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П РИ ЛИ КЕ У ПЉ ЕВА Љ СКОМ  КРАЈУ У ОЧИ О С ЛО БО Ђ ЕЊ А  1912.

У рату 1912-1913. заједничком акцијом српске и црногорске војске 
ослобођен је простор Новопазарског санџака (односно Рашке и Старе 
Србије), који је као енклава турске државне територије током читавог XIX 
вијека раздвајао Србију и Црну Гору. Тиме је остварен један од главних 
задатака националнополитичких програма двије земље који су послије 
стицања независности и у Београду и на Цетињу формулисани у виду 
захтјева за територијалним проширењем, односно ослобођењем сусједног 
српског народа.1 Остваривањем тог циља, тј. припајањем Србији и Црној 
Г ори ових области двије земље су добиле заједничку границу, а отворене су 
и перспективе њиховог коначног уједињења. То је био крупан и свакако 
један од најзначајнијих догађаја за даљу историјску судбину српског народа.

На почетку ослободилачког рата балканских држава против Ос- 
манског царства, према утврђеном ратном плану, црногорска војска је 
требало да води операције у два правца: према сјеверној Албанији и према

1 Подударност глобалних циљева спољнополитичког дјеловања, иако се темељила на 
истовјетним историјским, економским, вјерским и националним разлозима, због различитих 
спољнополитичких позиција једне и друге државе, али и другачијих унутрашњих прилика, посебно 
у периоду после стицања независности, често ни на једној, ни на другој страни није доживљавана 
као погодна околност. Штавише, умјесто духа сарадње, она је подстицала суревњивост, развијајући 
политичко ривалство између династичких кругова у Београду и на Цетињу по питању пијемонтске 
улоге једне или друге земље у процесу уједињења српског народа. Супарништво ове врсте, које је 
с међународним признањем независности добило израженију институционалну форму, својом 
искључивошКу често је ометало договор о заједничкој акцији. Видјети: Др Новица Ракочевић, 
Политички односи Црне Горе и Србије 1908-1914, Цетиње 1981, 149-155; исти, Национална 
политшка и политичка мисао у Црној Гори у  уставном периоду, Зборник Ослободилачки покрет 
југословенских народа од XVI в. до почетка Првог светског рата, Београд 1976,311-319, Историја 
српскоГ народа, књига шест, први том, Београд 1994, 215-217; Радослав М. Распоповић, 
Дипломатија Црне Горе 1711-1918, Подгорица -  Београд 1996,497.
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Санџаку.2 У оперативно-тактичким ироцјенама предност је давана ратним 
дејствима у сјеверној Албанији. То се могло запазити с обзиром на број 
ангажованих војника и политички ауторитет личности које су биле 
одређене за командовање војском на једном и другом фронту. О томе су 
свједочили и ставови највиших званичника.

Од укупно 35.000 људи којима је располагала војска Црне Г оре, за операције 
на овом сектору била је ангажована главнина од 23.000, сконцентрисана у два 
одреда: Зетском, којим је командовао престолонаследник Данило и Приморском, 
под командом предсједника Владе и министра војног Митра Мартиновића. За 
операције према Санџаку и Метохији одређенје Источни одред на чијем челу је био 
сердар Јанко Вукотић. Овакав распоред војних снага одговарао је одлуци ратног 
савјета, донијетој на сједници од 3. октобра 1912, а гдје је Скадар означен животним 
питањем Црне Горе и због тога је, од 11 бригада којима је располагала црногорска 
војска, 8 одређено за извођење операција ради његовог заузимања.3 Предност у 
извођењу ратних дејстава датаје „албанскомправцу црногорске спољне политике”, 
тј. територијалном пропшрењу државних граница на просторе које је насељавало 
становништво другачије вјере, крви и језика и које би, да су резултати рата били 
успјешнији, значило уношење у слабашно економско, културно и друштвено ткиво 
Црне Горе компактне масе ал банског живља с чврстим елементима конзервативне, 
патријархално-племенске сгруктуре, на чију асимилацију Црна Гора није могла ни 
да помишља.4

2 У уговорима о савезу са Србијом (Политичкој и Војној конвенцији) закљученим 23. 
септембра / 6. октобра 1912, при разматрању циљева рата, констатовано је да су „стање у Турској и 
опште прилике у Јевропи врло повољне за акцију у циљу ослобођења Срба испод турског јарма” (чл. 
6 Политичке конвенције). У рату против Турске црногорска војска главном армијом требало је да 
дејствује операцијским правцем: Скадар -  сјеверна Албанија -  Дебар -  Кичево -  Битољ, док је дејство 
„споредне црногорске војске” утврђено за Новопазарски санџак (чл. 3 Војне конвенције). Главне 
операције црногорске војске требало је да се изводе тако да она образује десно крило српске војске, 
која је такође споредним снагама требало да оперише у зони Новопазарског санџака, док је за 
главнину био резервисан правац долином ријеке Вардара, према Скопљу и линији Велес -  Штип. 
Видјети: Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903-1914, књ. V, Београд 1985,823.

3 Сједници Ратног савјета, осим краља Николе, присусгвовали су принчеви Данило, Мирко и 
Петар, као и чланови владе бригадир Митар Мартиновић, сердар Јанко Вукотић, војвода Илија Пламенац, 
сердар Раде Пламенац, бригадир Блажо Бошковић и Иво Ђуровић. Ратни план који је на сједници утврђен 
предвиђао је „офанзиву главном снагом (2/3 цјелокупне снаге) на Скадру, као најважнијем војничком и 
политичком објекту, а споредном снагом (1/3 цјелокупне снаге), чување леђа главној снази која оперише 
ка Скадру”. Видјети: Живко В. Поповић, Опсада Скадра 1912-1913, Београд 1926,56.

4 Негативно мишљење о спољнополитичким плановима Црне Горе у правцу сјеверне 
Албаније имали су дипломатски представници страних држава, акредитовани на Цетињу, посебно 
италијански и руски. Иако су полазили с различитих политичких позиција, слагали су се у оцјенама 
да и ако би, као резултат свог покрета на југ, Црна Гора и успјела да присаједини дио Скадарског 
санџака, то јој неке значајније користи не би донијело, него би је чак ослабило, додавши 
малобројним Црногорцима стотине хиљада људи туђих по вјери, крви и језику, који никад не би 
усвојили црногорску традицију и идеале, нити би примили црногорски дух. Штавише, значајан дио 
тих нових поданика убрзо би постао непријатељеки расположен према Црногорцима. Црна Гора 
би престала бити ранијом државом и претворила би се у Црну Гору -  Албанију. Архив внешнеп 
политики России (АВПР), Политархив, д. 1599, л. 86.
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ПРИЛИКЕ У ПЉЕВАЉСКОМ КРАЈУ УОЧИ ОСЛОБОЂЕЊА 1912.

Разлози за овакав ратни план могу се тражити у непосредној вези с 
војном и политичком ситуацијом на Балкану, односно чињеници да је 
посебно после анексије Босне и Херцеговине Аустро-Угарска Санџак 
сматрала сфером свог политичког утицаја. Према изјавама које су тих 
година давали њени највиши званичници, Монархија никако није хтела 
дозволити подјелу Санџака и добијање заједничке границе између Србије 
и Црне Горе. Осим компликовања односа с Бечом, за Црну Гору је ратни 
успјех на тој страни значио отварање питања уједињења, за које је постојало 
расположење код народа и једне и друге државе. Њ егово постављање на 
дневни ред званична Црна Гора ипак је жељела одложити до тренутка када 
је могла да рачуна на повољније позиције своје династије.5 И док је правац 
вој ног дјеловања према Новопазарском санџаку доводио у питање стабилну 
политичку позицију државе и династије, прикључење Скадра, престонице 
средњовјековне Зете, као и операције дубље у унутрашњост Албаније и 
даље у правцу Пећи, а посебно у правцу Нризрена и њихово ослобођење и 
прикључивање Црној Гори, вратили су политички углед династији и, осим 
тога, значајно су проширивали територију земље, што је једино могло да 
буде гаранција за очување државне посебности Црне Горе, односно од- 
лагање питања уједињења са Србијом.

На основама оваквих политичких размишљања базирала се одлука о 
ратном распореду војних снага, односно знатно мањем ангажовању 
оружаних војних формација према Новопазарском санџаку и Старој Србији 
с основним циљем да оне чувају леђа главнини црногорске војске. Пред- 
виђено је само као могућност да командант Источног одреда, по наређењу 
краља Николе, евентуално „покуша штогод на Беране, на Плав и Гусиње -  
али тек ако види добру прилику”.6 Такав ратни план био је условљен и 
чињеницом да је положај турске војске у овим крајевима био веома слаб, а 
да је српско и црногорско становништво било веома борбено расположено 
и исказивало велику спремност да се „лати оружја” ради ослобођења од 
турске власти. Њихов ослободилачки занос био је посљедица нарасле 
националне свијести која је била условљена историјском потребом да се збаци 
дуготрајна турска владавина, а и чињеницом да је дуги низ година била 
усмјеравана радом националних институција, прије свега цркве и школа које

5 Да су размишљања о посљедицама добијања заједничке границе са Србијом и могућег 
уједињења била присутна при дефинисању црногорске политике према Санџаку, потврђују 
извјештаји руских дипломата настали прије и за вријеме балканских ратова. Посебно је у том 
погледу интересантан извјештај Александра Гирса од 12/29. децембра 1912. У вези с предстојећим 
установљењем непосредног сусједства са Србијом, он преноси мишљење краља Николе о 
неопходности да службено разговара с Аустријом око будућих граница Црне Горе, које би га 
оградиле од очекиване апсорпције његове земље и од увећања једноплемене сусједне државе. 
Једину наду за излазак из тешкоћа он је видио у уступању Аустрији, на одређено време, дијела 
Санџака, који би јој припао после разграничења са Србијом, при чему је имао у виду образовање 
клина који би почињао у Босни, пружајући се у југозападном правцу на што је могуће већој дужини 
и одвајајући тако Србију од Црне Горе. АВПР, Политархив, д. 2701, л. 5.

6 Др Михаило Војводић, Скадарска криза 1913, Београд 1970,29.
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су током претходних деценија, на основу инструкција добијених из Београда 
и с Цетиња, радиле на очувању националног идентитета становништва и 
стварању повољних услова за ослободилачку акцију. У сваком случају, у 
другој половини 1912, после свих већих наговјештаја балканских држава, 
посебно Црне Горе, да ће ступити у рат против Османске царевине, међу 
неослобођеним српским народом у Рашкој и Старој Србији атмосфера је 
била таква да се могло очекивати масовно укључивање бројног људства, 
приступање добровољачким јединицама, у ослободилачки рат, што се 
могло сматрати великом резервном снагом, на коју је требало да рачуна и 
командант Источног одреда, сердар Јанко Вукотић.

Као илустративан примјер сарадње између центара антитурске акције у 
Новопазарском санџаку и државних институција у Црној Гори, која је настанку 
таквог расположења доприносила, може да буде и пљеваљски крај, тј. везе које су 
одржаване између Министарства унутрашњих дјела Црне Горе и ГТравославне 
црквено-школске општине у Пљевљима. За ову прилику скренућемо пажњу на 
један архивски документ који се чува у Архивској збирци Исгоријског инсгитута 
Црне Горе. Ријеч је о информацији за освајање Пљеваља коју је свештеник манас- 
тира Свете тројице Симон Ј. Шиљак послао Јовану С. Пламенцу, министру уну- 
трашњих цјела и заступнику минисгра просвете и црквених послова.7 Информација 
је написана 27. августа 1912. у Никшићу, два мјесеца прије ослобођења Пљеваља. 
Осим што посредно упућује на закључак како је с релативно малим снагама било 
могуће да црногорска војска оствари тако крупне резултате у Рашкој и Сгарој 
Србији, она пружа податке и о приликама у пљеваљском крају и околини. Ако 
имамо у виду да је аутор текста свештеник манастира Свете тројице, који је био 
центар вјерског, националног и културног живота оног краја и да је у манасгиру 
било сједиште Српске православне црквено-школске оппггине, не може се избјећи 
закључак да је ријеч о извору којем треба поклонити дужно повјерење.

Н а почетку извјеш таја дати су подаци о положају П љ еваљ а с 
околином, а затим и о локалној организацији власти, броју становника у 
Пљевљима и околини и њиховој националној структури.

Према подацима које наводи Шиљак, Пљевља с околином била су 
подијељена на 65 јавти, од којих је 9 отпадало на варош. Значење ријечи 
јавта објаснио је изразом општина, мада би се прије могло рећи да је ријеч 
о групи села или кућа које припадају једној мањој административној 
цјелини, а која се може назвати и општина, или џемат,9 тј. подручје које

7 Архивска збирка Историјског института Црне Горе (АЗИИЦГ), ф. 176, док. без броја.
8 Ријеч jafta (japta, javta, jalta) f. -  персијског je поријекла. Једно од њених значења је одјељење, 

одред, група, група села која припадају мањој општини или џемату. Абдулах Шкаљић у речнику Турцчзми 
у српскохрватском језчку (Сарајево 1989, 357) као илустрацију њеног значења наводи овај пример из 
народне поезије:, Добро их је бане дочекао/ све сватове по јафтама баци/ а он себи сењског капетана”.

9 Ријеч džemat је арапског порекла. Означава скупину, друштво, заједницу, односно скуп 
људи који заједнички обавља молитву (који клањају). Тим изразом се означава и муслиманска 
вјерска општина, тј. подручје једне џамије или једног имама. А. Шкаљић, Турцизми у  
српскохрватском језику, 236.
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припада једној црквеној институцији, једној памији, једном имаму или мух- 
тару. Свака јавта имала је свог коџабашу 0 (мухтара),11 тј. старјешину 
махале12 у граду, а сеоског старјешину на селу и двојицу помоћника -  
меџелиса. Пошто је у неким јавтама живјело измијешано српско и мус- 
лиманско становништво, у таквим случајевима Срби су имали свог муф- 
тара, а Турци свог, с истим називом -  јавте. Због тога је укупан број муфтара 
био већи од броја јафти, па су Срби имали 54, а Турци 38 коџабаша.

Што се тиче укупног броја становништва у Пљевљима и околини, у 
извјештају нијесу дати прецизни подаци. Они који су наведени базирају се 
на попису изврш еном ради избора посланика послије младотурске 
револуције 1908. и доношења У става. С обзиром на то да су, по тада важећим 
турским изборним законима, право гласа имали само мушкарци од 25 до 70 
година, резултати пописа садржали су искључиво податке те врсте. Њиме, 
дакле, ниј есу биле обухваћене особе женског пола, нити мушке особе мл ађе 
од 25 и старије од 70 година. Сем тога, Шиљак напомиње да и такав попис 
није био сасвим тачан јер је извршен тако да су „Турци избјегли записивати 
многе Србе преко 25 година бојећи се преваге на изборима.”13 Појединачни 
резултати наведеног пописа дати су посебно за сваку од 65 јавти, сходно 
броју српских и муслиманских глава које су у њима живјеле. Збирни резул- 
тат говори да је у Пљевљима и околини с правом гласа живјело 4.105 Срба 
и 4.942 муслимана. Иако није располагао потпуним подацима о бројности 
српског живља, скретао је пажњу на велики број мушког православног 
становништва од 17 до 25 година, способног за пушку, које овом статис- 
тиком није било обухваћено, а које би узело активно учешће у ос- 
лободилачким акцијама. Такође је истицао да Срби располажу великом 
енергијом, храброшћу, јунаштвом и издржљивошћу, односно да је ријеч о 
елементу против којег веома слабе изгледе на успјех имају муслиманске 
снаге. Што се тиче укупног броја становника на овом подручју, који Шиљак 
не спомиње, до грубе пропјене укупног броја становника на овом подручју 
може се доћи множењем наведеног збира с 2 или 3, тако да се може одредити 
да је укупно било 20-25.000 становника. За  9 градских јавти или махала 
резултати пописа које информација садржи изгледали су овако: мушких 
глава српске националности између 25 и 70 година у Моћевцу је било 141, 
на Гувнима 187, на Вароши 150. У овим махалама живјело је искључиво 
српско становништво, док су у 6 других градских подручја били само Турци. 
У махали Хусеин-паше њихов број износио је 353, у Ризванији 336, у Хаџи- 
-зекирији 441, у Хамидији 283, у Мисиру 144 и у Махали Хаџи-Хусеин 204.

10 Израз kodžabaša, kodžobaša (tur.) -  означава првака, старјешину, сеоског кнеза.

11 Према А. Шкаљићу, muhtar (muktar) је старјешина махале у граду, односно сеоски 
старјешина или кнез.

12 Изразом mahala (maala, mala) -  означава се дио града или села, градска четврт, заселак, а 
и -  улица, сокак.

1 ̂  АИИЦГ, ф. 176, док без броја.
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То говори да су Турци, односно муслимани имали бројчану превагу на 
градском подручју.

Н а основу података које даје и за све остале јавте, Шиљак наводи да 
су насељ ени само Србима били: М оћевац, Гувна, В арош , Бобово, 
Ограђеница, Отиловићи, Црљенице, Бучје, Крњача, Ограде, Плијешевина, 
Какмуже, Оћевина, Лаповићи, Крће, Глисница, Вукаљица, Југово, Поља, 
Љ уће, Рабитљ е, Калушићи, Пренћани, Ваш ково, Боровац, Орљ а и 
Жидовићи, док су само Турцима (муслиманима), осим 6 градских јавти, били 
насељени и Старушићи, Варине, Дубочица, Церовци и Башчиновићи. У 
осталим јавтама Срби и муслимани су били измијешани. С обзиром на 
претходне податке, Шиљак наводи да кроз чисто српска села води пут који 
иде од Крстова према Тепцима на Ограђеницу, па преко Горње или Доње 
Стубице силази у Бобово, а одатле испод Колијевке иде преко Стремца у 
Какмуже, Оћевину, Шљиванско, на Плијешевину, Орље и Глисницу до 
Југова, па поред Чемерна планине на Крњачу, Ограде, па преко Бабина 
поврх Тоца на Побјеник планину и Маружиће на ЈТим, а онда планинским 
кланцем на српску границу.

Што се тиче прелаза из црногорске границе у пљеваљску околину, 
Шиљак наводи да су они овдје рђави јер је Тара од Добриловине до Шћепан- 
-поља неприступачна и непролазна за тежа војна средства. За саобраћајну 
повезаност Пљеваља констатује да је добра, са добро урађена три друма, 
које је још „Швабо правио” и који полазе из Пљеваља. Један иде за Црну 
Гору преко Готовуше, Бољањића, Крћа, Ковача и долази на границу на 
Метаљку. Други иде према Србији од Пљеваља преко Трлице, Мијајловице, 
Тичјег поља, Забука, Савиног лакта, Сељана, К оловрата и Лима у 
Пријепоље. Трећи друмски пут водио је преко Замош тена, Руднице, 
Милунића, Крњаче, Бучја, Сућеске, поред Голеша на Међуријечје, Ус- 
тибар, Живинице, до Сјеверина и Рудог према босанској граници.

Шиљак наводи да је имовно стање Срба у пљеваљском крају релатив- 
но добро, нарочито од повлачења аустријске посаде, од када су „пригрлили 
и своја урођена занимања земљорадњу и сточарство”.14 Међу богатија села, 
по његовој процјени, спадала су: Бобово, Ограђеница, Какмуже, Мељак, 
Тешине, Врба, Југово, Бучје, Орља, Борово, Подборово, Маоче, Вашково 
и Пренћани. Остала села су сиромашнија, али су ријетка врло сиромашна, 
јер су четири претходне године биле родне. Скоро сву околину Пљеваља 
чини једна висораван с доста „умних увала”, које се добро обрађују. У 
многим селима су још увијек владали феудални односи. Сви Срби су имали 
своју земљу у Ограђеници, Бобову и Вашкову, а у Пренћанима, Борову, 
Подборову, Зауму, Трновцима, Љући, Пољу, Маочу, Косаници -  само 
понеки. У осталим мјестима земља је била у рукама Турака, а на њој су Срби 
били чивчије, односно кметови. Турски сељаци имали су махом своју земљу.

14 Исто.

188



ПРИЛИКЕ У ПЉЕВАЉСКОМ КРАЈУ УОЧИ ОСЛОБОЂЕЊА 1912.

коју су многи добили као мухаџери,15 нарочито послије окупације Босне и 
Херцеговине, мада је и међу њима било чивчија.

И мања манастира Довоље, А ранђела, Троице и Дубочице пос- 
једовали су и обрађивали Срби, уз давање управама манастира извјесног 
дијела у натури или новцу. Манастирске земље биле су у Пренћанима, 
Ђ урђевића Тари, Крупицама, Рудници, Милунићима, Ожљу, Југову, 
Дубочици. М анастир С вете тро јице имао је своју земљ у још  и у 
пријепољској и нововарошкој околини.

Послије младотурске револуције и анексије Босне и Херцеговине од 
стране Аустро-Угарске 1908. било је много избјеглих Турака -  мухаџера у 
пљеваљском крају. Спроводећи мухаџерску политику колонизирања мус- 
лиманског елем ента међу хриш ћане, у пљеваљ ској нахији посебне 
насеобине -  читлуци16 формиране су: у Крушеву -1 1 , Катуну -  3, Бучју -  35, 
Брвеници, у новом селу -  26, а међу Србима -  6, Шумлици -1 ,  Подгори -  19, 
Бољанићима -  5, а у самој вароши нови читлуци су били: у Ризванији -  2, 
Хаџи-Закирији -  2 и Хамидији -2 . Сем овог насељавања, Турска је куповала 
и земље и дијелила их мухаџерима у Жидовићима, Видрама, Поблаћу, 
Бољанићима, Брвеници, Оћевини и Расцу.

Послије анексије Босне и Херцеговине пљеваљска варош почела је и 
материјално да слаби, што је Србе занатлије приморавало да одлазе на 
зараду у иностранство. Према подацима који су наведени у „информацији”, 
међу Србима који су се бавили трговином и занатском дјелатношћу у 
Пљевљима је било 10 трговаца, 4 кројача, 5 абаџија, 1 ковач, 2 лончара, 3 
врећара, 2 обућара, 1 ћебџија, 6 столара, 1 фарбар, 5 терзија, 50 механџија, 
6 штицерајских трговаца, двојица кујунџија и двојица тенћенџија. Турци -  
муслимани су се у много већем броју бавили трговином, тако да је крупнијих 
трговаца било 50, а ситнијих -  бакала, чак 150. Сем тога, држали су 6 ханова, 
тридесеторица су били пећари, а 6 -  кафеџије. И међу њима је било занат- 
лија: обућара, терзија, сајџија, опанчара, дрндара, кројача итд., што говори 
о доброј развијености занатске дјелатности у граду.

Што се тиче просвјетних прилика, у извјештају су наведени подаци о 
школама које је издржавало Министарство просвјете и црквених дјела 
Црне Горе, односно Министарство спољних послова Србије, док о турским 
школама -  мектебама нека никаквих података.

Црногорске прекограничне школе биле су у Бобову, Ограђеници, 
Пренћанима, Косаници, Бољанићима и Г лисници, док су нижа гимназија (са

15 Турска ријеч muhadžir (muhadžer) -  означава избјеглицу, емигранта, исељеника, 
досељеника.

16 Изразом čitluk (čifluk) -  означавано је село које, осим спахије, има још једног господара. 
Према Вуковом Рјечнику: „Господар од читлука зове се турском ријечи читлук-сахибија, људи 
који сједе на његовом читлуку његове су чифчије или (као што се у Босни говори) кметш, а он је 
њихов aia  или Господар”. Вук Стеф. Караџић, Српски рјечник истумачен њемачкијем и 
латинскијем ријечима, Беч 1852,826.
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4 разреда) и основне седмогодишње школе у Мељаку, Оћевини, Ковачу, 
Р и тош и ћи м а, К рњ ачи , Гопеш им а, О тиловићим а и И лином  брду 
издржаване о трошку Министарства иностраних дјела Србије. Шиљак је 
предлагао да Ц рна Гора отвори још три заграничне ш коле у Љући, 
Какмужама и Крћама.

У извјештају се могу наћи и други подаци о распореду пограничних 
караула према Црној Гори, Босни и Србији, те о томе шта би требало 
учинити да се пружи помоћ потребна напаћеном српском становништву. 
Нијесу дати подаци о турским војним снагама у Пљевљима и околини, мада 
је историографски познато да су у вароши, гдје се налазио и турски војни 
стан, била два батаљона 60. низамског пука, 1 батаљон редифа, већи број 
башибозлука и 1 батерија топова.17 Јачине посада граничних караула нијесу 
познате. Према подацима којима је располагао Источни одред, 1912. на 
Пренћанима је било 400-500 низама и два топа.18

У операцијама за ослобођење Пљеваља учествовао је Језерско- 
шарански батаљон, у чијем саставу је била Дурмиторска бригада, једна 
добровољачка бригада и 1 вод брдских спорометних топова стациониран у 
Жабљаку. Одредје 9. октобра 1912. прешаоТару. После борбе на Вашкову 
и Пренћанима, 13. октобра заузети су положаји на Косаници, а касније и у 
рејону Потпећа.19 Дијелови П рекотарског одреда, заједно са српском 
Јаворском бригадом, без борбе су ослободили Пљевља 20. октобра 1912.20 
Турске снаге су се преко М етаљке повукле на аустроугарску територију.

М ада информација Симеона Ш иљка о освајањ у П љ аваљ а даје 
прилично грубу и недовољно изнијансирану слику о приликама у Пљев- 
љима и околини прије ослобођења, она свакако представља драгоцјен 
историјски извор, који у комбинацији с другим сличним изворима може 
корисно послужити за разумијевање времена и околности које су владале 
у пљеваљском крају непосредно прије ослобођења и које би тек детаљније 
требало проучити. Активност Симеона Шиљка на њеном састављању била

i п __

Митар Ђуришић, Први балкански paiu 1912-1913, Београд 1960,226.

18 Исто.

19 По налогу краља Николе, командант Источног одреда 12. октобра издао је наредбу 
команданту Прекотарског одреда „да нипошто не предузима напад ка Пљевљама, чак и кад би 
могао, него да поседне погодне положаје на достигнутој линији, и да се на њима држи до даљег 
наређења”. Чак и касније (21. октобра), када су турске снаге биле одбачене и били су осигурани 
добри услови за напад на Пљевља, краљ Никола није дао наређење за офанзивна дејства. 
Успоравање и обустављање наступања Прекотарскогодреда у литератури се објашњава краљевом 
процјеном да би у случају дубљег продора његове војске у Санџак могло доћи до интервенције 
Аустро-Угарске, коју он никако није желео, посебно у вријеме када Србија и друге балканске 
савезнице још нијесу биле ступиле у рат.

2(1 Група бораца Прекотарског одреда (5 људи), који су имали задатак да организују нове 
добровољце, 28. октобра 1912. године у рејону села Јабуке ступила је у везу с дјеловима српске и 
Јаворске бригаде и заједно с њима ушла је у Пљевља. Истог дана, нешто касније, у варош су ушле 
јединице Прекотарског одреда. М. Ђуришић, Први балкански рат 1912-1913, 229.
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је само дио велике народе енергије којом су располагали Срби из 
пљеваљског краја, а која је значајно утицала на коначно ослобођење од 
турске власти. Она је представљала крупан допринос ослободилачким 
напорима српске, а посебно црногорске војске, односно дијелова њеног 
Источног одреда, тј. постизању ослободилачких резултата који су се после 
М ојковца, Бијелог Поља и Берана завршили успјехом у ослобођењу 
Пљеваља.

Rcidoslav R aspopović

CIRCUMSTANCES IN THE REGION OF PLIEVLJA ON THE EVE OF 
LIBERATIONIN 1912

Summary

This paper discusses the plans of Montenegro concerning foreign affairs in the 
Balkan wars. We have presented the reasons on account of which only on third of the 
Montenegrin army was engaged in the military operations conducted in the direction 
of Raška and Old Serbia, and two thirds in the area towards North Albania. Circumstan- 
ces in the region of Pljevlja were also presented on the basis of the reports of the priest 
of the monastery of the Holy Trinity Simon J. Šiljak dispatched to the Minister of the 
Interior of Montenegro Jovan Plamenac. This document reveals several general facts 
of historiographic interest about Pljevlja and its environment. In addition, it also refers 
to the connections maintained between the official authorities of Montenegro and the 
centres of anti-Turkish resistance in the area of Raška. This collaboration certainly 
exerted an impact on the preservation of the national and spiritual identity of the people 
and brought about favourable circumstances for liberation during the Balkan wars. This 
is one of the reasons which could explain the unexpectedly swift success of the Eastern 
unit in liberating these regions.
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