
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА:  Балкански ратови  

 

          Догађаји који су претходили избијању рата: 

- Анексиона криза тј. Припајање Б.и Х.  Аустроугарској што је значило спречавање српског продора 

на овај простор, 

- Пораз Русије у рату против Јапана 1905. и затварање Русгог продора према Далеком Истоку, 

после чега је једино Балкан постао простор на коме Русија може да оствари утицај. 

 

          1909.године уз посредовање руске дипломатије Србија и Бугарска склопиле су споразум о 

подели Македоније (јер су се око власти над њом спориле обе државе што је онемогућавало 

савез против Турске).Споразум су у име обе владе потписали министри иностраних послова 

Милован Милићевић и Иван Гешов у једном вагону за Лапово. Савезу су се придружиле и Црна 

Гора, и Грчка. Тако је настао (1.) Балкански савез за чије је постојање од великих сила знала само 

Русија. 

          1911. Италија је заузелатурски посед Либију, а Албанци су подигли устанак, а турска власт је 

оружјем покушала да угуши побуну. То је послужило као изговор чланицама Бакканског савеза да 

нападну преостале турске територије у Европи(1912.). 

          Прво је црногорска војска прешла границу и ушла на територију Турске, а затим су то учиниле 

и друге чланице Савеза и тако је избио рат који ће ускоро бити познат као Први балкански рат. 

Црногорска војска је подељена на два дела. Један је ослобађао Санџак, а други је кренуо да 

заузме Скадар. Међутим одбраном Скадра руководио је турски генерал албанског порекла Есад 

паша Топтани и та офанзива је доживела застој. За то време Грчка је заузела делове Македоније, а 

затим Солун. Бугарска је ратовала са Турцима у Тракији, али је највећи град на том простору 

освојила захваљујући помоћи српске војске. 

          Србија је у рат ушла са циљевима о територијалном проширењу и и изласку на море преко 

северне Албаније. Њена војска је имала највише успеха : Ослободила је делове Санџака и спојила 

се са црногорском, ушла у северну Албанију (до Драча), помогла Црној Гори да заузме Скадар, 

ослободила Космет и ушла у Македонију. Турци су покушали да пруже отпор код Куманова, а 

после пораза, код Битоља (где су такође поражени). 

          Турска која је свуда поражена затражила је посредовање великих сила за склапање мира. 

Због тога је у Лондону сазвана  конференција која наравно није могла да врати границе Турске 

које је имала пре рата. У међувремену захваљујући аустријској дипломатији у граду Валона 

састали су се албански прваци и прогласили независност Албаније, која је одмах призната на 

Лондонској конференцији и штавише припојен јој је и Скадар који је недавно ослободила 

црногорска војска. У таквим условима присуство српске војске постало је илегално тј. Морала је да 



се повуче. Због тога српска влада је затражила ревизију споразума са Бугарском о подели 

Македоније , што је бугарска упорно одбијала. Тако је Балкански савез запао у кризу и претио му 

је распад без обзира на напоре Русије да то спречи. 

 

 

Питања за ову недељу нећете добити, али то не значи да не треба да научите Први балкански рат 

 

          


