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ПЉЕВЉА У КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ 1912/13:
Округ као окосница регионалног развитка

У историјској науци је мало познато да су Пљевља и знатан део 
Пљеваљског краја били у саставу Краљевине Србије нешто више од 
годину дана, и да су Пљевља била седиште Пљеваљског округа 
Краљевине. Сачувана грађа у Архиву Војноисторијског института и 
Архиву Србије пружа могућност да се осветли тај недовољно познати 
период у историји Пљеваља, од ослобођења па до разграничења између 
Србије и Црне Горе, на основу споразума потписаног у Београду 12. но- 
вембра 1913. године. Архивска грађа даје преглед војних операција, кон- 
ституисање Пљеваљског округа, организацију војне и цивилне власти, 
преглед општих политичких, социјалних, привредних и културних при- 
лика, укључујући и свакодневни живот народа. Година дана живота у 
Краљевини Србији значила је стварање темеља за велике цивилизаци- 
јске и друштвене промене. Или, још прецизније, почетак -  више 
наговештај друштва привредног напретка, административног и 
друштвеног реда, са изгледима за релативно брзу интеграцију после 
ослобођења са развијенијим друштвом Краљевине Србије.

Ослобођење Пљеваља извршила је Јаворска бригада под командом 
потпуковника Миливоја Анђелковића. Анђелковић је био добар официр, 
дуго је командовао пуком, уочи Балканског рата био је први ађутант 
престолонаследника Александра. Бригада је формирана почетком ок- 
тобра 1912. године, чинили су је Трећи пешадијски прекобројни дринс- 
ки пук, и Четврти пешадијски пук другог позива, састављени претежно 
од Ваљеваца, Подринаца и Ужичана. Бригада је у борбу кренула са 
Јавора преко Кладнице на Сјеницу, затим из Сјенице преко Милошевог 
дола на Пријепоље, потом на Јабуку и у правцу Пљеваља.

Већ 16. октобра 1912. године штаб бригаде располагао је 
обавештајним подацима да се у Пљевљима налази 450 турских аскера, 
1800 резервиста, 1 брдска брзометна батерија, 2 пољска топа и 4 ми-
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траљеза. У поноћ 25/26. окто- 
бра Врховна команда је 
наредила бригади да у Сјеници 
остави „посаду” и да наступа 
ка Пљевљима („на Пљевље”). 
После ослобођења Пријепоља 
27. октобра главнина бригаде 
заноћила је испод Јабуке у 
Звјезду и Чаушевићима са 
предстражом на линији 
Бразда-Јабука-Јабланица. У 7 
сати увече у команду бригаде 
стигли су изасланици 
Пљеваља, тражећи „услове за 
предају вароши”. Донели су 
вест да су турске снаге 
одступиле ка Метаљци. У 10 
сати увече издата је заповест 
за покрет ка Пљевљима. 
Према заповести број 267, 
бригада је пошла са Јабуке у 
7.3о ујутру. „Пре поласка 

Потпуковник Миливоје Анђелковић, бригаде -  забележено је у 
командант Јаворске бригаде Операцијском дневнику -  још

у 4 час. пре подне послат је ма- 
јор Илија Радивојевић са двема четама да заузме варош и не дозволи да 
се државна имовина развуче пре доласка бригаде. И ове су чете ушле у 
варош у 8.30 час. пре подне. После њих ушло је и око 150 Црногораца у 
Пљевља.”1 Мајор Радивојевић је поднео посебан извештај о уласку у 
Пљевља. Иначе мајор Радивојевић је рођен у Ваљевском округу, у се- 
лу Брезовица, 1871. године, Војну академију је завршио у Београду, ко- 
мандовао је четом и батаљоном, полицијском жандармеријом, а три го-

1 Архив Војноисторијског института ВЈ, пописник бр. 2, Операцијски дневник 
Јаворске бригаде од 25. IX до 24. XII 1912. године, стр. 15; Први балкански рат 1912- 
1913 (операције црногорске војске), трећа књига, Историјски институт ЈНА, Београд 
1960, 229. Пишући о покретима и борбама Прекотарског одреда, аутор Митар Ђури- 
шић, пешад. потпуковник, каже следеће: "Командант одреда је тих дана упутио пет љу- 
ди правцем с. Матаруге -  с. Обарде -  Камена Гора (к. 1483), са задатком да организу- 
је нове добровољце. Та група је 28. октобра у рејону с. Јабуке ступила у везу с делови- 
ма српске Јаворске бригаде и заједно с њима ушла у Пљевља. Истога дана, нешто ка- 
сније, у варош су ушле и јединице Прекотарског одреда.”
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дине је провео на војном усавршавању у Русији. Као награду за свој ула- 
зак у Пљевље добио је чин потпуковника, и команду над Деветнаестим 
шумадијским пуком, али је на жалост погинуо у јуришу против Бугара 
1913. године и то први од команданата пукова. Сахрањен је у Београду 
10. јула 1913. године. Један од бораца Јаворске бригаде је овако описао 
дочек у Пљевљима: „У вароши су нас дочекали грађани, частећи нас на 
све стране, а дечаци и девојчице засипали су нас цвећем. Петнаести и 
16. октобар (28. и 29. по новом календару) били су за нас дани славе”.

Бригада је размештена у вароши, са обезбеђењем од једног бата- 
љона и брдске батерије на линији Чемерно-Хан Клисура-Жидовићи. 
Коњица је заноћила код Хана на Ковачу („Хан Ковачи”), и одатле је по- 
слала извештај у 9 сати увече „да се турски одред налази код Хана По- 
љане”. Бројно стање Јаворске бригаде на дан ослобођења Пљеваља, 
према Операцијском дневнику било је следеће: официра 135, подофи- 
цира 1227, редова 9459, коња 1617, волова 425 и кола 322. У Операциј- 
ском дневнику је забележен и улазак црногорске војске: „Са бригадом 
ушло је у Пљевље и северно црногорско одељење под командом мајо- 
ра Божовића. Ово одељење има до 2.500 војника, од којих је само 1.000 
-  један батаљон -  црногорских трупа, а остало су добровољци. Са ко- 
мандантом црногор. одељења учињен је споразум, да Црногорци напу- 
сте варош, и да се пребаце на леву обалу Ћехотинске реке, тако да ова 
река потпуно одваја њихове трупе од наших”.2

По уласку трупа одмах су формиране комисије за пријем оружја 
и преглед свих државних зграда и магацина. У 3 сата ујутру, 29. окто- 
бра команда бригаде добила је извештај од командира коњичког еска- 
дрона да се турски одред спрема за прелазак у Босну, „да има око 8 вој- 
ника убијених што нису хтели ићи у Босну, да у одреду влада највећи 
неред и да је он тражио да се одред преда”. Команда је наредила да се 
одмах формира једно одељење које ће као појачање отићи ка Метаљ- 
ци и заједно са ескадроном натерати одред на предају. Одељење је са- 
стављено од једног вода митраљеза, једног вода брдске артиљерије, 60 
пешака у 12 кола, 18 официра и 24 ордонанса на коњима. Кренуло је из 
Пљеваља у 4 сата ујутро према Метаљци, али је турски одред прешао 
границу око 6 сати ујутру, а његови војници су били разоружани одмах 
по преласку у Босну. Српске трупе су у Пљевљима нашле 10 турских 
официра. Они су саслушани, а затим су написмено дали „часну реч да 
се за све време рата, неће борити против наше војске”. Пошто су сви 
желели да остану у Пљевљима, то им је дозвољено, „с тим да се на њих

2 Операцијски дневник Јаворске бригаде . . . , 15/28. октобар 1912,15.
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обрати пажња”. Врховна команда из Скопља је наредила 30. октобра 
да се у Пљевљима остави мали гарнизон јачине једног батаљона, чија 
ће једна чета бити у Пријепољу, а све остале трупе да се врате и при- 
купе у Сјеници. Међутим, Врховна команда је сутрадан издала нову на- 
редбу -  да главнина трупа остане у Пљевљима, с тим да се један пук пе- 
шадије упути у Сјеницу. Већ 30. октобра започела је организација но- 
ве власти у Пљевљима, или како је забележено у Операцијском днев- 
нику, „уређује се станица у Пљевљу, за начелника је постављен дирек- 
тор у Пљевљу Александар Марић, а за помоћника ппоручник Милорад 
Ристић”. Од Врховне команде је 31. октобра затражено да се поставе 
начелници за Пљеваљски и Сјенички округ, да се поставе финансијски 
стражари према босанској граници и да се на Метаљци постави коме- 
сар. Истовремено издато је наређење командантима места у Сјеници, 
Пријепољу и Пљевљима о одржавању реда и сигурности као и „експе- 
дирању заплењених ствари”. Продужено је примање оружја и осталог 
прибора од становништва, „извршен је претрес неколико станова”, Вр- 
ховна команда је обавештена о тешкоћама за исхрану трупа. Пошто је 
бригада располагала са врло малом количином брашна и соли преду- 
зете су све мере да се убрза „довлачење свих потреба из позадине, као 
и да храну превлаче из Босне лиферанти без царине”.3

У наредби инспектора полиције при главном Ђенерал-штабу Ми- 
лорада Вујичића, 28. октобра 1912. године у Врању, тражи се формира- 
ње осам округа у новоослобођеним областима, али се међу њима не на- 
води Пљеваљски округ. Набројани су следећи окрузи: Новопазарски 
(Нови Пазар, Сјеница, Митровица), Приштински, Кумановски, Ско- 
пљански, Тетовски, Дебарски, Поморски (седиште Драч, са срезовима 
Драчки, Тирански, Елбасански, Љешки), Призренски (Призрен, Ђако- 
вица, Пећ). Међутим, са почетком ратних дејстава и ослобођењем При- 
јепоља, Пљеваља, а потом Нове Вароши и Прибоја, наређено је фор- 
мирање Пљеваљског округа. Заправо, команда бригаде је 2. новембра
1912. године за начелника Пљеваљског округа привремено поставила 
мајора Илију Радивојевића, предложивши истовремено Врховној коман- 
ди да се у Пљевљима уреди и судство. Бригада је три дана поред прику- 
пљања оружја и инвентарисања заплељеног материјала радила на уре- 
ђењу вароши. Прикупљена су и послата за Ивањицу два транспорта за- 
плењених турских брзометних пушака, два Крупова топа и девет сан-

3 Исто, 17. У дневничкој белешци бригаде од 20. октобра / 2. новембра 1912. унет 
је податак да је командант црногорског северног оделења мајор Божовић усмено саоп- 
штио ”да је добио наређење, да одмах иде на Пећ и да ће оставити на левој обали Ће- 
хотинске реке малу посаду”.
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дука са муницијом. Од Врховне команде је 2. новембра тражено „да се 
одреди даљи циљ бригаде”. Beh 3. новембра команда бригаде је јавила 
Врховној команди да је готова телеграфска линија Пљевља-Пријепоље, 
али да се што пре упуте телеграфисти који недостају. После неколико 
дана, 6. новембра 1912. године Врховна команда из Скопља је наредила 
да се у Пљевљима „уреди само општинска власт и да се ту остави само 
један батаљон” а да се бригада прикупи у Сјеници. Beh 8. новембра из- 
вршен је покрет главнине бригаде из Пљеваља према Сјеници.

Убрзо после ослобођења Пљеваљског краја поставило се пита- 
ње разграничења између Србије и Црне Горе. Командант места у 
Пљевљима јавио је 15. новембра телефоном Команди бригаде у Сје- 
ници да је командир црногорског одељења у Пљевљима у име црно- 
горске владе наредио «свима виђенијим грађанима да иду на Цети- 
ње да се поклоне Краљу и да траже да Плевље и околина подпадне 
под Црну Гору». Командир релејне станице на Јабуци јавио је коман- 
ди да се у касарни на Јабуци настанила група локалних Срба, под- 
стакнута од стране црногор- 
ских трупа. Команда бригаде 
је истог дана преузела мере 
да разјасни новонасталу си- 
туацију. Војни прота Милан 
Ђурић, познати ужички ра- 
дикалски трибун послат је у 
Скопље, у Врховну Команду,
«да усмено објасни однос из- 
међу нас и Црногораца, као и 
државну потребу да Пљевље 
остане у нашим рукама и да 
добијемо нрема Босни и суву 
границу». Команда бригаде 
је и 16. новембра тражила од 
Врховне команде «да се пову- 
че граница између наших и 
црногорских трупа, те да би 
се избегао сваки сукоб». На 
овом питању се радило и по 
војној линији, од стране шта- 
ба Јаворске бригаде, и по ци- 
вилној - преко начелника
Пљеваљског округа Милора- Милорад Јовановић
да Јовановића. Командант нанелник Пљеваљског округа
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места из Пљеваља обавестио је Штаб бригаде 17. новембра да му је 
командир црногорског одељења чија је команда била смештена у 
Пљевљима, одговорио „да терен између Јабуке и Плевља сматра као 
црногорски, и да he сваку повреду ове територије сматрати као по- 
вреду државне територије”. Штаб бригаде је о томе обавестио Вр- 
ховну команду која је наредила „да се према Црногорцима мирољу- 
биво поступа, осигуравајући територију која је заузета”. Штаб се по- 
ново обратио 20. новембра Врховној команди с молбом „за дејство 
да се Црногорско одељење пребаци на леву обалу Ћехотине, без ика- 
кве власти на десној обали”. Слични проблеми јављали су се и на Пе- 
штери, јужно од Сјенице, где су црногорске власти из Бијелог Поља 
наговарале поједине тамошње грађане да иду на Цетиње и траже 
присаједињење Црној Гори. „Команданти места у Пљевљу и Прије- 
пољу јавили су 28. новембра да Црногорци не дозвољавају купљење 
оружја јужно од линије Пљевље -  Јабука». Начелник Пљеваљског 
округа упутио је 25. новембра 1912. године хитан телеграм Врхов- 
ној команди у Скопљу следеће садржине: „Молим за обавештење ко- 
је су границе повереног ми Округа. Ово ми је нарочито потребно 
због образовања општина у срезу Пљевљанском према реци Ћехо- 
тини чију је леву обалу посела црногорска војска, а Штаб са поса- 
дом сместила у самом Плевљу”. Инспектор полиције при Врховној 
команди у Скопљу Милорад Вујичић одговорио је 28. новембра: „На- 
ша власт треба да се распростире у срезу Плеваљском од села Ко- 
зице па на село Подборово, а онда реком Ћехотином, а лева страна 
те реке остаје Црногорцима. Исто тако наша власт треба да буде и 
у оним селима, у којима су Црногорци на десној страни те реке, ако 
таквих села има”.4

Већ сутрадан, 29. новембра, начелник Пљеваљског округа Јова- 
новић се хитно обратио Врховној команди (инспектору полиције Ву- 
јичићу), обавештавајући га да је „вечерас примио акт од овдашње цр- 
ногорске посаде којим ме извештава да сматра за своју територију сав 
предео са леве стране пута идући од Јабуке друмом ка Плевљу, па све 
до Плевља и правцем до реке Ћехотине. На том простору је вели она 
завела своју администрацију”. Врховна команда је 11. децембра теле- 
графски наредила окружном начелнику да треба што пре да изврши 
организацију округа и срезова и да постави општинске власти, оба- 
вештавајући га такође да у Пљеваљском округа граница према Цр-

4 Архив Србије, Штаб Врховне команде 1912-1913, Полицијско одељење, Б -  2387.
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ногорцима иде следећом линијом: „Од босанске стране све реком Ће- 
хотином до села Подборови; од Подборова на село Козицу, тако да 
оба та села остану у нашој страни. Од Козице планина Зечија глава, 
па на село Буковик која остаје у нашој страни”, од Буковика на Во- 
дице и даље. Начелник Пљеваљског округа је 27. децембра 1912. оба- 
вестио Врховну команду, да начелник Пљеваљског среза није „уву- 
као у састав дотичне општине и село Подборова јер је оно на левој 
страни реке Ћехотине, где су Црногорци”. Тражио је упутства. Вуји- 
чић је већ сутрадан 28. децембра одговорио: „Ако Црногорци нису за- 
узели село Подборово и ако нису у њему поставили своју власт, по- 
ставите ви одмах нашу власт и у овом селу”. Тако је било у детаљи- 
ма. Важније од тога било је успостављање заједничке границе Срби- 
је и Црне Горе после толико векова живота под туђинском влашћу. 
Отворио се пут ка српском уједињењу, које ће бити обзнањено шест 
година касније, 26. новембра 1918. године, одлуком Велике народне 
скупштине српског народа у Црној Гори. Аустро-Угарска је киптела 
од беса што се десило оно против чега је она непрестано радила још 
од почека 19. века. Њени наследници ће током 20. века чекати при- 
лику за реванш.

Организација цивилне власти била је у домену министарства уну- 
трашњих дела. Министар Стојан Протић наредио је већ 9. новембра да 
Пљевља, Пријепоље и Нова Варош буду укључени у састав Пљеваљ- 
ског округа, а да на челу Округа буде Милорад Јовановић до тада члан 
управе Београда.' По свему судећи новопостављени начелник Округа 
је стигао крајем новембра 1912. године, јер се први његови извештаји 
јављају већ на самом почетку децембра. Јовановић је убрзо почео са ор- 
ганизацијом власти, пре свега Начелства у Пљевљима, а затим и сре- 
ских и општинских власти. У складу са наређењем Штаба Врховне ко- 
манде од 29. новембра 1912. начелник Пљеваљског округа је извршио 
организацију општина и срезова и поставио прве органе нове власти. 
Начелник је 31. децембра 1912. поднео детаљан извештај о организа- 
цији Округа, границама, организацији власти по општинама и срезови- 
ма, броју општина, села и заселака, као и о верској структури станов- 
ништва по домовима у свим селима, општинама и срезовима. Јужна гра- 
ница Пљеваљског округа ишла је од села Козице, на Зечију главу, Бу-

5 Архив Србије, Штаб Врховне команде 1912/13, Министарство унутрашњих де- 
ла -  Инспектору при Врховној команди Милораду А. Вујичићу, Београд 9. новембра 
1912. године.

109



CJIABEHKO ТЕРЗИЋ

ковик, Водице, Кобиљу главу, Кашаљ у срезу Сјеничком, па источно од 
Каћева, на Милошевску реку до Хисарџика, гребеном Косатице, ода- 
тле право на Бискупице, пела се до више Селишта (срез сјенички) на 
Хан у Дервенти, реком Вељушницом, до ушћа у Увац, затим Увцем до 
ушћа Кладничке реке, па онда реком Кладницом до Кладничке клису- 
ре и одатле право на Јавор. Округ je имао три среза -  Пљеваљски, При- 
јепољски и Нововарошки. У њему је укупно било 27 општина, 117 се- 
ла, 390 заселака и укупно 9027 домова од којих је 4323 било хришћан- 
ских, а 4704 муслиманских. Док су општине организоване на сасвим но- 
вим принципима од оних који су владали за време турске власти, гра- 
нице срезова су са малим изузецима биле у ствари границе турских ка- 
за. За време турске власти заправо и није било општинских власти, већ 
су постојале тзв. „јавте” (кметије) којима су управљали муфтари и коџо- 
баше. Нове општине су организоване на сасвим другим принципима и 
са много већим овлашћењима, а нарочито у погледу судске власти. Због 
велике раштрканости села и великог броја малих засеока нова власт је 
имала проблема да рационално групише села у општинске границе. 
Због такве разбацаности села, јављао се и проблем одржавања безбед- 
ности. У почетку се јављао и проблем материјалних средстава: „По- 
требно је што пре створити могућност -  пише начелник Округа Мило- 
рад Јовановић -  да општине у новоослобођеним крајевима добију одо- 
брење за привремени разрез на грађане по пореским главама, како би 
се могле издржавати.”6

Пљеваљски срез је имао укупно 10 општина, 43 села, 202 засеока, 
са 2450 домова, од којих су 1242 били хришћански, а 1215 муслимански. 
Срез су чиниле следеће општине: варош Пљевља, Бољанићска, Бучев- 
ска, Ђаковичка, Забрђска, Крњачка, Ковачка, Крћевинска, Сочичка и 
Отиловићска. Општинску управу чинили су председник и кметови (сва- 
ко село имало је свога кмета). Носиоци нове власти у Пљеваљском сре- 
зу биле су следеће личности: eapoiu Пљевља -  председник Мурат-бег 
Селмановић и кметови Алекса Бајић и Урош Милинковић (у Пљевљи- 
ма је било 1096 муслиманских и 359 хришћанских домова); Бољанићи 
-председник Јевто Ненадић и кметови Милан Дујовић (Бољанићи), Ра- 
де Јелић (Рађевићи), Суљкан Чаковић (Страхов До) и Вучко Пивља- 
нин (Крће); Бучје -  председник Сава Милићевић и кметови Прокопије 
Србљановић (Бучје), Перко Радовић (Застјење), Ристо Пријовић (Гор- 
њи Голеши) и Обрад Бекоња (Калуђеровићи); Готовуша -  председник

6 Исто, Извештај начелника округа Пљеваљског М. К. Јовановића инспектору 
полиције при Врховној команди у Скопљу Мил. Вујичићу, Пљевља, децембра 1912.
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Пљевља 1912-13. године (са зградом Гимназије у ирвом илану)

Ристо Вранеш и кметови Обрад Тошић (Готовуша), Стјепо Дамјановић 
(Југово), Саво Гогић (Жидовићи) и Секула Бајчетовић (Брвеница), Иг- 
њат Кнежевић (Глисница) и Смајо Жига (Градац); Ђаковићи -  председ- 
ник Милан Милинковић и кметови Раде Лаковић (Ђаковићи), Јусо 
Ашћерић (Заостро), Милисав Бошковић (Бранчићи) и Алил Декарац 
(Бурићи); Забрђе -  председник Стојан Мановић и кметови Милош Ја- 
ћимовић (Забрђе), Стеван Милошевић (Стрмац) и Вук Буквић (Батко- 
вићи); Крњача -  председник Јаков Јечменица и кметови Грујица Кома- 
рица (Крњача), Ђорђе Брашанац (Љељеница), Саво Спајић (Ограде) 
и Ђорђе Станић (Црљенице); Кован -  председник Петар Драшковић и 
кметови Вук Газдић (Ковач), Недељко Живковић (Рајшићи), Веиз-бег 
Ашимбеговић (Рашчићи), Осман-бег Тахирбеговић (Сирчићи), Дер- 
виш-бег Томас (Јаовићи); Крћевина -  председник Марјан Ковачевић и 
кметови Дервиш Кожо (Крћевина), Илија Даниловић (Ајловина), Ру- 
стем-бег Бавчић (Бавчића Ријека) и Јевто Никачевић (Плањско); Со- 
чице -  председник Обрад Станковић и кметови Ђорђе Аранитовић (Со- 
чице), Средоје Дамјановић (Заградина), Тане Станковић (Пенезићи), 
Мујо Шеовић (Плашче); Отиловићи -  председник Стево Ћузовић и
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кметови Јосиф Ирић (Отиловићи), Михајло Грујичић (Вијенац), Милан 
Ненадић (Матаруге), Абдула Штрока (Козица) и Јован Ајдуковић (Ми- 
љевићи).7

Сачувана архивска грађа о раду Пљеваљског округа пружа могућ- 
ност за доста добру реконструкцију укупног политичког, културног, 
привредног и на крају свакодневног живота. Десетак дана након осло- 
бођења из Штаба Врховне команде из Скопља је наложено Министар- 
ству финансија да се што пре поставе царинске власти на граници са 
Босном и Херцеговином, „због јаког саобраћаја на граници Пљеваљ- 
ског округа са Херцеговином и Босном”. Нова власт је убрзано реша- 
вала многа практична питања, између осталог и утврђивање вредности 
новца који је до тада био у употреби у односу на динар. На простору 
Пљеваљског округа коришћен је раније, поред српског и турског, и ен- 
глески и аустроугарски новац. Један динар вредео је један черек, тј. јед- 
ну четвртину сребрне меџидије. На државним касама није се примао но- 
вац турског система изузев ефективног злата: једна турска златна ли- 
ра вредела је 22 динара и 60 пара. Начелник штаба Врховне команде 
војвода Радомир Путник наредио је 23. децембра 1913. да се сачувају све 
књиге турске администрације -  пореске, катастарске, благајничке, 
формуларе, документацију која се тиче распоређивања и наплате по- 
реза -  и да се све „остави на каквом сигурном месту, у нарочитој со- 
би”. Крајем 1912. године, тачније 27. децембра министар правде је са 
потписом краља Петра именовао судију и остале чиновнике Окружног 
суда у Пљевљима. За судију је именован Душан Живановић, секретар 
друге класе Пиротског првостепеног суда, за секретара друге класе Ми- 
лорад Пантелић, писар прве класе Ужичког првостепеног суда и за пи- 
сара друге класе Михаило Димитријевић, писар исте класе Ужичког пр- 
востепеног суда. Суд је имао четири одељења: пријавничко, пупилно, 
кривично и интабулационо. Међу чиновницима и службеницима нових 
органа власти налазимо и Пљевљаке (и православне и муслимане), на 
пример Нићифора Лисичића који је 5. децембра 1912. постављен за 
практиканта у срезу Пљеваљском са годишњом платом од 720 динара, 
или Алију Арнаутовића и Адема Прандовића. Поред Суда у Пљевљи- 
ма је почетком 1913. године организован и Пљеваљски жандармериј-

7 Исто. Избор општинских управа начелник М. Јовановић је овако образложио: 
”3а општинске часнике постављени су најпоштенији људи. Начелницима среским, ко- 
ји су избор људи за општинске часнике вршили по подацима прикупљаним од угледни- 
јих мештана, ставио сам у дужност, да све без разлике постављене часнике стално кон- 
тролишу, па чим утврде чију неисправност, да га одмах уклоне и замене другим пот- 
пуно исправним лицем.” За деловође су узети махом учитељи.
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ски одред, са комаидиром Ђорђем Тошићем, капетаном прве класе. Ни- 
смо успели да сазнамо бројност Одреда, али у једном писму командира 
Тошића Начелству Округа крајем маја 1913. стоји да је примљено још 
20 жандарма, и да се шаљу у Скопље, „ради свршавања курса у коман- 
ди жандармеријској у Скопљу”.

Нова власт у Пљеваљском округу је нарочиту пажњу посвети- 
ла јавном реду и безбедности. Начелник Округа је свакодневно теле- 
графски обавештавао Врховну команду у Скопљу о свему што се де- 
сило на територији Округа, од убистава, чедоморстава, самоубиста- 
ва, насилних одвођења и силовања, разбојништава, крађе стоке, по- 
жара, временских непогода, случајних несрећа и слично. Јављао је од- 
мах телеграфски, а потом у редовним месечним извештајима о ста- 
њу безбедности у Округу. Истраживач ће на основу ове грађе сазна- 
ти доста о приликама у Округу. Међу преступима на првом месту до- 
лази крађа стоке, нарочито у Нововарошком и Пријепољском срезу. 
Чести су и пожари од паљевине сена до кућа и воденица. Тако, на при- 
мер, сазнајемо да је ноћу између 22. и 23. фебруара сагорела водени- 
ца Хаџи-бега Бајровића из Пљеваља на потоку у месту «Под Враци- 
ма» у општини Ђаковачкој или на пример да се између 8. и 9. јуна око 
пола два ноћу запалила кухиња Риста Ненадића, пљеваљског свеште- 
ника, саграђена од борове грађе; пожар је захватио појату, шталу и 
кућу али је захваљујући војсци и полицији брзо локализован; код по- 
па Риста је на стану био и командант црногорске посаде. Сазнајемо 
такође да је 28. априла 1913. око један поподне падао град у Пљевљи- 
ма и околини - „да је земља била сва покривена ледом”, као и да се 
8. јуна увече „провалио Зло-до” и поплавио један део вароши и 20 ду- 
ћана. Штаб Врховне команде из Скопља је скренуо пажњу начелни- 
ку Округа да није задовољан са личном и имовинском безбедношћу 
у Округу, тражећи да се предузму најенергичније мере да се безбед- 
ност гарантује и кривци оштро казне, „у противном Штаб ће према 
чиновницима тога Округа, а нарочито старешинама преузети мере 
за уклањања са тих звања”. Начелник Округа се правдао да одржа- 
вању добре безбедности смета велика раштрканост кућа по селима 
и засеоцима и нарочито недостатак жандарма. Крађу стоке објашња- 
вао је сиромаштвом становништва Округа, чија је беда повећана рат- 
ним приликама. Да би се безбедност повећала наређено је среским 
начелницима да до доласка жандарма у споразуму са командантима 
места шаљу честе војничке патроле које ће крстарити стално по сре- 
зу, а биће састављене од исправних војника. „Патроле имају дужност 
да се јаве сваком председнику општине и кмету, који има да упише 
њих у њихову књигу: каква је општа безбедност у том крају и да по-
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тврди једновремено дан и час доласка и одласка патроле”. Да би се 
спречила крађа стоке начелник је издао наредбу да свако лице мора 
имати уверење општинске власти ако било где тера стоку; нико се ни- 
је смео удаљити из места пребивалишта без одобрења општинске 
власти, а без одобрења среске власти нико није смео прећи у други 
срез. Међу многим догађајима занимљив је и детаљан извештај о смр- 
ти угледног пљеваљског трговца Ђорђа Шећеровића, и понашању у 
вези са тим бившег попа, а сада капетана црногорске Пљеваљске ка- 
петаније Сима Шиљка, и свештеника Димитрија-Дика Шиљка. На дан 
манастирске славе Дико Шиљак је ударио Ђорђа Шећеровића који му 
је био пришао руци, тражећи благослов, након чега је Шећеровић из- 
губио свест и умро после 40 сати. Догађај се десио 4/17. јуна 1913. и 
очигледно је имао политичку позадину. Радило се о сукобу између 
присталица Црне Горе и краља Николе, с једне, и присталица Срби- 
је, с друге стране. Начелник округа Јовановић је о догађају детаљно 
известио инспектора полиције при Врховној команди у Скопљу Ми- 
лорада Вујичића, 16/29. јуна 1913. године.8

Почетком марта 1913. године начелник Округа је поднео детаљан 
извештај о стању путева у Округу и дотадашњем раду на просецању но- 
вих путева. Једини колски пут добро урађен био је пут који је водио од 
Кобиље главе и границе Сјеничког среза преко Пријепоља и Пљеваља 
до Метаљке, који су градили Аустријанци. Био је широк пет метара и 
служио је углавном за војне потребе. Још „за време аустроугарске оку- 
пације ових крајева започета је израда пута Пљевље-Северин, који је 
од Сућеске трасиран преко босанског земљишта за неких од десет ки- 
лометара”. Начелник је предлагао да се пут трасира преко територије 
Пљеваљског округа, јер је потребан нарочито ако се буде задржала ца- 
ринарница на Северину и преко њега веза за Босном. Роба која је сти- 
зала до Северина преносила се „са великим тешкоћама” до Пљеваља 
товарним коњима.

Становништво Пљеваљског краја обраћамо се новим властима 
са различитим молбама и захтевима, како православни Срби тако и 
муслимани. Стиче се утисак да је нова власт задобила поверење пље- 
ваљског становништва и да се старала да уведе ред, законитост, и јед-

8 Исто, Б-2388, Начелник пљеваљског округа М. Јовановић инспектору полици- 
је при Врховној команди у Скопљу М. Вујичићу, Пљевља 16/29. јуна 1913. године. На 
крају се додаје да је Ђорђева удовица Јулева поднела тужбу против Димитрија Шиљ- 
ка, али да су односи са представницима црногорске власти и поред свега ”врло добри 
и пријатељски”.
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К рам в.
накост свих грађана пред зако- 
ном, иако није било ни лако ни 
једноставно изменити, за кратко

НаЧбЈКТВО Округа ПлеВЉаНСЕОГ време, једне тешко политичко,

Начелсшва Пљеваљког округа но) иородици вакуфског благај-

оставио шесторо сирочади”. Занимљива је и једна молба Хамид-аге 
X. Мујевића од 22. априла / 5. маја 1913. да му се дозволи одлазак на 
хаџилук у Меку. У молби се каже: „Ја као мухамеданац да бих се ода- 
звао свеој дужности намеравам у идући -  први четвртак отпутовати 
преко Босне у Меку (Хеџаз) ради хаџилука тако како бих могао пр- 
ве постове испостити у Меки која је у великој даљини од Пљеваља; 
којом приликом покорно умољавам Господина начелника да ми из- 
воли телеграфично добавити дозволу на мој рачун како не бих изо- 
стао ове године.” Начелник је претходно тражио мишљење суда оп- 
штине града Пљеваља - „хоће ли молилац заиста ићи на хаџилук?”, 
на шта је председник општине Мурат-бег Селмановић одговорио по- 
тврдно. Начелник је молбу проследио полицијском одељењу Врхов- 
не команде у Скопљу с предлогом да му се дозволи одлазак на хаџи- 
лук. Начелник Округа Милорад Јовановић старао се нарочито да 
удари темеље добром привредном, просветном и културном развит- 
ку. Његов извештај о стању у Пљеваљском округу, заправо цела јед- 
на сјајна студија сведочи о изузетном образованој личности и о ве- 
ликој озбиљности са којом је пришао проучавању прилика у Окру- 
гу и предлозима шта би требало учинити за његов убрзани развитак. 
Током априла 1913. Јовановић је пропутовао цео округ. Извештај са- 
држи драгоцене податке о путевима, природним условима за пољо- 
привредну производњу, о шумском богаству, о рудном благу и мине- 
ралним водама, аграрним приликама, о народу у целини, просвети, 
црквама, манастирима, организацији власти, црквено-школским оп- 
штинама, здравственим приликама. Међу мерама које је предлагао 
помињемо само неке. С обзиром да кожарски занат има добру тра- 
дицију у Пљевљима, могла би се основати и фабрика коже и тако об- 
рађена кожа извозити. У Пљевљима би се могла основати и фабри- 
ка за предиво, јер би околина могла да је снабдева довољном коли- 
чином одличне вуне. Пљеваљска пивара, основана 1889, приватно

социјално и економско наслеђе. 
Примера ради, пљеваљски муф- 
тија Дервиш Шећеркадић молио 
је окружног начелника да се из- 
даје плата (4 лире турске месеч-

ника Хајрудин-ефендије, „који је
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предузеће Шећеровпћа и компаније производи годишње око 200 хек- 
толитара пива и извози га по Округу и до Сјенице.9 Међу мерама ко- 
је је предузимала нова власт за привредни развитак Округа наводи- 
мо слање семенског кукуруза из Београд. Министарство привреде је 
26. маја 1913. године обавестило Врховну команду у Скопљу да је по- 
слало железницом за Митровицу „један вагон кукуруза скорозрел- 
ца за Начелство округа Плеваљског, ради бесплатног раздавања 
привредницима искључиво за семе.”

Споразумом о граници српско-црногорској од 12. новембра 1913. 
године који су у Београду потписали министар просвете и црквених по- 
слова Црне Горе Мирко Мијушковић и војни министар Србије генерал 
Милош Божановић, Пљевља су припала Црној Гори. Утврђена је пре- 
цизно гранична линија према карти 1:200.000 аустријског Генералшта- 
ба. Обраћајући се народу Црне Горе, 21. новембра 1913. године краљ 
Никола Петровић, који је умео вешто да следи матицу јавног митттље- 
ња иако се са њим није увек слагао, између осталог је рекао: „ ... Хра- 
бре војске двије српске Краљевине -  Црне Горе и Србије -  у јуначком 
полету срушиле су преграду, која нас вјековима раздвајаше, и братским 
загрљајем на Пљевљима, код Сјенице и на Ђаковици објавиле цијелом 
свијету да је Српство на југоистоку Балкана ослобођено Ни краљ 
Никола није могао предвидети колико далеко ће током 20. века отићи 
процеси раздвајања једног истог народа у Црној Гори и Србији и коли- 
ко ће Пљевља и економски и саобраћајно и културно бити жртва тих 
процеса.

9 АС, МУД, ПФ XV, р. 41/913. Окружни начелник М. К. Јовановић Штабу Врхов- 
ке команде Полицијском одељењу у Скопљу, Пљевља, 30. априла /13.  маја 1913. годи- 
не. На крају извештаја Јовановић је закључио: ”Забачено и без путева, нарочито да- 
леко од железничке пруге Пљевља слабо има изгледа за јаче напредовање. Сиротиње, 
и то лење сиротиње, има у њему врло много. Ако се доцније не буду овде отвориле ка- 
кве фабрике или бар веће радионице, Пљевља ће увек остати без напретка и стално 
ће вегетирати.” Трговини Пљеваља веома је шкодила и висока црногорска царина, од- 
мах преко моста на Ћотини, на пример ”на један обичан раоник” -  један динар!
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PLJEVLJAIN THE KINGDOM OF SERBIA 1912/13:
District as a Framework of Regional Development

Summary

In historical science it is almost unknown fact that Pljevlja and the great part 
of that region have been incorportated in the Kingdom of Serbia for over a уеаг, 
and that Pljevlja was capital of Kingdom’s Serbia Pljevlja District. Preserved ar- 
chive materials have offered the possibility to elucidate that scarcely known pe- 
riod in Pljevlja history from the liberation until the demarcation between Serbia 
nad Montenegro, based on an agreement signed in Belgrade on November 12th,
1913. Archive material was provided survey of military operations, foundation 
of Pljevlja District, organization of military and civil authorities survey on gene- 
ral political, social, economical and cultural conditions, including the everyday 
people’s life.

One уеаг living in the Kingdom of Serbia meant the creation of foundati- 
ons for severe civilization and social changes. Or precisely, the beginning, more 
of a hint of a society of economic prosperity, administrative and social order, with 
prospects for a relatively fast integration with the more developed society in the 
Kingdom of Serbia since 1912.

Milorad Jovanović, the chief of District, has especially endeavored to lay 
foundations to the good economical, educational and cultural development. His 
report on the situation in Pljevlja District testifies of an extremely educated per- 
son and of a great earnst in approach to observation of conditions in District and 
proposals what should be done for its accelerated progress. The report contains 
valuable data on roads, natural conditions for agriculture humus abundance, mi- 
ning wealth and mineral waters, agrarian conditions, on people as a whole, edu- 
cation, churches, monasteries, govemmental organization, church-schooling mu- 
nicipalities, and health conditions.
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