
ГЛАСНИК ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА, Књ. 7 (2010), стр. 73-83 
REVIEW OF REGIONAL MUSEUM, VOL 7 (2010), pp. 73-83

УДК 94:327](497.16) ”1912/1913”

Аднан ПРЕКИЋ 
PTB Црне Горе 
Подгорица

ПОЛИТИКА ЦРНЕ ГОРЕ У ПЉЕВАЉСКОМ КРАЈУ 
1912/13. ГОДИНЕ У ИЗВЈЕШТАЈИМА МИНИСТАРСТАВА 

КРАЉЕВИНЕ ЦРНЕ ГОРЕ

Од почетка конституисања Црне Горе као самосталне државе у XVIII ви- 
јеку па до губитка њене државности, територијалне аспирације на области 
у њеном окружењу, прије свега османске, биле су детерминанте на којима 
је почивала и у складу са којима се развијала и конституисала црногорска 
државност.

Османско царство, као вјечити и, како се сматрало, историјски неприја- 
тељ црногорске државности, било је, касније ће се испоставити, и један од 
разлога постојања и одржавања црногорске државе. У галиматијасу изукр- 
штаних интереса великих сила, прије свега у тренуцима ратова са Осман- 
ским царством, Црна Гора је преко два вијека била важан чинилац руске 
политике, а већи период њена главна савезница и стожер политике на Балка- 
ну. У таквим околностима поред субвенција царске владе и војне помоћи у 
периодима ратова, територијална проширења била су добар начин мотиви- 
сања црногорских владара.

Цијели XVIII вијек закључно са тзв. „Вељим ратом“, политички утицај 
и територијалне аспирације црногорских владара били су усмјерени искљу- 
чиво на Херцеговину. Берлинским конгресом и аустроугарском окупацијом 
Босне и Херцеговине, монархија је изричито забранила мијешање Црне Го- 
ре у херцеговачка питања, тако да црногорске власти, иако и даље са раз- 
гранатом обавјештајном мрежом, нису могле рачунати на право заштите 
православног становништва у Херцеговини. Сходно насталим догађајима, 
тежиште политичке борбе усмјерено је према Полимљу, Новопазарском сан- 
џаку и сјеверној Албанији.

73



АДНАН ПРЕКИЋ

Основно средство борбе била је развијена мрежа политичких повјерени- 
ка и приврженика, а слаб међународни положај Османског царства, чести 
имовински и лични спорови остављали су могућност црногорским власти- 
ма да буду арбитри у рјешењу спорова, те тако и право заштитника право- 
славног становништва на овим просторима. Локалне власти у пограничним 
крајевима Црне Горе које су имале сталне контакте са православним станов- 
ништвом у Османском царству, биле су најважни инструмент агитације.

Црногорска влада плашила се утицаја српске владе која је сличним мје- 
рама тежила да успостави политички утицај на простору Новопазарског сан- 
џака.

Један од битних инструмената политике према Новопазарском санцаку 
била је жива просвјетно-културна дјелатност коју су двије владе вршиле пре- 
ко основних школа односно учитеља који су радили у њима. Наиме, осман- 
ским законом из 1867.1 године православном становништву дозвољено је 
отварање својих школа под условом да их сами издржавају. Ово законско рје- 
шење остављало је изванредну могућност властима у Београду и на Цетињу 
да преко школских одбора и тамошњих учитеља инфилтрирају сопствене 
идеје и остваре превласт сопственог утицаја. Школе су отваране на иниција- 
тиву надлежног митрополита или локалне црквено-школске општине.

Црногорска влада издржавала је и плаћала учитеље у школама које су 
биле уз њену границу, у Ограђеници, Бобову, Косаници, Пренћанима и Гли- 
сници. Један од учитеља на платном списку црногорске владе био је и Ри- 
стан Павловић, учитељ основне школе у Глисници. Павловића је црногорско 
министарсво просвете и црквених послова именовало 26. новембра 1907. 
године за привременог учитеља у Глисници, а након положеног испита и за 
сталног. Као кадар црногорске владе Павловић је остао и након Балканских 
ратова тражећи од владе повишицу која га је, како наводи, сљедовала, али се 
„усљед рата није могао јавити и тражити оно што му припада“.2

Српска влада свој утицај вршила је преко наставника пљеваљске гимна- 
зије и учитеља у пограничним школама које је издржавала у селима: Мељак, 
Обарде, Илино брдо, Отиловићи, као и преко утицајних православних трго- 
ваца који су често боравили у Србији, и чланова црквено-школске општине 
у Пљевљима. Крајем XIX вијека Србија је покушала у Пљевљима отворити

1 Милић Ф. Петровић, Пљеваљска гилшатја документи 1, Пљевља, 1999, стр. 14. Везир- 
ским ирадом из 1891. године допуштено је Србима и другим хришћанима да, сходно турском 
закону о просвети, могу да отварају своје народне школе. Хришћанске школске програме 
састављала је и потврђивала Васељенска патријаршија у Цариграду са мјесним митрополи- 
јама. Митрополити су били обавезни да састављају и потврђују учитељске и наставничке 
дипломе, а било је предвиђено да те дипломе прегледају турске просветне власти.

2 Ристан Павловић, учитељ -  Краљевском министарству Просвјете и Црквенијех послова, 
17. новембар 1913, ДАЦГ, МПЦП, ф. 91 , бр. 2042.
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и свој конзулат, који би био близу аустоугарске границе и, како је планирано, 
радио на дипломатској заштити српског националног интереса. За тај посао 
чак је био и одређен конзул -  официр Петар Бојовић, и буџетска средства 
која су одвајана у влади Србије.3

Битан аспект црногорске политике према пљеваљском крају били су 
перманентни сукоби хришћанског и муслиманског становништва на које је 
црногорска влада реаговала покушајем смиривања ситуације и савјетима да 
се са османским властима у Пљевљима нађе компромисно рјешење, исто- 
времено објашњавајући да би мјешање у османске унутрашње послове дало 
исто тако право и Османском царству када је ријеч о муслиманима у Црној 
Гори.

Забиљежено је да је једна делегација православних главара из Пљеваља 
боравила на Цетињу жалећи се на тежак положај, али су од црногорских 
власти добијали увијек сличан одговор о смиривању ситуације, уз наравно 
обавезу извјештавања о свим догађајима.4

Политичко -  пропагандни рад Црне Горе у пљеваљском крају био је 
отежан истим таквим аспирацијама и радом не само српске политике, већ 
и Аустро-Угарског и Османског царства које је имало номиналну власт на 
овим просторима.

Након анексионе кризе 1908. године и повлачења аустроугарских вој- 
них снага из санџака, могле су се наслутити контуре и начин на који ће 
се одвијати даља ситуација кроз подјелу санџака између Црне Горе и Срби- 
је. Пропагандно-политичка дјелатност добија на значају, па је стога на Жа- 
бљаку основан политички комесаријат за ова питања. У једном извјештају 
комесар жабљачког повјереништва В. Кнежевић примјећује да је особити 
проблем „црногорске ствари“ у пљеваљском крају утицај који има српска 
влада на просвјетни кадар, јер многи становници санџака шаљу своју дјецу 
у Пљеваљску гимназију, гдје, сматра Кнежевић, дјеца могу доћи под утицај 
професора који слиједе „неваљале Пашићеве смјерове“.5

Можда је излишно спомињати да је скоро сваки извјештај комесарија- 
та влади на Цетињу садржавао и жеље за повећањем новчаних средстава

3 М. Ф. Петровић, Пљеваљска гимназија документи 1, 17; Славенко Терзић, Покушај 
отварања конзулата Краљевине Србије у  Пљевљима, Сеоски дани Сретена Вукосављевића 
VIII, Пријепоље, 25.

4 Живко Андријашевић, Неки податци о заграничној политици Црне Горе (1878-1912), 
Историски записи, бр. 1-4, 2003, 13; војвода Ш. Петровић, министру унутрашњих дијела, 23. 
06. 1888, ДАЦГ, МУД, ф. 51, бр. 1467; командир М. Кнежевић- војводи Б. Петровићу, мини- 
стру унутрашњих дијела, 02. 04. 1898, ДАЦГ, МУД, ф. 91, бр. 442.

5 Ж. Андријашевић, Неки податци о заграничној политици Црне Горе (1878-1912), 15; 
В. Кнежевић, погранични комесару Ж абљаку-Л. Томановићу, предсједнику Министарског 
савјета, 11.09. 1910. ДАЦГ, МИД, 1910, бр. 1081.
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неопходних за пропаганду. Ипак, пропагандни рад и све оно што је носио 
са собом, имао је смисла само као добра полазна основа за војну акцију ко- 
ја је била неизбјежна. Носилац идеје окончања посљедње фазе „Источног 
питања“ био је црногорски суверен краљ Никола, који је, и поред залагања 
Русије да се одложи акција балканских савезника, успио у својој намјери и 
како сам каже: „Моје наде да ће се наћи начин да се без проливања крви Ср- 
би у Турској ослободе мука, не остварише се, те сад, колико год Моме срцу 
тешко нарушити тишину европског мира, не остаје Ми до латити се сабље 
-  оне сабље коју су ваши очеви неустрашиво шљедовали на Вучијем долу, 
Никшићу, Бару и Улцињу“.6 Потпуно изгубљен у констелацији и новом рас- 
пореду снага на Балкану, краљ Никола није схватио да, након смјене дина- 
стија у Србији и нестанка Османског царства, на Балкану није било мјеста 
за Црну Гору онакву какву ју је он пројектовао и стварао.

Када је Црна Гора 8. октобра 1912. године објавила рат Турској, у Пље- 
вљима су се налазила два батаљона 60-тог пука двадесете дивизије турске 
регуларне војске, један батаљон редифа (резервне војске), већи број башир- 
бозука (добровољаца) и једна батерија топова.7

Из пљеваљског краја на Жабљаку је било 300 добровољаца од којих је 
формиран добровољачки батаљон, који је, са језерско-шаранским батаљо- 
ном црногорске војске, ушао у састав прекотарског одреда под командом 
Машана Божовића. Ноћу 9. октобра 1912. прекотарски одред прешао је Тару 
код Пренћана и Ђурђевића Таре и након борби у Црном Врху и Косаници, 
до 23. октобра заузео све утврђене карауле које је на потезу дуж ријеке Таре 
поставила османска војска и тако је контролисао цијели простор између Та- 
ре и Ћехотине. Иако је прекотарском одреду пут до Пљеваља био отворен, 
наређењем краља Николе од 12. октобра одред се задржао на тренутним 
позицијама ради обезбјеђења свих операције и страха од евентуалног упа- 
да аустроугарске војске. У међувремену, Јаворска бригада српске војске 28. 
октобра 1912 године (по новом календару) ушла је у Пљевља, као и око 150 
Црногораца језерско-шаранске бригаде. Извршено је и привремено разгра- 
ничење ријеком Ћехотином по коме су црногорској страни припале терито- 
рије на лијевој страни.

Иако је званично разграничење између Црне Горе и Србије извршено 
тек у новембру 1913, цетињска влада одмах је именовала своје људе коју су 
заступали њене интересе у Пљевљима. Области у такозваним новоослобо-

6 Глас Црногорца, бр. 42, Цетиње 26. септембар 1912.
7 Аднан Прекић, Исламска вијерска заједница у  Пљевљгша између два свјетска рата, I 

дио, Алманах, бр. 25-26, Подгорица, 2004, стр. 177; Др Славенко Терзић, П љ евљ ау краљеви- 
ни Србији 1912/13, Гласник Завичајног музеја 3, Пљевља 2002, 103. Даје сљедеће податке: 
450 турских аскера, 1 800 резервиста, 1 брдска брзометна батерија, 2 пољска топа и 4 митра- 
љеза.
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ђеним крајевима 29. маја 1913. године (по новом календару) подјељене су 
и територијално, па је тако Обласна управа у Бијелом Пољу подјељена на 
четири капетаније: бјелопољску са 14 општина, пљеваљску сачетири, беран- 
ску са осам и рожајску са четири општине.

Пљеваљска капетанија подјељена је на четири општине: крупичку, ко- 
саничку, илино-брдску и мељачку,8 док је за управитеља пљеваљске капета- 
није изабран Симо Шиљак. Шиљак, бивши поп, био је у том периоду први 
човјек црногорске власти у Пљевљима, па тако биљежимо и молбе које је 
примао за пријем у државну службу црногорску. Учитељ Прокопије Шиљак, 
који је прије Балканских ратова био на платном списку црногорске владе у 
пљеваљском крају од школске 1899/90, од капетана Шиљка тражи пријем у 
службу. Он се најприје за повратак у службу 7. октобра 1913 обратио мини- 
стру просвјете и црквених послова Мирку Мијушковићу,9 а неколико дана 
касније и капетану пљеваљском Симу Шиљку.10

Споразумом о граници српско-црногорској, који су 12. новембра 1913. 
у Београду потписали министар просвете и црквених послова Мирко Мију- 
шковић и војни министар Србије генерал Милош Божановић, Пљевља су 
ушла у састав Црне Горе. „Постављена граница не може да спријечи, нити 
има намјеру да укочи заједнички живот и она може значити нешто само у 
односу на иностранство и у међународном погледу, али за Србију и Црну Го- 
ру она значи само везу вјековима чекану и гарантију за свијетлу заједничку 
будућност“ рећи ће црногорски преговарач у разграничењу министар Мију- 
шковић загребачком „Србобрану“ који је пренио цетињски „Вјесник“." Ци- 
тирајући Мијушковића након окончања преговора, београдска „Политика“ 
записаће: „Повучена је граница на земљишту, удариће се стубови, који ту 
границу обиљежавају, али граница између Србије и Црне Горе не постоји 
када је у питању заједнички и братски рад на будућности нашег народа. Ср- 
бија и Црна Гора, скопчане славним успоменама на успјешан заједнички рад 
у прошлости, улазе с пуно оправдане вере у будућност свога народа у нове, 
боље дане свога живота“12 закључује Мијушковић.

Разграничење и потписивање мировног уговора у Лондону о завршетку 
Првог балканског рата, поздравио је и црногорски суверен прокламацијом у 
којој се, између осталог, наводи: „Ја сам увјерен да ће Моји нови поданици

8 Обласне управе и капетаније у новоослобођеним крајевима, 16/29 мај 1913, АЦГ, МУД 
Расписи, ф. 1, бр. 119.

9 Прокопије Шиљак-учитељ г. Лазару Мијушковићу, Министру просвјете и црквенијех 
послова, Пљевља 7. октобар 1913, ДАЦГ, МПЦП, ф. 90, бр. 1596.

10 Прокопије Шиљак-учитељ г. Симу Шиљку, пљеваљском капетану, 12. октобар 1913, 
ДАЦГ, МПЦП, ф. 91, 1960/1.

11 „Вијесник", Цетиње, бр. 84 за 1913 год, стр .1.; Матица, Прољеће/Љето, 2006, стр 400.
12 Политика, 23. октобар 1913, бр. 3513, стр. 1.; Матица, Прољеће/Љето, 2006, стр 400.
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бити елеменат мира и рада и да ће, прелазећи преко свију заблуда и раздора 
које страна владавина међу њих унесе, руку под руку са браћом из старих 
граница Црне Горе бити надахнути једном истом идејом -  идејом среће и ве- 
личине миле нам домовине Црне Горе“.13 По извјештају окружног капетана 
пљеваљске области Сима Шиљка, србијанске власти Пљевља су напустиле 
23. новембра и, како се каже у одговору министарства просвјете на овај те- 
леграм, већ тада је био и именован управитељ гимназије у Пљевљима Лазо 
Поповић, који је већ кренуо на пут и који би, уколико стигне на вријеме, тре- 
бао од србијанских власти преузети „Записничке ствари гимназије“.

Дефинитивно разграничење било је оно што је влада на Цетињу спрем- 
но дочекала. Тако је, само неколико дана након потписивања споразума о 
разграничењу, краљ Никола (24. новембра) на приједлог надлежног мини- 
стра именовао управитеље и професоре у гимназијама у крајевима који су 
ушли у састав Црне Горе14 (као и у Подгорици, Никшићу и Цетињу). Запра- 
во, министарство просвете и црквених послова своје приједлоге, односно 
именовања људи које је планирала за рад у Пљевљима извршило је много 
раније, 30. септембра 1913. године,15 а краљевски указ био је само формали- 
зација већ припремљеног документа и акт чије се доношење чекало након 
дефинитивног разграничења. У државној нижој гимназији у Пљевљима за 
професора и управитеља са годишњом платом од 4 000 перпера именован 
је Лазар Поповић, дотадашњи професор богословско -  учитељске школе на 
Цетињу, а за контрактуалне наставнике Милан Гологажа, дотадашњи настав- 
ник државне ниже гимназије у Подгорици, Владислав Нешковић, бивши на- 
ставник Цетињске гимназије, Антун Симон, дотадашњи наставника Осјечке 
гимназије, Филип Перић и Божидар Ђукић, апсолвирани филозофи.

Лазар Лазо Ђуров Поповић, именовани професор и управитељ Пљеваљ- 
ске гимназије, рођен је на Цетињу, гдје је завршио богословско-учитељску 
школу. Школовање је наставио 1889. на духовној академији у Кијеву, да би 
након повратка 1896. постављен за професора богословско-учитељске шко- 
ле на Цетињу. Једно вријеме био је управник државне штампарије на Цети- 
њу, а од 1908. до 1913. био је вршилац дужности ректора богословско-учи- 
тељске школе. Директор пљеваљске гимназије био је до 1916, да би након 
уједињења, од нових власти постављен за директора Цетињске гимназије 
и ту је дужност обављао до 1926. Бавио се преводилаштвом, а као студент 
написао је и објавио монографију о Петру 1 Петровићу Његошу за коју је

13 Глас Црногорца, бр.52, Цетиње 9/21. новембар 1913., стр. 1.
14 Краљ Никола именује управитеље и професоре гимназија, Цетиње 24.новембар 1913, 

ДАЦГ, МПЦП, ф. 93, бр. 2376/1.
15 Директор државне ниже гимназије у Пљевљима Лазо Поповић-Министру просвјете 

и црквенијех послова, Записник прве сједнице професорског савјета, Пљевља, 17. 12. 1913, 
ДАЦГ, МПЦП, ф. 93, бр. 2393(6).
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добио награду духовне академије у Кијеву 1898. Аутор је и неколико других 
радова и расправа: Црногорске владике при крају XIX вијека, Историја фи- 
лозофије, Омшитика.

Богата Поповићева биографија указује да није био неко анониман ко- 
ји је распоређен у службу на самом крају државе, већ напротив, ради се о 
угледном и цјењеном човјеку, и сигурно о особи од повјерења. Одмах по 
Поповићевом доласку у Пљевља дневни проблеми функционисања рада у 
гимназији била су основна преокупација његовог рада. Тако пише министар- 
ству да је овдашњи црквено-школски одбор, уз помоћ грађана спреман да 
при гимназији отвори интернат и да су средства, односно зграда за то, већ 
спремна и да би, уколико министарство одлучи за сходно, интернат могао 
бити отворен већ до краја године.16

Када је кренуо у Пљевља, Поповић је од краља Николе добио упутство 
да „се по неки пут јави и саопшти о свему, што би у погледу бољитка и на- 
претка у новоослобођеном крају нашао за потребно јавити“.

Краљ Никола је сигурно имао повјерења у Поповића, јер је претпоста- 
вљао да ће од њега, као искусног и сигурно провјереног кадра, добити најбо- 
ље информације из прве руке. Са друге стране, и Поповић је ово господаре- 
во упутство схатио озбиљно, па му је тако врло брзо послао први извјештај 
на 24 стране у којима говори о, како каже, приликама и потребама новоосло- 
бођеног краја.

У прилогу извјештаја Поповић покушава дати себи право и нечег вишег 
од управитеља ниже државне гимназије, па тако налази да је потребно да и 
убудуће шаље сличне извјештаје, вјероватно заинтересован да краља Нико- 
лу информише „ексклузивним“ информацијама поред надлежног капетана 
(Сима Шиљка), о коме иначе у свом извјештају нема нимало ријечи хвале, 
те да тако буде прва личност политике Црне Горе у пљеваљском крају. На- 
кон уводних рјечи и малих литерарних хвалоспјева господару, Поповић из- 
вјештај почиње својим доласком у Пљевља.17

Граница на Метаљки, велики снијег и погранични гарнизон са слабо 
одјевеним војницима, без телеграфа и телефона, оно је што прво примјећу- 
је. Затим запажа да Аустријанци за мали новац (товар 20 пара) купују дрве- 
ну грађу са црногорске стране, док своју не сијеку и чувају је. Даље наводи 
да је у Пљевљима по његовом доласку живјело око 8 000 људи и да их је 
раније било око 14 000, али се иселило, па тако сада има скоро једну тре-

16 Директор државне ниже гимназије у Пљевљима Лазо Поповић-Министру просвјете и 
црквенијех послова, Записник прве сједнице професорског савјета, Пљевља, 17. 12. 1913., 
ДАЦГ, МПЦП, ф.93, бр. 2393(6).

17 Лазар Поповић директор ниже државне гимназије у Пљевљима-Николи I Петровићу 
краљу Црне Горе, Пљевља 23. децембар 1913, НМЦГ, АО, ф. за 1913; Милић Ф. Петровић, 
Пљеваљска гимназија документи 1, 379.
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ћину празних кућа у којима нико не живи. Из далека Пљевља доста лијепо 
изгледају, што се не би могло рећи када се и уђе у њих, лијепих кућа је, како 
каже, доста, а ружних још више. Поповић се жали и на србијанску војску 
за коју каже да је „доста побаталила све ове сад државне куће, која је како 
из ових тако и других државних кућа при одласку дигла све што се могло 
понијети, чак и капке са прозора, дрвене клупе, столове и гвожђе“, и додаје 
да је србијанска војска хтјела однијети и старине манастира Свете Тројице, 
сребрну штаку св. Саве, али да то нијесу дозволили манастирски управите- 
љи и овдашњи Срби. Говорећи о гимназиској згради, Поповић сматра да по 
њеној љепоти овакве у Црној Гори нема, и додаје да је овдашња црквено- 
школска управа већ припремила и отварање интерната при гимназији. Пише 
да се овдашњи народ доста жртвовао за своје просветне установе, али и 
примјећује да му се сви чланови црквено-школског одбора жале на претход- 
ног управитеља гимназије Марића, који је, како каже, и сам потрошио дио 
новца црквено-школског одбора, те како је са собом понио и све протоколе 
ђачких оцјена и друге ђачке документе без којих се не може извршити нови 
упис у школу.

За овдашње становнике примјећује да су неодређени, повучени и злоћуд- 
ни, међусобно подјељењи, без неког посла и идеје. У контактима са другим 
људима сматра да су се, како их он зове, мухамеданци више порадовали на- 
шој (црногорској) управи, него православни, јер добро знају, како сматра, да 
ће под црногорском влашћу имати више привилегија него под србијанском, 
јер за ово имају доста примјера из односа према ниховим ,једновјерцима“ у 
границама старе Црне Горе.

У дјелу извјештаја који говори о економским приликама наводи се да је 
до скоро владала велика оскудица намирница из иностранства, да је разлог 
за то затвореност граница, велике царине, да је сада ситуација боља, али и 
да су и даље неке ствари за трећину скупље него на Цетињу. Близу града се 
налазе и два мајдана каменог угља, који, како се каже, особито за огријев ко- 
ристи сиромашнији сталеж, и више пута у свом извјештају потенцира слабу 
саобраћајну повезаност Пљеваља.

У политичком дијелу свог извјештаја Лазо Поповић најприје описује су- 
срет са Мехмед-пашом Бајровићем и предсједником општине Мурат-бегом 
Селмановићем, за кога каже да осим голог турског лукавства нема ништа 
друго што би требало да има предсједник једне неуређене вароши и да би 
га хитно требало замјенити неким вјештим и поштеним човјеком из старе 
Црне Горе. За Мехмед-пашу Бајровића Поповић каже да је углађенији и пре- 
преденији од Селмановића, али је, како додаје, „човјек без вишка културе и 
приличан фанатик“. Са Бајровићем је разговарано о просвјетним питањима 
и потреби укључивања муслиманске дјеце у редовну државну наставу, али 
да Бајровић, иако је говорио о неопходности образовања и школовања, сма-
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тра да би требало да муслиманска дјеца прије гиманазије заврше шест разре- 
да вјерске школе. Поповић и поручује да ће Бајровић бити члан делегације 
која ће пред нову годину код краља ићи у посјету и да ће и тамо захтјевати 
да почетна шесторазредна школа буде чисто вјерска, што сматра да не треба 
дозволити, јер је у напредној земљи основна државна настава обавезна за 
све без обзира на вјеру.

Извјештај се закључује питањима о посјети делегације из Пљеваља кра- 
љу Николи, за које Поповић не зна пуно, али зна да су неки од њих демон- 
стрирали против Црне Горе кад се није знало коме ће Пљевља припасти. За 
симпатије таквих не треба ни марити, јер сматра „ доста је само брекнути

• а  l 8некима од њих, па су мирни и послушни као јагањци .
На крају није неопходно посебно образлагати да је ово само једна, ипак 

субјективна слика једног времена, сагледана само из једног угла. Треба ли 
да кажем да нисам успио скинути прашину са свих мени доступних архив- 
ских докумената ма колико су мој рад и хтјење били опсежни и да је овај 
рад саздан од архивских докумената, литературе и промишљања, која су, ма 
колико се ја покушаво удаљити од њих, селективна и парцијална. Ипак, увје- 
рен сам да овај кратки приказ, осим појашњења неких односа између Србије 
и Црне Горе, те стратегијских и политичких утицаја Османског и Хабзбур- 
шког царства, може показати да политичке игре и стратегијски положај у од- 
ређеном тренутку могу дати много веће димензије одређеном простору него 
што он то по својим капацитетима заслужује. Жива дипломатска, односно 
просвјетно-културна дјелатност свих судионика овог простора и времена мо- 
же послужити склапању шароликог мозаика овдашње прошлости и указати 
да за преданог истраживача и биографа овог простора има доста нетакнутих 
тема и повода за нова промишљања и преиспитивања старих закључака.

18 Делегација која је на Цетињу посјетила краља Николу била је у сљедећем саставу : Пе- 
ро Јанићијевић, Суљо Љухар, хаџи Ибрахим Љухар, Саво Вукојичић-свештеник, Лазар Ше- 
ћеровић-трговац, Мухамед паша Бајровић, Серафим Џарић-игуман, Спасоје Пилетић, Мурат 
бег Селмановић, Бећир Трхуљ-ефендија, Тимотије Бавчић, Ханефи бег Акбеговић, Прокопи- 
је Шиљак-учитељ, Ахмо Коријенић, Војо Ђенисијевић, Урош Милинковић, Хилми бег Дрн- 
да, Милош Ћоровић, Омер бег Селмановић, Ризах Ризајлић-ефендија, Милас Обрадовић.
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Adnan Prekić

ТНЕ POLICY OF CRNA GORAIN PLJEVLJA REGION IN YEARS 
OF 1912\ 13 THROUGH RAPPORTS OF THE KINGDOM CRNA GORA

MINISTRIES

Summary

Cma Gora state policy at the end of the XIX and beginning of the XX century 
in a considerable segment was turned towards territorial enlargement of the land. 
Those territorial aspirations were by the rule directed towards Ottoman Empire 
which was in total decadence in that period.

After the Balkan wars, a focus of territorial enlarging of Crna Gora was 
directed towards northem Albania and especially to Novi Pazar sanjak. The 
object of special attention was not Pljevlja region, but wider territory of Novi 
Pazar sanjak, which was the only option for territorial spreading after Austro- 
Hungary had taken over Bosna and Hercegovina in 1878.

Principal instrument of struggle was a developed net of political commissioners 
and followers. A weak intemational position of the Ottoman Empire, frequent 
proprietary and personal conflicts, leaved to authorities of Crna Gora a possibility 
to solve those conflicts, having a right to protect orthodox local population.

In this period and region for the flrst time interests of two allied states were 
crossed, of Cma Gora and Srbija, so that parallel political influence will leave the 
flrst doubts among Christian population up to that united around identical goal -  a 
struggle against Ottoman Empire.

Cma Gora influence was realized above all through educational stuff, paid on 
state budget and located mostly along boundary between Cma Gora and Ottoman 
Empire, conditionally on the river Tara.

At the beginning of the XX century Austro-Hungary withdrew from garrisons 
in the sanjak and then begins a new chapter in relations betvveen government in 
Cetinje and wider region of Pljevlja. The Serbian govemment used the retreat of 
Austro-Hungarian forces to strengthen its propaganda activity, conceived as an 
introduction to military operations. Official Cma Gora replied by founding in 
Zabljak a political commissariat which took over a care for propaganda political 
activity in this region.

All these were only an introduction to a military action which followed at the 
end of the уеаг of 1912, when Cma Gora declared a war to Ottoman Empire. After 
short-lived clashes, there came the retreat of Ottoman Empire and a division of 
the Novi Pazar sanjak between Cma Gora and Srbija. The king Nikola appointed 
Lazar Popovic, the former professor of the theological seminary in Cetinje, as his 
devotee, to be director in Pljevlja high school. Popovic started to send immediately
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his rapports to Cetinje, describing geography and social image of contemporary 
Pljevlja, writing about doubts of people whether Plevlja should have belonged 
to Crna Gora or to Srbija. He emphasized a fineness of the high school building, 
asserting that ,,is no such in Cma Gora“, and he wrote about economic situation 
and various other details.
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