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ЗЕМЉОРАДЊА ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА 
У ПРВИМ ГОДИНАМА ТУРСКЕ ВЛАДАВИНЕ

Од свих категорија насеља у пљеваљском крају најчешће се поми- 
њу села, чије се становништво бавило ратарством, повртларством, 
воћарством и виноградарством. Стога су у састав њихових атара улази- 
ла, углавном, властелинства и земљорадничка газдинства.

Назив топонима Црно Двориште и ЈТука Двориште (њиве у 
Глисници), те Ступ Подолак и Потпут Ступ (њиве у Безавници, Глисници 
и Грабовом Калу) и Ступ ливада (у Глисници) подсјећају на двор и ступ, 
као саставне дијелове једног властелинства.1 Како је под двором у сред- 
њем вијеку подразумијевано нешто узвишеније сједиште феудалца у 
архетектонском смислу, то је локалитет Подворница (њива у селу Доњи 
Шумани) представљао земљиште које је обрађивала феудалчева кућна 
послуга.2

Овако приказана структура властелинства свједочи о постојању 
властелинске земљишне резерве као дијела посједа који је феудалац 
обрађивао у сопственој режији бесплатним радом својих сељака.3

1 А. Aličić, Poimenični popis sanyaka vilajeta Hercegovina (Poimenični popis), 
Sarajevo 1985, 215, 303, 368. Упор. B. Цвијовић, Неки помени пљеваљских топони- 
ма у историјским изворима до краја XV вијека (Неки помени пљеваљских топон- 
има), Брезнички записи 1, Пљевља 1990, 13 -  гдје су унеколико другачије 
забиљежена имена hassa њива и hassa винограда -  и Ђ. Тошић, Континуитет насе- 
љености пљеваљског краја од праисторије до успостављања турске власти 
(Континуитет насељености пљеваљског краја), Гласник Завичајног музеја, књ. 
1, Пљевља 1999, 45.

2 А. Aličić, Poimenični popis, 575-576.
3 Опширније томе види: Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine I, Društvo i privreda 

sredwovjekovne bosanske države, Sarajevo 1987 (D. Kovačević-Kojić, Privreda sela, 117) и Ђ. 
Тошић, Земљорадња у средњовјековној жупи Требиње (Земљорадња), Годишњак 
Друштва историчара Босне и Херцеговине, Год. XL-XLII, Сарајево 1990, 45 и исти, 
Требињска област у средњем вијеку (Требињска област), Београд 1998,148.
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Установа властелинске резерве формирала се, дакле, знатно прије 
доласка Турака да би њиховим освајањем била укључена у тимарски 
систем под видом hassa земље. Тако је на основу Поименичног пописа 
санџака вилајета Херцеговине из 1475/77. године било у пљеваљском 
крају 99 hassa њива, 14 hassa ливада, 3 hassa винограда и 5 hassa мли- 
нова.4

По распореду и количини hassa земље (властелинске резерве), 
види се да је она у доба домаћег феудализма била сконцентрисана, 
углавном, у селима која су касније административно припадала нахи- 
јама Кукањ и М илешева.5 Власници тих старих баштина били су и 
даље каткад невјерници (хришћани), попут Вукића Врчевића из 
Збљ ева и Радоја Рупчића из Црних Брда.6 У средњовјековним пље- 
ваљским селима су се, поред властелинстава налазили и посједи 
земљорадника који су се, за разлику од пространих ступова феудал- 
них господара, састојали од скромнијих површина ораница, обично 
размјештених на више мјеста у сеоском атару. У неким од тих села 
није било довољно таквих површина, па је њихово непрекидно 
повећање постизано крчењем дрветом обраслог и „трапљењем“ ка- 
меном прекривеног земљишта. Успомену на послове овакве врсте 
чувају име села Крчевине и њиве Трап (у засеоку Црна Стијена пље- 
ваљског села Кашевина).7 За  стварање нових култивисаних површина 
коришћено је и земљиште на већим надморским висинама покривено 
шумом. То потврђује и име локалитета Доњи Лаз (у селу Хоћевина), 
изведено од ријечи лаз која означава обрадиве површине добијене 
крчењем лугова, шума и гора.8

Поменуте парцеле чиниле су, углавном, њиве (Пешча њива у 
Безавници, Дружина њива у Градцу и Веприна и Велика њива у Хоћеви- 
ни), на којима је могуће пратити нарочито развој ратарства од пада пље-

4 А. Aličić, Poimeničnipois, 168, 238, 300, 303, 339, 540, 576, 577, 578, 584.
5 О административној припадности пљеваљских села нахијама Кукањ, 

Брезница, Матаруге, Кричак, Милешева, Сокол и др. види: М. Ф. Петровић, 
Пљеваљски крај према турском поименичном попису санџака вилајета Херцеговина 
(Пљеваљски крај према турском поименичном попису), Брзенички записи 6, Пљевља 
1995, 6.

6 А. Aličić, Poimenični popis, 215, 235.
7 Исто, 229, 584.
8 А. Aličić, Poimenični popis, 577. O значењу ријечи лаз види: М. Благојевић, 

Земљорадња у средњовековној Србији, Београд 1973, 87-88.
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ваљског краја под Турке (1465), па до састављања поменутог поиме- 
ничног пописа за Херцеговину (1475/77. године) у коме је заведена 
обавеза земљорадничког становништва за сваку врсту житарица 
понаособ.9 Десетина давана на жито евидентирана је у натури, а поред 
конкретних количина, навођена и њихова вриједност у акчама. Поме- 
нута обавеза је изражавана мјером званом лукно за које се не зна ко- 
лико је тачно тежило у пљеваљском крају.10 Али, и поред тога, данас 
смо у могућности да преко лукна, као обавезе која је подразумијевала 
десетину добијеног жита, утврдимо његову количину произведену у току 
једне године, с посебним освртом на учешће пшенице, јечма, проса, 
ражи, зоби и крупника у тој производњи.

9 А. Aličić, Poimeničnipopis, 303,340,577. Упор. В. Цвијовић, Неки иомени иљеваљских 
топонима, 16 и Ђ. Тошић, Континуитет насељености пљеваљског краја, 50.

10 За разлику од села у пљеваљском крају, за мјерну јединицу лукно, употребља- 
вану у Требињу, попут Конавала и других крајева у залеђу града Св. Влаха, зна се да је 
била дубровачка и износила половину дубровачког стара -  тешког 71,036 килограма (М. 
Благојевић, Земљорадња у средњовековној Србији, 318), што значи да је тежила 35,518 
килограма жита (Ђ. Тошић, Земљорадња, 53 и исти, Требињска област, 156).

Судећи према цијени лукна пшенице (24 акче), лукна јечма и проса (15 акчи), 
лукна ражи и крупника (12 акчи) и лукна зоби (9 акчи) -  види нап. 16 -  која је била го- 
тово иста са цијенама житарица у Требињској нахији (Ђ. Тошић, Земљорадња, 55 и исти, 
Требињска област, 158), лукно житарица употребљавано у пљеваљском крају могло 
би бити сличне тежине као и оно у селима Требињске области.
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ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О КОЛИЧИНИ И ВРИЈЕДНОСГИ ПРОИЗВЕДЕНИХ ЖИТАРИЦА11
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лук. акчи .лук. акчи лук. акчи лук. акчи лук. акчи лук. акчи
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Кржава 150 3600 90 1350 - - - - 250 2250 - -
Пазар
Пљевља 300 7200 150 1250 150 1250 200 2400 500 4500 - -
Горњи Шумани, 
дагосела 720 30 450 - - - - 60 540 60 720

Грево 180 3520 40 600 30 600 110 1320 300 2700 - -
Супратина, 
дио села 40 960 20 300 20 300 20 240 50 450 - -
Избишне, 
дио села 30 720 - - 20 300 - - 30 300 - -

Седлари 40 960 20 300 15 220 - - 50 450 30 360

Белошевина 120 2280 30 450 20 300 - - 100 900 100 1200

Радојин Дол 40 960 20 300 - - 60 720 60 510 - -

Добри Дол 60 1440 20 300 10 150 60 720 60 510 - -

Црнча 20 450 20 300 - - - - 60 510 24 840

Збљево 140 3360 60 900 40 600 - - 200 1800 - -

Грабови Кал 40 960 70 1050 - - - - 200 1800 - -
Горња
Лохућа 40 960 20 300 - - - - 80 720 - -
Крчевине, 
дио села 20 480 - - 30 450 - - 40 360 - -

Црна Брда 50 1200 20 300 - - - - 120 1080 - -
Горње Поросје 
дио села 70 1680 - - 30 450 210 150 240 2160 - -
Горње Поросје 
дио села 100 2400 50 750 30 450 - - 150 1350 - -

Ивозица 50 1200 - - 20 300 - - 100 900 - -
Горња
Брвеница 280 6220 20 350 140 2100 - - 900 8100 - -

Безавница 150 3600 40 600 150 2250 - - 400 3600 - -

Вратца 20 480 - - - - - - 30 270 - -

Брекиње 100 2400 30 450 - - - - 50 1340 - -

Дубац 180 4320 20 300 - - - - 400 3600 - -

Маторчина 50 1200 10 150 - - - - 80 720 - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Трпиње 50 1200 10 150 - - - - 80 720 - -

Честин 50 1200 10 150 - - - - 80 620 - -

Петине 150 3600 10 150 - - - - 200 1800 - -

Височка 30 720 40 600 - - - - 80 720 - -

Крчевина 40 960 - - 10 150 - - 120 1080 - -

Хајловина 120 2880 30 450 - - - - 200 1800 50 450

Тикаво 50 1200 20 300 - - - - 120 1080 - -

Рабитље 50 1200 20 300 80 720 - - 40 300 - -

Рутница 20 480 30 300 10 150 - - 60 540 - -

Котовиште 80 1920 20 300 - - - - 10 900 - -

Мрчево 50 1200 20 300 - - - - 100 900 - -

Доње Поросје 40 960 10 150 20 300 - - 60 540 - -

Градац, 40 960 10 150 10 150 - - 80 720 - -

Поток 70 1680 10 150 10 150 - - 130 1170 - -

Росуље 20 480 10 150 - - - - 60 540 - -

Глисница 770 18480 100 1500 130 1950 - - 1300 11170 - -

Бабин Поток 310 7440 200 3000 250 3750 - - 200 1800 10 1200

Селиште 30 720 20 300 40 600 - - 100 900 - -

Доња Кошара 50 1200 30 450 20 300 - - 100 900 - -

Хоћевина 200 4800 30 600 30 450 - - 200 1800 - -

Југово 100 2400 40 600 30 450 - - 200 1800 - -

Милошев Дол 70 1750 30 450 - - - - 240 2300 - -

Залуг, мезра 50 1200 - - 80 1200 30 400 60 480 - -

Црна Стијена 35 840 20 300 20 300 - - 90 800 - -

Дучево 80 1920 30 450 30 450 - - 90 810 - -

Которац 70 1680 20 300 10 150 - - 180 1860 - -

Видре 90 2160 20 300 10 150 - - 210 1890 - -

Горња
Рудница 40 960 30 450 - - - - 100 900 - -

Трновица 40 960 30 450 - - - - 20 200 - -

Орља 30 720 10 150 - - - - 80 720 - -
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Већ при првом погледу на табелу пада у очи да у зависности од 
величине сеоског атара, броја становника и плодности земље, у свим 
пљеваљским селима се нису производиле једнаке количине житарица 
и кретале се од свега 30 лукана у селу Росуље па до 1300 лукана у 
Пазару Пљевља.12 Становницима неких од тих села, као нпр. онима 
из Трпиња било је „тијесно на земљи“, па су сијали на другим мјести- 
ма.13 Из истих разлога су и житељи села Крчевине обрађивали земљу 
у мјесту Клакорина и за то давали десетину,14 а војнуцима Радославу 
и Радивоју у Пљевљима било је „узето двадесет и три комада земље 
да би се установио град“, а као накнада за то дато им је „укупно дваде- 
сет пет комада парцела“ у селу Супратина (чији је један дио пописан 
на другом мјесту) и беглуку Брезир?15 Надаље, могућно је пратити и 
извјесну корелацију између броја житарица које су сијане и приноса 
које су давале: најчешће су се сијали и највише приноса доносили зоб 
и пшеница, а потом их веома споро слиједили јечам и просо, док су 
крупник и раж далеко заостајали за њима. Тако је од укупно произве- 
дених 18.266 лукана житарица на зоб отпадало 9310 лукана (или 
50,9%), на пшеницу 5075 лукана (27,7%), на јечам 1650 лукана (9,05%), 
на просо 1415 лукана (7,74%), на крупник 410 лукана (2,24%) и на раж 
406 лукана (2,22%).

То би, ради веће прегледности -  графички приказано -  изгледало 
овако:

11 А. Aličić, Poimenični popis, 8, 166, 168, 169, 170, 171, 216, 230, 238, 295, 296, 300, 
303, 304, 305, 309, 310, 315, 317, 337, 338, 339, 340, 342,1-68, 540, 551, 555, 576, 577, 578, 
582, 583, 585, 587, 590, 591, 607.

12 Исто, 166, 342.
13 Исто, 308.
14 Исто, 229.
15 А. Aličić, Poimenični popis, 167. Упор. В. Цвијовић, Неки помени пљеваљских 

топонима, 15.
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Захваљујући чињеници да је уз конкретну количину уношена и 
новчана вриједност појединих житарица, сазнајемо да је лукно пшенице 
најчешће вриједило 24, лукно јечма и проса 15, лукно ражи и крупника 12 
и лукно зоби 9 акчи.16 Полазећи од тога и количине добијеног жита, за- 
кључујемо да је вриједност годишње жетве у пљеваљском крају износила 
око 261.360 акчи, од чега је 121.800 акчи (или 46,6%) отпадало на пшеницу, 
88.790 акчи (32,0%) на зоб, 24.750 акчи (9,46%) најечам, 21.225 акчи (8,12%) 
на просо, 4.920 акчи (1,88%) на крупник и 4.875 акчи (1,86%) на раж.

У тијесној вези са производњом енормних количина разних житар- 
ица стоји и велики број млинова који су служили за њихово мљевење. 
Уствари, поред 5 поменутих hassa млинова, у већини пљеваљских села 
налазили су се и млинови у саставу обичног сеоског газдинства, чији се 
број кретао од 1 млина у селима Збљево, Грабови Кал, Безавница, 
Петине, Тикаво, Градац, Бабин Поток, Југово и Милошев Дол, па до 
9, односно 10 млинова у селима Горња Брвеница и Кржава, с тим што 
се у селима Збљеву и Потоку помиње и по један млин раје.17

Поред житарица, у пљеваљском крају су узгајане и легуминозе -  
биљке с махуњастим плодовима -  које су као вариво служиле за јело. 
Неке од њих, као нпр. сочиво биле су опорезиване заједно са ражи.18 
Од свих махунарки је, изгледа, најчешће сијан боб, што потврђује и име 
читаве једне области и села Бобова19 и, још изричитије, десетина која 
је плаћена у новчаном износу на боб узгајан у селима Белошевина, 
Котовиште и Горња Рудница.20 Осим њега, важну улогу у производној 
структури неких пљеваљских насеља играо је и грах, на чију производ- 
њу и данас асоцира старо име њиве Грахориште у селу Црна Брда.21 
Аналогно црном граху који је био сијан у Безавници, Горњој Рудници 
и Потоку успијевао је, вјероватно, бијели грах, иако се поред његовог 
општег имена не наводи врста којој је припадао.22

16 Ево неколико изузетака од тих законитости: цијена јечма у Рутници 10 акчи, 
цијена ражи у Залугу 13, а у Горњем Просоју 15 акчи, цијена проса у Рабитљи 8,7 акчи 
и цијена зоби у Чесгину 7,5 акчи.

17 А. Aličić, Poimenični popis, 8, 215, 216, 300, 303, 310, 337, 340, 341, 540, 577, 582. 
Упор. Ђ. Тошић, Континуитет насељености пљеваљског краја, 52.

18 А. Aličić, Poimenični popis, 166.
19 О области и мјесту Бобово види опширније: М. Војиновић, Пљеваљски крај, 

прошлост и поријекло становништва (Пљеваљски крај), Пљевља 1993,172-203.
20 А. Aličić, Poimenični popis, 170, 339, 591.
21 Исто, 338.
22 Исто, 303, 341, 591.
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У поменутом дефтеру из 1475/77. године заведена је и десетина на 
бостан која је узимана у новцу становницима готово свих пљеваљских 
села (њих 52).23 Како је, осим лубенице и дуње, под бостаном подразу- 
мијевано и поврће, то значи да је повртларство било развијено широм 
овог краја. Поврће се узгајало, углавном, у вртовима који су били знат- 
но мањи од њива гдје се узгајало жито и обично су се налазили у 
непосредној близини дворишта и куће.24

Данас ј тешко установити које су врсте поврћа узгајане у сред- 
њовјековном пљеваљском крају. Занимљиво је напоменути и то да се 
не наводи никаква мјерна јединица која би помогла утврђивању 
количине произведеног поврћа, већ само новчана вриједност узиманог 
пореза која се кретала од 4 акче у селима Црна Стијена и Орља до 140 
акчи у Пазару Пљевља, при чему се примјећује да је тај износ акчи го- 
тово редовно кореспондирао са бројем кућа пописаних у селу.25

Што се индустријских биљака тиче, извори говоре једино о узга- 
јању лана, за који је, попут поврћа, немогуће утврдити произведену 
количину, пошто се само паушално наводи износ акчи који је био плаћан 
као десетина у виду пореза 26

Слично поврћу, али у знатно мањем броју пљеваљских села, било 
је узгајано и воће, о чијим врстама и количини убираних плодова 
такође не знамо ништа. Пада у очи да је непозната натурална десети-

23 Десетина од бостана је узимана у сљедећим пљеваљским селима: Горњи 
Шумани, Грево, Избишне, Седлари, Белошевина, Радојин Дол, Добри Дол, Црнча, 
Збљево, Грабови Кал, Горња Лохућа, Крчевине, Црна Брда, Горње Поросје, Ивозица, 
Горња Брвеница, Безавница, Вратца, Брекиње, Дубац, Маторчина, Трпиње, Честин, 
Петине, Височка, Хајловина, Тикаво, Рабитље, Рутница, Котовиште, Мрчево, Доње 
Поросје, Градац, Поток, Росуље, Глисница, Бабин Поток, Селиште, Доња Кошара, 
Хоћевина, Југово, Залуг, Црна Стијена, Дучево, Которац, Горња Рудница, Видре и Орља. 
А. Aličić, Poimeničnipopis, 166,168,170,171, 215, 216, 230, 238, 295, 296, 300, 303, 304, 305, 
306,309,311,315,317,337,338,339,340,341,342,368,551,540,556,576,577,578,584,585, 
587, 590, 591, 607.

24 Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine. Društvo iprivreda srednjovjekovne bosanske države 
(D. Kovačević-Kojić, Privreda sela), 126-127 и Ђ. Тошић, Требињска област, 158.

25 А. Aličić, Poimenični popis, 166, 584, 607.
26 Десетина од лана узимана је у овим пљеваљским селима: Супратна, Избишне, 

Белошевина, Радојин Дол, Црнча, Збљево, Горња Лохућа, Црна Брда, Горње Поросје, 
Ивозица, Горња Брвеница, Безавница, Брекиње, Дубац, Маторчина, Трпиње, Честин, 
Петине, Височка, Хајловина, Рутница, Котовиште, Мрчево, Доње Поросје, Градац, 
Поток, Глисница, Бабин Поток, Доња Кошара, Горњи Шумани, Хоћевина, Југово, 
Дучево и Видре. А. Aličić, Poimeničnipopis, 168,170,171, 215, 216, 239, 295, 301, 303, 305, 
306, 309, 310, 315, 317, 338, 339, 340, 341,368, 540, 555, 576, 577, 578, 585, 590.

99



ЂУРО ТОШИЋ

на наплаћивана у облику пореза (изражена у новчаном еквиваленту) 
била различита од случаја до случаја и износила од 5 акчи у селима Доња 
Кошара и Дучево до 35 акчи у селу Бабин Поток, што упућује на ра- 
зличите производне могућности у зависности од броја кућа, плодности 
земље и величине воћњака у сеоском атару.27

У ширем пљеваљском крају постоји мноштво топонима који су у 
вези с узгојем винове лозе; називи земљишних парцела Винине, 
Виноградиште, Виницка, Завинограђе и Лозовник чувају живу ус- 
помену на ту некад узгајану културу којој данас нема никаквог трага.28 
Управо, поменути Херцеговачки попис из 1475/77. године даје праву 
слику о стању виноградарства на том простору. Пошто је винова лоза 
дугогодишња биљка, то су виногради који се помињу у њему далеко стар- 
ији од успостављене турске власти. О томе најречитије свједочи вино- 
град који је у мезри Залуг „још Херцег (Стефан!) засадио“, а давао је 
плодове и десетак година послије његове смрти.29 На основу садржаја 
пописа сазнајемо да је за шест пљеваљских села (Горња Лохућа, Бабин 
Поток, Доња Кошара, Залуг, Црна Стијена и Дучево) било утврђено 
колико треба да испоруче медри мошта, шире, односно слатког вина. 
Овај „ушур од винограда" -  у износу од једне десетине укупног прихо- 
да -  плаћало је земљорадничко становништво у натури, уз коју је 
биљежена и њена вриједност у акчама и то, с незнатним одступањима, 
најчешће по 8 акчи за сваку медру.30 Захваљујући томе сазнајемо да се 
у свим тим селима производило годишње око 560 медри вина, што је 
вриједило 4.230 акчи. Али, пошто је запремина једне медре (мање мјере 
за вино) остала до данас непозната,31 нисмо у могућности да обим те 
производње изразимо у литрима као што га ни у случају жита нисмо 
могли изразити у килограмима.

Поред винограда у посједу сељака, било је и оних који су улазили 
у састав властелинске земљишне резерве. Ови посљедњи су ус- 
постављањем османлијске власти били укључени у тимарски систем и 
у поименичном Херцеговачком дефтеру (као што смо видјели) заве- 
дени као 3 hassa винограда у селу Доња Кошара. Количина вина

27 А. Aličić, Poimenični popis, 540, 550, 590.
28 А. Aličić, Poimenični popis, 555 и П. Мркоњић, Средње Полимље и Потарје 

Насеља српских земаља, књ. I, Београд 1902, 250.
29 А. Aličić, Poimenični popis, 583.
30 Исто, 216, 540, 555, 583, 584, 585.
31 D. Dinić-Knežević, Prilog proučavawu mera za vino u Dubrovniku u XIV veku (Prilot 

proučavawu mera za vino). Historijski zbornik 19-20, Zagreb 1966-1967, 419—427.
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произведеног у виноградима властелинске резерве била је преко 5,5 
пута мања од количине оног добијеног из винограда у посједу сељака. 
И, најзад, највинороднија села била су: Доња Кошара, Залуг и Бабин 
Поток. То су, углавном, мјешовита ратарско-виноградарска насеља у 
којима се становништво, уз производњу житарица, бавило и узгајањем 
винове лозе.

***

Од свих грана земљорадње у пљеваљском крају било је најразви- 
јеније ратарство. Производиле су се све врсте житарица (пшеница, јечам, 
просо, раж, зоб и крупник) потребне за исхрану људи и стоке. На њива- 
ма се, поред житарица, сијало и нешто легуминоза, у првом реду 
сочива, боба и граха, чији су се плодови кухали и употребљавали за јело.

Уз куће и дворишта старих Пљевљака налазили су се и мањи вр- 
тови, а, вјероватно, и воћњаци у којима се узгајало поврће и воће, док 
се од индустријских биљки производио једино лан.

И, најзад, у посједу сељака и властеле је било у неколицини пље- 
ваљских села и винограда. У њима се добијало, не зна се тачно које -  
црно или бијело -  грожђе од којег се производило вино.
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AGRICULTURE IN THE REGION OF PLJEVLJA DURING THE FIRST 
YEARS OF THE TURKISH RULE

Summary

Husbandry had been the most developed part of the agriculture in the re- 
gion of Pljevlja during the Middle Ages, considering the fact that all types of ce- 
reals (wheat, barley, millet, гуе, oat) needed for the nutrition of population and 
cattle had been produced. Beside cereals, on the numerous fields, certain amount 
of leguminous plants had been sown, mainly lentil, broad bean and bean that had 
been cooked and used for nutrition. Ву the houses of the inhabitants of Pljevlja 
of the time there had been small gardens and probably the orchards as well, in 
which vegetables and fruits had been produced. Regarding the industrial plants, 
only the linseed had been produced. At the end, it should be said that in some of 
the villages of the region of Pljevlja (Gomja Lohuća, Babin Potok, Donja Košara, 
Zalug, Cma Stijena and Dučevo), there had been the vineyards, in the possession 
of the villagers or the landowners. The grapes, used for the production of wine 
(there in no exact information whether it was white or red wine) had been bred.
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