.годинеживело350.000становника,
одтогамањеод7%српског,хрватскогишокачкогстанов
ништва,уодносуна56%Мађараи32%Немаца.Упогледу
друштвене структуре, преовладавало је сељаштво, аинте
лектуалнаиполитичкаелитаготоводанисунипостојале,
каонихомогенија страначкаорганизација.Нијепостојала
развијенаполитичкасвесткаоуБачкојиБанату,где је је
дандеоСрба,ШокацаиБуњевацаживеоуградовима,био
школованибавиосеполитиком.УБарањисуградовепрете
жнонасељавалиМађарииНемци,аСрбииШокцисубили
углавном сеоско становништвоималоих јеживело у ве
ћимместима.Притом,ШокциуБарањисубилибезсвојих
учитеља,новина,странакаиполитичкихвођа.Важанузрок
слабијојорганизацијијебиоинедовољанвременскипери
од,јерјеВеликанароднаскупштиназаказаназа25.новем
бар1918.године.

Збогнаведенихразлога,барањскиделегатисубилиизме
ста насељених српским становништвом, изузев како смо
већнапоменули, вероватноПоповцаиБрањине.Такође,и
угеографскомпогледу,осимМохача,свиполитичкипред
ставницисубилиизтзв.Барањскогтроугла,односнопро
сторајужнеБарањегдејеуједноживеонајвећидеобарањ
скогстановништвајужнословенскогпорекла.Премапопису
становништваиз1921,тујеживело15.602„СрбоХрвата”,
16.638Мађараи15.976Немаца55.

Михалџић јеу„СпоменициослобођењаВојводине1918.“,
писаода„сусвенашесрпскеишокачкеопштинепослале
својеизасланикенатуСкупштину”56.Свакакодаовајпода
такнијетачанштосетичешокачкихопштина,аликаошто
смовећнапоменули,постојимогућностдасунекеопшти
неузКарашицуиуоколиниПечујаиМохачаималесвоје
посланикеуНовомСаду.

55Ћурчић,С.иКицошев,С.(1992)Раз вој по пу ла ци је Ба ра ње,БелиМана
стир:НародниуниверзитетВукКараџић,НовиСад:МузејВојводине,
Београд:ДруштвоСрпскаКрајина,стр.46.

56Михалџић,С.Ба ра њаосло бо ђе на...,стр.83.
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НеразвијенаполитичкасвестуБарањидоприносилајеце
локупној слици о необавештености барањског становни
штваополитичкимоколностимаитериторијалнимпретен
зијамасрпскевладедефинисанимуратномпрограмуина
крајууБеоградскојконвенцији.СрбиуБарањисувећином
страховалиданеостануизванграницабудућејугословен
скедржаве,немајућиинформациједасеБарањаналазилау
оквирутериторијалногпрограмасрпскевладе.Сједнестра
не,српскавладанијеималасасвимпрецизнеинформације
оБарањиињеномстановништву,асдругестранеБарањци
нисуималиобавештењаоплановимасрпскевладе.

***

ВеликанароднаскуштинаСрба,БуњевацаиосталихСло
венауБанату,БачкојиБарањисасталасеуНовомСаду25.
новембра1918.године.НаСкупштини јеучествовало757
посланикаиз211општина:578Срба,84Буњевца,3Шокца,
2Хрвата,62Словака,21Русин,6Немацаи1Мађар.ИзБа
рањејепоименимапознато17посланика.ПротаМихалџић
тврдидаихјебилооко30,СрбаиШокаца57.Претпоставља
мода јебројод10посланикакојинедостајунапописима
посланика такођеизБарање, такодабивероватанукупан
број био 27 посланика Барањаца. Постоји могућност, као
штојеизвеснобиослучајуПоповцуиБрањини,дасуљуди
српскенационалностиизабранидапредстављајупоједина
шокачкаместа.

Првуодлукуу4тачке,којујескупштинаприхватила,про
читаојеЈашаТомић.Одлученоједанапредстојећојмиров
ној конференцији влада Србије заступа интересе Баната,
БачкеиБарање.ЗатимдасеБанат,БачкаиБарањаприкљу
чујуКраљевиниСрбији,асведабисепомоглоуједињење
свихСрба,ХрватаиСловенаца.У4.тачкиодлукестојида
ћескупштинапослатипо2чланауЗагребиБеограддабисе
југословенскоуједињењештопреостварило.Прваодлукаје
допуњенаизјавомозаштитинесловенскихмањинакојеће
остатиунутарграницановедржаве58.

ДругуодлукуобразложиојеПетарКоњовићследећимречи
ма:„Банат,БачкаиБарањауграницама,којеповучеАнтан
тинабалканскавојска,проглашујеседанас12.(25)новем
бра1918.годиненаВеликојнароднојскупштининаоснову
узвишеног начела народног самоодређивања отцепљеном,
какоудржавноправном,такоиуполитичкомипривредном
погледуодУгарске.ЗбогтогаНароднаскупштинапоставља

57Исто,стр.86.
58Његован,Д.При са је ди ње ње Вој во ди не Ср би ји...,стр.241242.
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Велики народни савет, којем је извршни орган Народна
управа. Народни савет чине 50 чланова, изабрани из ове
Народнескупштине.Народнисаветдоносипотребнеуред
беинаредбе,постављаНароднууправуивршинадзорнад
њом”.Народнууправујечинило11одсека,аначелусваког
одсекастајаојеНародниповереник.Значајанговородржао
јеиБлашкоРајићуимеБуњевацаиШокаца,пристајућина
договоренеодлукеСкупштине59.Наконштосускупштинске
одлукеобразложенеиусвојене,изабранјеВеликинародни
савет(ВНС).ОдБарањаца,Михалџићјеизабранзаједног
одчлановаВНС.Истогдана у званичномлистубарањске
жупанијеинаплакатиманасрпском,мађарскоминемачком
језикуизашлајепрокламацијасрпскевојске„народубарањ
ском”,укојојсестановништвопозиваданастависвојсло
боданиредованпосао60.

Већ сутрадан, 26. новембра делегација Велике народне
скупштинеотпутовалајеуБеоград,предвођенаЈашомТо
мићемиБлашкомРајићем.Делегацијајеималазадатакда
упознасрпскувладуирегентаАлександраоскупштинским
одлукама.Регентјепримиоделегацијуусаставу:Ј.Томић,
Б.Рајић,С.Михалџић,СлавкоМилетићиДушанСтепанов.
Испред делегације, први је говорио Стеван Михалџић, а
„Српскилист”јеповодомтогаписао:„Престолонаследни
ка јепоздравиодивнимиодушевљенимговоромпопМи
халџићизБарање,отацВојеМихалџића,правника,којије
насрпскомфронтупогинуокаодобровољацсрпскевојске.
Ватренимречимапротумачиојеугледнисвештеникосећаје
ВојвођанаињиховуприврженостСрбијиињеномкраљев
скомдому”61.ДругаделегацијапредвођенаВасомСтајићем
иЈованомМанојловићемкренулајеуЗагреб,сациљемшто
бржегстварањајугословенскедржаве62.

КадајеПрводецембарскимактомстворенаКраљевинаСХС,
Барања се нашла у оквиру југословенске државе, али са
отворенимпитањемграница,којајетребалобитиутврђена
наКонференцијимирауПаризу.Већ3.децембра,Мађариу
БарањисуорганизовализборуПечују,протестујућипротив

59Његован,Д.При са је ди ње ње – До ку мен ти и при ло зи...,стр.45.Одсеци
у Народној управи су следећи: Политички послови, унутрашњи по
слови,правосуђе,посвета,финансије,саобраћај,привреда,прехранаи
снабдевање,социјалнереформе,народноздравље,народнаодбрана.

60Михалџић,С.Ба ра њаосло бо ђе на...,стр.84.
61Његован,Д. Барањско питање 1914–1941, у:Днев ник про те Сте ва на 

Ми хал џи ћа,приредиоЊегован,Д. (2000)НовиСад:МузејВојводине;
Београд:Београдскочиталиште,стр.155156.

62Pekić,P.(1930)Po vi jest Hr va ta u Voj vo di ni od naj sta ri jih vre me na do 1929,
Zagreb:Maticahrvatska,str.185.
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одлукановосадскескупштине63.Међутим,убрзо јепочела
организацијаНароднеуправеијугословенксеадминистра
цијеуБарањи,паодлукеовогзборанисууваженеодстране
новихвласти.

КоначанстатусБарањејеразрешеннаКонференцијимира
уПаризу. ЈугословенскомађарскимразграничењемиТри
јанонскимспоразумомиз1920.године,КраљевиниСХСје
припао тзв. Барањски троугао, територија површине 1147
km² у јужном делу покрајине, док је већи део области са
градовимаПечујемиМохачемостаосаставнидеоМађарске.
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BARANJADURINGTHEGRANDNATIONALASSEMBLY
INNOVISADANDTHECREATIONOFTHEYUGOSLAV

STATEIN1918

Abstract

ThispapercoversabriefbutdynamicperiodinthehistoryofBaranja,
atthetimeofcreationofthefirstYugoslavstate.Whenitcomestothe
areaofsouthernHungary(Banat,Bačka,Baranja), thecrucialevents
took place in theGrandNationalAssembly onNovember 25, 1918,
when the decision was made to separate these territories from the
AustroHungarianMonarchyandtoincorporatethemintotheKingdom
of Serbia, i.e. the futureYugoslav state. The aim of the paper is to
synthesize and explain theprocesses and the events that occurred in
BaranjaimmediatelybeforeandduringtheGrandNationalAssembly
inNoviSaduntiltheFirstDecemberDeclarationwhentheKingdomof
Serbs,CroatsandSlovenianswasestablished.Inthisresearch,archival
materials, contemporary newspapers and publications and relevant
historiographic literaturewereused inorder toanalyze thehistorical

periodasaccuratelyandcomprehensivelyaspossible.

Key words: Baranja, World War I, southern Hungary, creation of  
Yugoslavia, Grand National Assembly in Novi Sad


