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КАРАКТРИСТИКЕ ИСТОРИЈСКИХ КРЕТАЊА И ЕКОНОМСКО 
СТАЊЕ ПРЕНЋАНА НА КРАЈУ XIX И ПОЧЕТКОМ XX ВИЈЕКА 

У СВИЈЕТЛУ ДОКУМЕНАТА ИЗ ЦРНОГОРСКИХ АРХИВА

Одлукама Берлинског конгреса јасно је било означено да сва села на 
десној обали Таре припадају турској територији. У многим од ових села 
становништво се сматрало као црногорско, па му је и однос према турским 
властима био такав. По наређењима из Цариграда турске власти су требале 
за неколико година да избјегавају сукобе са њим. У Пренћанима органа тур- 
ске власти није ни било, а све међусобне односе мјештана регулисао је  по- 
гранични црногорски капетан. Ово село, насељено Језерцима и Шаранцима 
на које су се ослањали, признало је турску управу тек 1886. године. Наиме, 
тек је  средином 1886. године делегација Пренћана саопштила паши у Пље- 
вљима да ће давати десетину и остале дажбине, с тим да им се дозволи да 
оснују свој одред ради заштите од колашинских Турака са буљукбашом на 
челу. Убрзо потом у селу се већ налазила станица турске посаде.

Турска влада је  Шаранце подводила под 111 параграф закона, а на то ни- 
је имала право јер Шаранци нијесу били емигранти, већ су по Берлинском 
уговору припадали Црној Гори, па је Турска, заборављајући елементарно 
правило међународног права, сматрала спорним земље шараначке у Вашко- 
ву и Пренћанима, каже се у извјештају Министарства иностраних дјела од 
2. маја 1887. године.1

Из писма министарства иностраних дјела упућеног војводи Станку Ра- 
доњићу не Цетиње, сазнајемо да је  он 16. маја 1879. године издао наредбу 
ЈТеки Рондовићу „са братством његовим“, као и братству Кнежевића да могу 
слободно радити ону земљу коју имају у Пренћанима и Вашкову и да не са- 
мо што су слободни на истој земљи радити, него могу на њој и становати са 
фамилијама. Чим је дошло ово писмо, односно одобрење од војводе Станка, 
„ови сиромаси“, односно речена братства су пошла да раде на поменутој ба-

1 Архив Државног музеја Цетиње, 1887. год. (Датуми су по старом календару.)
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штини. Међутим, већ у љето исте године они су оно што су хтјели да покосе, 
због велике опасности и пријетњи, сагорели.

Наиме, колашински Турци, које је предводио Алил Мицановић, говори- 
ли су да ће пред аскером царским изићи на погранична мјеста, а да се поме- 
нута братства мичу са царске земље, јер ће им они ионако упропастити све 
што буду „узрадили од усјева и производа“. Оно што су прољетос урадили, 
кажу, отићи ће у царски беглук.

Са овим пријетњама Пренћанци су упознали капетана Кнежевића, казу- 
јући му да има двадесет година како су као сиромаси држали ту земљу „на 
пушку“ под заштитом свијетле владајуће куће Петровића, као купљену сво- 
ју  баштину. А све то желе да им униште „дивљи и сурови колашинци чији је 
дивљи дух уобичајено урођен“.

Али није им то једина невоља. Под Пренћанима на Тари је направљен и 
мост 1877. године, пријеко потребан и важан, нарочито у том послијератном 
времену, јер је  народ прелазио на пазар који је  држан под Пренћанима. Тур- 
ци сада желе да га сруше. Стога Шаранци, односно Пренћани траже савјет 
од војводе хоће ли бранити мост и имања, док ће му објашњења за баштину 
усмено доставити, Бошко и Раде Кнежевић.

У овом писму капетан Митар Кнежевић 14. јула 1879. године извјешта- 
ва војводу Станка о глупом поступању народа који цио пође у свијет, и то 
без разлике и они који би могли преживјети исто као и они сиромашни што 
тешко живе. Зато га моли да се заузме и заустави овај неред и масовно исе- 
љавање.2

Већ 20. јула 1879. године начелник никшићки Машан Никчевић пише 
кајмакаму пљеваљском да Кнежевићи и Рондовићи из окружија шараначког 
имају своја добра у Пренћанима око 400 рала „ораће земље“ и 1000 коса 
ливаде. Захтјевајући да му се одговори да ли је  од виших власти наређено 
Алилу Мицановићу из Доњег Колашина да својину поменутих Шаранаца у 
царски беглук узме, Никчевић пише да не вјерује у то, пошто по Берлинском 
уговору приватна добра остају слободна за „притјажатеље“. Стога моли кај- 
макама да нареди горе реченом Мицановићу да не смета Шаранцима да ра- 
де сопствену својину, и да га обавијести о резултату те наредбе.3

У прољеће и љето те 1879. године у областима преко Таре је било доста 
болести.4 Ред на граници од те 1879. године држе командир Митар Кнеже- 
вић и Спасоје Војиновић, који имају и своје страже на мосту.

Током 1880. године на снази је још увијек била забрана увоза говеди 
из „преко Таре“ у Црну Гору због говеђе болести, као и због куге која се

2 Државни архив Црне Горе, Министарство унутрашњих дјела (у даљем тексту ДАЦГ, 
МУД), фасц. 5, 1879.

3 ДАЦГ, МУД, фасц. 5, 1879.
4 ДАЦГ, МУД, фасц. 6, 1879. (Извјештај капетана Митра Кнежевића, август, 1879.)
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појавила у тим крајевима. Из Црне Горе им је препоручено да живе у миру 
са Турцима, и да држе пазар под Пренћанима. Ко год би наишао из Турске 
на мост под Пренћанима морао је скинути опанке и ништа мрсно од говеди 
није могао пренијети. Народ са црногорске стране при повратку морао је 
оставити опанке и враћати се бос, или друге имати на тој страни, да не би 
болест увукао. На граници су строго забрањене крађе и лупежања, а одузета 
роба је уништавана.5

Турци и даље нијесу дозвољавали да се обрађује земља у Пренћанима, 
јер је она у граници турске владе. Становништву је почетком јесени дат рок 
од десет дана да се миче и остави земљу. Земљу у Пренћанима је те 1880. 
године обрађивало 50 кућа што шаранских, што усташких, и оне ће овим 
поступцима бити доведене на руб пропасти.6

Почетком 1881. године Турци помоћу њиховог Суда у Пљевљима траже 
десетину, која ће им се давати са Пренћана и Вашкова. Стога Пренћанци тра- 
же савјет од црногорског министра док се што „рђаво“ није десило.7

Великом суду на Цетињу 24. марта 1881. године су се жалили поп Три- 
вун Дедаић (тако стоји у документу) и Вулета Бојовић на Леку Рондовића 
са браћом да у Пренћанима обрађује њихову земљу као „куповицу“ коју им 
је узео кад су Пренћани били још под турском владом (свакако прије 1875. 
године). Због несугласица између Јована Дедаића и Леке Рондовића Суд је у 
току јесени у Пренћане са Цетиња због давије слао капетана Марка Ђурова 
Почека да извиди ствар.8 Министар је већ у свом одговору 28. марта изра- 
зио чуђење да Рондовић има толико дрскости држати без икаквог разлога 
туђу земљу, те стога препоручује Митру Кнежевићу да „потанко и добро 
разабере да ови људи не напастују Рондовића“, сугеришући му да је овај нај- 
вјероватнје криво оптужен.9 Суштина је да су они потраживали нову диобу 
у Пренћанима, тим прије јер је међу раздијељеном земљом било и оне која 
је припадала манастиру.

Крајем 1881. године у Пренћанима су се налазили неки ускоци које је 
требало отуд потјерати. Што се тиче поступака Колашинаца, поданика Тур- 
ске, њих је тешко у ред довести. Нарочито се својим поступцима истичу 
Фејзо Каљић и Фејзо Ђурђевић из кадилука пљеваљског.10

5 ДАЦГ, МУД, фасц. 14 (Писмо капетана Митра Кнежевића из Шаранаца од 16. јула 
1880.)

6ДАЦГ, МУД, ф. 18, 1880. (Извјештај Митра Кнежевића министру унутрашњих дјела од 
25. септембра 1880. године.)

7ДАЦГ,М УД,ф. 19, 1881. (Писмо Митра Кнежевића од 14. фебруара 1881.)
8 ДАЦГ, МУД, ф. 20, 1881.
9ДАЦГ, МУД, ф. 20, 1881.
'°ДАЦГ, МУД, ф. 21, 1881.
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Почетком 1882. године уздуж читаве Таре налазио се велики број из- 
бјеглица из Босне, хришћана и муслимана са женама и дјецом. Према про- 
цјени Сулејман-паше било их је  приближно три стотине. Побјегли су због 
злостављања босанских жандарма. Уз то из Црне Горе им је гарантовано да 
ће Русија ускоро објавити рат Аустрији. Црна Гора већ се наоружавала, а 
Аустрија се према црногорским процјенама, неће моћи дуго одржати у Бо- 
сни и Херцеговини.

У вези са овим догађајима познати четовођа Спасоје Војиновић из Прен- 
ћана добио је од Митра, капетана преко пута лежећег, црногорског среза 
Шаранаца, наређење да са свим људима способним за оружје, крене према 
фочанском устаничком подручју. Актом Берлинског конгреса Пренћане је 
додијељено Турској, али с обзиром да га је у прошлом рату заузела Црна 
Гора, па је још и тада насељено Црногорцима из племена Шаранаца, турска 
влада је сматрала ово подручје неповредивим све дотле док се формално не 
спроведе разграничење. Због тога Сулејман-паша није могао да предузме 
било какав корак против овог познатог устаничког гнијезда. Да би доскочио 
овом проблему он је  одлучио да нападне чету Спасоја Војиновића у Бити- 
нама (на путу из Пренћана у Бобово). Према наводним изјавама Спасоје је 
требао кренути тим путем првих дана по Васкрсу."

Буна у фочанском кадилуку је иначе избила у јануару 1882. године када 
су устаници сагорели једну караулу и посјекли 10 солдата. Чувши за ову 
буну, њима је одмах у помоћ притекао Спасоје Војиновић са 20 кућа уста- 
шких.12

Аустријска војска је, али само за привремено, ову буну угушила до 20. 
марта 1882. године.13

Спасоје Војиновић се већ крајем маја 1882. године са својом четом нала- 
зио на Бобову. Чета која је пошла из Србије и кренула у херцеговачку буну, 
изашлаје на Пренћане средином маја. Тих дана је посјечен Новак Терзић, 
а глава му је „сишла“ у Пљевља. Нешто раније, почетком прољећа, својим 
рођацима, усташима у Пренћане, рањен од Турака Колашинаца, добјежао је 
Вучко Кљајевић. Претходне године Турци су му убили брата.14

И у току 1882. године Шаранци из Пренћана не мирују, но краду „преко- 
граничне“, па им је  наређено да ако се не прођу „гадног дијела крађе“ нека 
знају да ће им се забранити улазак преко Таре.15

11 Архив Историјског института Црне Горе, фасц. 20, 2932, 1882.
|2ДАЦГ, МУД, фасц. 30, 1882. године.
|3ДАЦГ, МУД, фасц. 34, 1882. године.
14 ДАЦГ, МУД, фасц. 37, 1882. (Извјештај капетана Митра Кнежевића из Шаранаца од 4. 

априла 1882. године.)
15 ДАЦГ, МУД, фасц. 41, 1882.
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Крајем априла 1882. године капетан Митар Кнежевић извјештава да 
братство Леке Рондовића, као и они усташи који бораве у Пренћанима, а ни- 
јесу у устанку против Аустрије по Херцеговини, краду и отимају по Турској 
турским поданицима.16

Министар унутрашњих дјела Црне Горе издао је с тога наредбу под бро- 
јем 897, 12. јула 1882. године односно становника пренћанских, да се оставе 
крађе и да поврате мал -  20 говеди Илије Терзића поданика из Турске, коме 
бијеше узео говеда Вукота Перуничић по наговору Спасоја Војиновића. Го- 
веда су поклали. Такве радње су убијале дух наде Србима прекотарским, 
пише и Митар Кнежевић 28. октобра исте године.

Извјештај командира Петра Симовића од 17. октобра 1882. год. мини- 
стру војном војводи Илији Пламенцу, разликује се од извјештаја министра 
унутрашњих дјела. Он извјештава да се код официра Леке Рондовића и Спа- 
соја Војиновића барјактара у Пренћанима, налазе ускоци Драга Ћосовића, 
који чине велики зулум, прије свега Србима, отимајући им стоку за своју 
прехрану. Вукоти Перуничићу из Пренћана су узели по 17 крава и волова, 
а Живку Терзићу свако говече. Код њих се налази и Никола Чабаркапа који 
је у крви са Колашинцима, као и Марко Дрињак који је  досад убио три Ср- 
бина, а станује код официра Леке.17 Због говеђе болести и у овој години у 
Пренћанима је  постојала станица „котоманција“ за стоку.

За Пренћане је  била тешка и следећа 1883. година. Министар унутра- 
шњих дјела Б. Петровић пише 16. јануара 1883. бригадијеру Тодору Вукови- 
ћу у Колашин да су му аустријске власти доставиле да је Стефан Ивановић 
са неколико емиграната из Бугарске прешао Тару близу Пренћана и да је у 
преписци са херцеговачким усташима, па га моли да то провјери и да му по- 
шаље тачан извјештај.18

По пресуди војводе Маша и Станка Радоњића Пренћанци су били ду- 
жни у тој години платити, њих 38 кућа пренћанских, 16 говеди Србима из 
Колашина. Међутим, они то не желе платити, а нарочите препреке у том 
правцу чинили су Митар Војиновић и официр Лека Рондовић.19

У априлу 1883. године Пренћанце је звао на предају паша пљеваљски, 
са пријетњом да ће ударити на њих ако то не учине.20 Већ у јулу Колашинци 
су становницима Пренћана одузели 125 брава.21

|6ДАЦГ, МУД, фасц. 37, 1882.
17 ДАЦГ, Министарство војно, фасц. 12.
18 ДАЦГ, МУД, фасц. 49, 1883.
|9ДАЦГ, МУД, фасц. 49, 1883.
20ДАЦГ, МУД, фасц. 50, 1883.
21ДАЦГ, МУД, фасц. 51, 1883.
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По наредби окружног суда у јесен 1883. године за кметове у селу Прен- 
ћанима постављени су Вучко Кљајевић, Секуле Котлица и Перко Чабаркапа. 
Извршен је  и претрес 40 кућа у Пренћанима од стране црногорске власти.22

И коначно због ислеђења против убице перјаника у Пренћанима, у де- 
цембру 1883. црногорски капетан Богдановић узео је у посјед у име Црне 
Горе ово разбојничко гнијездо, након што је исто тако дуго било без власти. 
Повод за предузимање судских мјера је пљачка волова од стране Сломови- 
ћеве дружине. Вијест о овом узимању у посјед Пренћана од стране неког цр- 
ногорског капетана, примљена је  са негодовањем од стране турског станов- 
ништва Пљеваља. Ипак непостојање, како турске, тако и црногорске власти, 
говори да су и једна и друга страна хтјеле избјећи ово мјесто, због тешкоћа 
да се стане на пут разбојништву на Тари.23

Због оваквог стања Пренћани пружају уточиште бројним хајдучким дру- 
жинама. Из извјештаја од 3. јуна 1884. године сазнајемо да су познати хајдуч- 
ки тетовође Димитрије Тошић, Јусуф Батовац и Марко Сломовић напустили 
зимовник у Пренћанима и појавили се у долини Поблатнице. Вођа пандура 
који се сукобио са овим хајдуцима био је  Шаху Бојбик паша. Батовац је у 
својој чети имао осам људи и наводно је прешао у Босну, док полицијски 
извјештај тврди да се вратио у Колашин. Према истом извјештају у Пренћа- 
нима се налазио и чувени хајдук Дервиш из Никшића, као и озлоглашени 
подгорски муктар, Сали ага Барјактар.24 Доласку ових дружина погодују и 
бројна запустјела имања. Карактеристичан је  у том погледу случај Вишњи- 
це до Подгоре, гдје су сви Војиновићи из овог села изгинули, а имања им 
запустјела. Један од истакнутих првака из тог братства, Јаков Војиновић из 
Пренћана причао је двадесетак година касније да је у том рату (1875-1878.) 
изгубио 50 браће и стричева, тј. својих рођака.25

Пренћани су и у току 1885. године били сигурно прибјежиште за Србе 
из пљеваљског кадилука, који су утекли од турског зулума. Тако је у проље- 
ће 1885. године код ЈТеке Рондовића нашао уточиште Добрица Павла Бабић 
из Перотина, коме су Турци убили два брата 1880. године, а он те исте годи- 
не, у самоодбрани, Аџију Каљића, и од тада Турци вребају да га убију.26

У мају 1885. године капетан Митар Кнежевић се у Пренћанима састао 
са Јусбашом и на састанку сачињен је уговор за владање становника Прен- 
ћана, као и оних који пролазе тим путем преко Таре са једне и друге стране, 
да се не удара ђумрук онима који иду у Пљевља на пазар. Постигнут је и до- 
говор у вези са разним крађама и исплатом дужника. Остало је само спорно

22ДАЦГ, МУД, фасц. 53, 1884.
23 Архив Историјског института Црне Горе, фасц. 30, 1886.
24Архив Историјског института Црне горе, фасц. 27, 1884.
25 Др Жарко Шћепановић, Средње Полимље и Потарје, Београд 1979, стр. 224.
26ДАЦГ, МУД, фасц. 56, 1885.
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питање земље Вучете Зеака (тако стоји у документу) у Пренћанима, коју је 
купио од Пента Дебељевића, око које су се дешавале бројне свађе па често и 
„гађање из пушака“. Панто Вучети није издао тапије натурском језику, него 
на нашем „сетенцију“, па суду пљеваљском војвода Шако Петровић предла- 
же да не отима Зејакову земљу.27

Капетан Митар Кнежевић и Реџеп Черкез Јузбаша су имали састанак и 
почетком јесени исте године због уређења тамошњих ствари, што је допри- 
нијело већој сигурности путника, али убрзо Пренћани изазивају велике не- 
реде, тако да Јузбаша опозива овај уговор. Капетан Кнежевић је више пута 
опомињао Пренћанце на ред и наређивао да врате опљачкане ствари, али 
узалуд, јер како сам написа Јузбаши, он Пренћанцима не може ништа. Због 
крађе вола Радулу Станићу из Прошћења, капетан Кнежевић шаље перјани- 
ка Милана Радовановића са писмом за Спасоја Војиновића. Док је перјаник 
боравио код Спасоја, вода је однијела мост на Тари, па је  капетан био при- 
нуђен да пошаље Богдана Дробњака, који долази до Таре, води преговоре 
са Спасојем, чији људи већ раде на поправци моста. Тада им дође вијест да 
су Вукосав Вуковић са рођаком Томом убили перјаника Милана Радованови- 
ћа, зато што су рођаци Миланови убили на Тари, двадесетак година раније, 
стрица Вукосављевог, дакле због крвне освете. Убице Вуковиће су ухватиле 
турске власти и испоручили их Црној Гори, гдје су предати Великом суду.28

Крајем 1886. године капетан Митар Кнежевић извјештава војводу Бо- 
жа да нијесу у могућности поправити мост под Пренћанима, јер су Турци 
изашли на Пренћане и саградили неколико колиба, ометајући истовремено 
поправку моста. У Пренћанима и Вашкову ове године је  урађено преко 3000 
товара сијена и преко 500 товара жита.29

Почетком 1887. године настају нове невоље за становнике Пренћана. 
Реџеп Ћеркез Јузбаша је одобрио прелазак свим онима који имају тапије 
на земљу у Вашкову и Пренћанима, и са тих земаља могу убирати дохотке, 
трошити сијено. Али за трошење сијена одобрен им је прелаз на ЈТевер Та- 
ри, док им је  забранио прелаз под Пренћанима, гдје је досад био.30 Из извје- 
штаја од 15. октобра 1887. године видимо да је прелаз Таре код Пренћана 
затворен и даље за гранични саобраћај са Црном Гором. Отворен је  само пут 
преко Нефертаре, а сваки пролазник добија неку малу пратњу, због опасно- 
сти да га не задрже мјештани крај Таре.31

И у току 1888. године настављена су убиства на подручју Пренћана. 
Тако је Јован Звиздојевић 30. јануара убио Пера Брајковића зато што су га

27ДАЦГ, МУД, фасц. 57, 1885.
28ДАЦГ, МУД, фасц. 58, 1885.
29ДАЦГ, МУД, фасц. 61, 1886
30ДАЦГ, МУД, фасц. 62, 1887.
31 Архив Историјског института Црне Горе, фасц. 36, 1887.
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Турци „намјестили“ у Пренћане на његову земљу. На Тари је владао ред из- 
међу Турака и поданика Црне Горе, а за нужне потребе отворен је неки пазар 
ради куповине жита. За Јована Звиздојевића наређено је командиру Лазару 
Бошковићу да га ухвати.32

Пренћанци су у августу 1889. године живјели у страху од турског напа- 
да и били су спремни да пређу границу и побјегну у Црну Гору. Они су у 
крађи убили једног низама, иако су се у то вријеме трудили да избјегну сва- 
ки сукоб са Турцима.33 Наиме Стеван Рондовић је 14. августа 1889. године 
убио једног низама, који је са неколико својих другова „пошо красти челе 
у уљанику“ Стевановом. Послије овога Стеван са братом и оцем побјегне 
према Тари. Због овог догађаја и Спасоје Војиновић обавјештава војводу 
Сака Петровића, да се боји напада од Турака, и у том случају тражи дозволу 
да пређе у границу са свим Пренћанцима. Преко капетана Кнежевића пору- 
чено је Спасоју да на сваки начин покуша да избјегне сукоб, а ако овај буде 
неизбјежан да са робљем сви пређу границу.34

Деведесетих година деветнаестог вијека Пренћанци се све више окрећу 
трговини. Они су своју стоку често продавали на пазару у Никшићу. Тако 
су почетком 1894. године Лазар Кнежевић и Јевто Зековић преко Таре пре- 
гнали шест волова да их продају на овом пазару.35 Због честих неспоразума 
приликом ове трговине Спасоје Војиновић подноси молбу Окружном суду у 
Никшићу 13. септембра 1894. године да им се допусти прегонити мал ради 
продаје у црногорску границу.36

Турци Колашинци предвођени Каљићима, почетком јануара 1896. годи- 
не спремали су се да ударе на Пренћане и Вашково. Стога је  Спасоје Во- 
јиновић, пренћански буљубаша на Цетиње послао сина Илију и Радосава 
Морачанина да изложе стање у ком се налази 150 кућа у Пренћанима и Ва- 
шкову.37

Командир Митар Кнежевић почетком 1897. године са Шаранцима гради 
мост испод Пренћана. У вези са градњом су се састали са турским мулази- 
мом код Таре око пограничних послова.38 Пренћанци и Вашковци су усјекли 
троје дрва дужине 27 метара и натурили на Тару. На мосту су радили коман- 
дир Митар Кнежевић са четири чете војника и сви Пренћанци и Вашковци 
осам дана. На мосту је радило укупно више од 300 војника и 100 Пренћана- 
ца. О овоме су извјестили Божа Петровића буљубаша Спасоје Војиновић,

32 ДАЦГ, МУД, фасц. 65, 1888.
33ДАЦГ, Министарство војно, фасц. 29, 1889.
34 ДАЦГ, МУД, фасц. 72, 1889.
35 ДАЦГ, МУД, фасц. 89, 1894.
36ДАЦГ, МУД, фасц. 90, 1894.
37ДАЦГ, МУД, фасц. 95, 1896.
38 ДАЦГ, МУД, фасц. 99, 1897.
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коџобаша Живко Рондовић и писар Ђоко Вуковић из Пренћана 7. јануара 
1897. године.39

Крајем 1897. године Спасоје Војиновић, преко Радосава Морачанина, 
шаље два писма Божу Петровићу на Цетиње жалећи се на турске зулуме и 
молећи га да им допусти прегонити стоку преко црногорске територије на 
никшићки пазар. О турским зулумима, који су нарочито интензивирани од 
1897. и непрестано трају, Спасоје Војиновић, почетком прољећа 1898, извје- 
штава Митра Кнежевића, тражећи од њега савјет шта да чини.40

У Пренћане се бјежало и из Црне Горе. Тако је  под заштиту Спасоја Во- 
јиновића дошао Милош, син Јанка Нововића, почетком 1899. године.41

У времену од 1903. до 1908. године тзв. Санџак је потресло неколико 
буна српских сељака, у ствари била је то борба за национално ослобођење, 
покрет који је  у народу познат под називом раоничка буна. Један од органи- 
затора овог покрета је  и Спасоје Војиновић из Пренћана, устанички вођа из 
1875. и четовођа из 80-тих година, и Лазар Кнежевић из Вашкова.

У Пренћанима је  и тада било међубратственичких сукоба. Митар Во- 
јиновић у жалби поднесеној војводи Божу Петровићу каже да је  Илија, 
син Спасоја Војиновића, без икаквог повода и узрока убио Митрова унука 
Милована на Аранђелов-дан 1903. године. Да би се утишао раздор између 
братственика Војиновића проузрокован смрћу Миловановом и претекла 
крвна освета, која би сигурно услиједила, предсједник Државног савјета и 
министар унутрашњих дјела војвода Божо Петровић је  сматрао потребним 
добавити Спасоја и сина му Илију и предати их на суђење црногорским вла- 
стима. Стога препоручује капетану језерском господину Урошу Шаулићу у 
Жабљаку да се постара и усменом поруџбином (без икаквог писаног доку- 
мента), преко кога зна као најсигурнијег добави Спасоја са сином и упути 
их на Цетиње. Он од капетана Шаулића тражи да увјери поменуте Војинови- 
ће, са његове стране, да ће без икакве опасности бити враћени својој кући 
ако не буду задовољни са пресудом црногорских судова. Ово убиство се, 
према изјави Митра Војиновића, десило у присуству два млађа Милованова 
брата Вукоте и Милоша и Митрове кћери Стане. Из куће су убиство, на „по

” ДАЦГ, МУД, фасц. 99, 1897.
40ДАЦГ, МУД, фасц. 107, 1898.
41ДАЦГ, МУД, фасц. 112, 1899. (Често су црногорски поданици четовапи односно ишли 

у крађе преко границе у кадилук пљеваљски, а било их је  из Шаранаца, Језера, Пиве. Јатак 
свих лупежа из преко границе био је  Вукајло Змајевић. Они су крадени мал продавали у 
књажевини или су га преко ње „претурали" у Аустрију. Стога је  министар унутрашњих дје- 
ла 12. септембра 1901. године најстрожије наредио окружном капетану у Никшићу Обрену 
Никовићу да предузме све законске мјере и лупештинама учини крај.) -ДАЦГ, МУД, фасц. 
125, 1901.
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уре даљине“, посматрали Јоксим, Милованов отац, и Милосав са њиховим 
оцем Митром и Марком Вукашинов Војиновић.

Турске власти по овом питању нијесу ништа предузеле, док мјере цр- 
ногорских власти говоре колико им је стало до Пренћана, колики је  њихов 
утицај у овом крају и колико је  значајан мир међу јаким братствима, у каква 
наравно спадају Војиновићи.

Иако су формално под турском влашћу, становништво ових крајева је 
окренуто својим српским државама и признаје њихове институције.42

Ноћу између 17. и 18. новембра 1903. године ријека Тара је однијела 
мост под Пренћанима и оштетила колски пут.43 Већ 3. децембра Спасоје Во- 
јиновић је био спреман да са Пренћанцима и Србима из Турске свуче дрва за 
мост, јер уколико се мост не би одмах обновио пријетила би им велика опа- 
сност од Турака.44 Уз помоћ Шаранаца мост је обновљен за четири дана.

Средином децембра 1903. између Пренћанаца и околних Срба против 
колашинских Турака отпочели су немири, сукоби и честа препуцавања и већ 
има рањених. Мост на Пренћанима је поправљен, јавља заступник капетана 
Шаулића 14. децембра. Прекотарци свакодневно у великом броју долазе на 
црногорску територију за оружје.45

На жалост и у току 1903.и 1904. године крадљивци често својим путеви- 
ма прегоне стоку у Пренћане и даље у Пљеваљски крај. Тако капетан Урош 
Шаулић 10. августа 1904. године својим дописом доставља да лупежи из се- 
ла Пренћана у Турској чине огромне штете становницима његовог подручја, 
док турске власти ништа не предузимају да се овом злу стане на пут. Они се 
највише жале Спасоју Војиновићу као представнику тамошњих власти, који 
им одговара да власт лупежима не може ништа, нити шта смије против њих 
предузимати. Стока, (нарочито волови и коњи) су покрадени Крсту Шајо- 
вом Павићевићу из Пјешивачког дола, који је био на љетишту код Стојана Ра- 
дошевића у Шаранцима, Обраду Вуковићу из Дробњака, Милошу Бојовићу 
из Шаранаца, Васу Чуровићу из Ускока. У крађама су се нарочито истицали 
(према овом писму) Илија Звиздојевић, Милош Бошњак, Милија Масјакић, 
тројица Липоваца из Колашина и Милисав Коњевић из Поља, који све опу- 
стише. Украдена стока једном приликом је нађена и код Влада Змајевића и 
Ивана Спасојева Војиновића, али није доказано да су је они украли. Сам 
Спасоје Војиновић, као представник власти, је обећао да ће капетану Шау- 
лићу спроводити лупеже заједно са покрађама у Жабљак.

Због овакве ситуације је  засједао и Државни савјет, на чијој је сједни- 
ци био и сам књаз. Ријешено је да се на лице мјеста пошаље капетан Јован

42ДАЦГ, МУД, Управно одјељење, фасц. 6, 1904.
43 ДАЦГ, МУД, фасц. 142, 1903.
44 ДАЦГ, Министарство војно фасц. 2.
45 ДАЦГ, МУД, фасц. 143, 1903.
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Мемедовић да ствар извиди према упутствима која је добио на Цетињу 2. 
октобра 1904.46

Због наведених околности управа Никшићке области од 20. новембра 
1904. године није могла дозволити оним Пренћанцима из Турске који има- 
ју своје ливаде у Шаранцима, да прегнају своју стоку за потрошњу сијена, 
већ је  тај прелазак одобравао министар унутрашњих дјела лично. Тако је  и 
молба Јоза Новаковића, Лала Џаковића и Радула Вуковића из Пренћана с 
почетка 1906. прослијеђена министру на решавање.47

Треба нагласити да су се оптужбе у том времену олако изрицале, а често 
нијесу ничим биле поткријепљене. Тако је напримјер Вук (Раха) Марковић 
из Крупица у Турској по кривичној парници означен као саучесник у уби- 
ству Васа Секулова Копривице из Пренћана и учесник у више злочина почи- 
њених у Пренћанама. Међутим, на основу прибављених материјала Марко- 
вићу се није могло судити 48

Пренћанци учествују у буни 1905. године. Колашинци Турци ударају на 
Крупице 8. маја 1905. Битка је трајала цио дан. Пренћанци су тамо пошли 
и тражили од црногорских војних главара помоћ и џебану. Кнежевића и дру- 
гих, отприлике вод војника, прешло је прије наредбе у Пренћане. Два дана 
касније Пренћанци крећу у одбрану Баричана с намјером да предухитре Ка- 
љиће који су се прикупили а који до тада нијесу ступили у битку, и спремају 
се да нападну на Барице. Али и у условима устаничких дејстава долази до 
затегнутости односа између прекотараца Зејака и Кнежевића. Зејаци су наи- 
ме тражили да им Кнежевићи уступе Куновицу, коју су Кнежевићи купили у 
Каљића прије 50 година. Пошто Кнежевићи не смију поћи на ућумат да се су- 
де због крви, моле да им се пошаље комисија, да им око исте пресуди иначе 
поновиће се борба. Кнежевићи тврде да су Куновицу купили са Вашковом у 
Каљића има 50 година и држали је као своју, а Зејаци (у документима углав- 
ном стоји Зеаци) наводе да су је купили у Турака Мушовића, па су због тога 
дошли у сукоб. Зејаци би да се суде око исте на ућумат у Пљевљима, док 
Кнежевићи желе да се суде код црногорских власти.49

46ДАЦГ, МУД, Управно одјељење, фасц. 10, 1904.
47ДАЦГ, МУД, Управно одјељење, фасц. 31, 1906.
48 ДАЦГ, МУД, Управно одјељење, фасц. 13, 1904. (Тако је  у Пренћанима по налогу књаза 

Николе 27. фебруара 1905. године боравио настојатељ манастира Добриловине јеромонах 
Никодим Јањушевић, који је т у  дошао са синовцем војводе Јоксима Јованом Кнежевићем с на- 
мјером да учини помирење између закрвљеног братства Војиновића (између Митра и Спасо- 
ја) на једној страни између себе и Змајевића и Војиновића у Пренћанима. Ови сукоби су били 
коријен свакоме злу и неслози дуж Таре, аузрокје  свргнуће самог Спасоја Војиновића. У том 
циљу Јеромонах Јањушевићје окупио све главаре пренћанске, али је  Митар Војиновић инси- 
стирао да са Спасојем и његовим сином Илијом иду Господару, па што им закон дадне.)

49ДАЦГ, МУД, Управно одјељење, фасц. 18, 1905.
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До новог сукоба Срба Вашковаца, Пренћанаца и Прошћенаца са Тур- 
цима, од којих су се истицали Каљићи, долази и крајем маја. Каљићи су се 
ушанчили на катуну званом Шљеме.50 Турци су у овом сукобу намјеравали 
срушити мост под Пренћанима. Међутим, Пренћанци су ставили јаку стра- 
жу око моста а батаљон сакрили на Пода.

Из извјештаја Милована К. Остојића, који је  био на стражи под Пренћа- 
нима, на мосту 25. јуна 1905. године сазнајемо да се од раног јутра развила 
велика битка у Пренћанима, да је царска војска са карауле Катабуна, Шеитан 
куле и Штребине започела велики бој са Пренћанцима. Каже да је гледао да 
се мала одјељења Пренћанаца бију из Селачке ријеке, Штитуљичке (?) јаме, 
с Борове главе и Чаклина са аскером. Мисли се да су Пренћанци отпочели 
бој с Турцима због грађења нових караула у Пренћанима.51

По доласку на своју нову дужност, комесар Јован Мемедовић обавјешта- 
ва предсједника Државног савјета27. августа 1905. и министра унутрашњих 
дјела господина Божа Петровића да се у овим крајевима сваким даном све 
више и више умножавају разне крађе и лупежи све више узимају маха, та- 
ко да поједине сиромахе упропастише и скоро без ишта оставише, јер од 
претходне године само тројици Раонића из Шарана украдено је  10 коња и 4 
вола, а осталим крађама почињеним у Шаранцима, Језерима, Дробњацима 
и Ускоцима ни броја се не зна. Све ове крађе чине појединци из Пренћана 
и Вашкова са неколицином бјегунаца из Шаранаца. Без сумње је да имају 
јатаке у Шаранцима и Језерима. Помоћу својих ортака плијен прећерују пре- 
ко ријеке Таре. Чак се не устручавају из пушака пуцати и тај свој поступак 
шенлуком поздрављати. Узрок овакве разузданости по Мемедовићу, је неза- 
једничко дејство влада.

Све више маха у овим крајевима узима кријумчарење шпиритом, дува- 
ном и осталим стварима, тако да се погранични народ у овом крају не оба- 
зире на постојеће законе, управо је народ разуздан и непослушан, што се на 
жалост има приписати мјесним старешинама, које му на челу стоје.

Да би се поменутим крађама и кријумчарењу колико толико на пут ста- 
ло, не само што је  потребно заједничко дејство влада, него је  потребно, пре- 
ма Мемедовићу, успоставити најмање 15 жандара из унутрашњости, који би 
према упутствима једног нарочитог шефа свакодневно и ноћно крстарили 
покрај ријеке Таре и по другим мјестима гдје се врше кријумчарења, крађе 
и разни гранични преласци, иначе ће сав остали труд и заузимање бити на 
штету и уштрб државне касе.52

Ригорозне мјере дале су резултате већ почетком 1906. године. Из поли- 
цијских извјештаја сазнајемо да су Владо Змајевић, кога сматрају вођом лу-

50ДАЦГ, МУД, Управно одјељење, фасц. 19, 1905.
51ДАЦГ, МУД, Управно одјељење, фасц. 20, 1905.
52ДАЦГ, МУД, Управно одјељење, фасц. 22, 1905.
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пежа из Пренћана, и Мрдак Војиновић, бјегунац из Шарана, спроведени у 
централни казнени завод у Подгорици на неодређено вријеме. Осим тога, у 
новембру 1905. Змајевић је са дружином убио неког Турчина из Пљеваља, 
који је  ишао са четири коња у дрва, и због тог убиства у Пљевљима је затво- 
рено неколико невиних Срба, првака околине Пљеваља.53

Осим њих, у исто вријеме у централној тамници је већ лежало пет Воји- 
новића и Кнежевића из Пренћана.

Извршавајући своје обавезе капетан Мемедовић је  открио и јатаке Вла- 
да Змајевића и његове дружине из Пренћана, а из извјештаја од 12. јула 
1906. године сазнајемо да су то Шеле Кекер, Мијушко, Милутин и Исаило 
Шљиванчанин из Шарана, браћа Бошко и Никола Звиздојевић, браћа Павић 
и Марко Пековић и Вукосав Звиздојевић.54

У прекотарским селима Пренћанима и Вашкову почетком 1906. године 
појавила се некаква болест у народу, од које је  већ у почетку неколико особа, 
а нарочито мале дјеце умрло. Болест се описује: најприје се болови осјете 
у плећима, гдје се у исто вријеме покажу модрице, послије чега наступи ка- 
шаљ са боловима у прсима, затим око ушију и у грлу појаве се гуке, после 
чега болесник кроз неколико дана умире. При умирању пође му крв на нос 
и уста. Због ове болести обласни управитељ је наредио да се забране прела- 
зи са црногорске стране и обратно у наведена села. Међутим, погранично 
становништво и са једне и са друге стране се побунило наводећи да без пре- 
ласка не могу живјети.55

По својој жестини истицао се устанак из 1906. године у Пренћанима и 
Вашкову, гдје су безакоња најјаче била изражена, а нарочито онда када Тур- 
ци покушавају да саграде карауле на Стожеру и Барицама и у Прошћењу 
оснују среску испоставу (мудирлук). Пренћани су 1906. године поприште 
жестоких борби. Пренћани су са низом других села спаљени, јер је полити- 
ка главнокомандујућег турске војске Шемси-паше Бишевца била политика 
спржене земље. Ова 1906. година се у народу назива Шемси-пашином годи- 
ном. Несношљиве прилике заграничног становништва илуструје и податак 
да се крајем октобра 1906. године на Цетињу и у Никшићу налазило 103 
чељади из Пренћана -  без игдје ичег.56

Овим подручјем је у то вријеме крстарила комитска дружина црногор- 
ског држављанина Милије Јовановића Масјаке из Требаљева код Колашина. 
Турци су га оптуживали да је убио једног аскера на Вашкову, а за погинулог 
Ђурђевића оптуживали су два Змајевића и Живка Војиновића. Милија Ма-

53 ДАЦГ, МУД, Управно одјељење, фасц. 30, 1906.
54 ДАЦГ, МУД, Управно одјељење, фасц. 40, 1906.
55 ДАЦГ, МУД, Управно одјељење, фасц. 31, 1906.
56 Стенографске биљешке Црногорске народне скупштине, 1906. 60-61.
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сјека (негдје и Масјака) погинуо је 27. јула 1907. године испред куће Божа 
Морачанина, у борби са турском патролом.

До нормализације односа са турским властима долази у току 1907. го- 
дине, послије састанка у Пренћанима, у априлу мјесецу.57 И поред тога поје- 
диначних злочина је бивало и дал>е. У пећини на Пренћанима, на баштини 
расељених Змајевића Влада и Маринка (расељених 1906. године) ноћу 7. ју- 
на, убијен је Мујо Анђелић, батинама без пушке, а оба су му ува одсјечена. 
Сумња се да су ово учинили Змајевићи због огорчења, што се прољетос Ан- 
ђелић населио на њихову баштину. На саслушању они нијесу признали овај 
злочин. Истрагу су повеле и турске и црногорске власти.58

Почетком јула 1910. године погранични комесар Вуле Кнежевић са Жа- 
бљака извјештава да је турска управа на граници предузела најстрожије мје- 
ре и пази на сваки прелазак вршећи притисак на Србе, па тако не допуштају 
прелазак ни самом Спасоју Војиновићу у комесаријат ради консултација. 
Враћајући се преко Добриловине из Црне Горе за Турску кордунска турска 
патрола је  похватала чак и мјештане из Пренћана Јована Чечовића и Мили- 
воја Кљајевића, обојицу је злостављала и поћерала у Пљевља. Забрањују се 
чак и састанци Срба, па макар се то радило само о тројици Срба уједно. Због 
ових мјера савјетовано је пограничном српском становништву, да у случају 
разоружавања буду мирни.59

У октобру исте године у три дана два пута је извршена преметачина срп- 
ских кућа од стране турске власти у Пренћанима и околним селима. Стога 
српски главари ових села са састанка у Пренћанима 26. новемба 1910. годи- 
не обавјештавају Вула Кнежевића о зулумима Турака. На састанку су били 
главари из Пренћана, Вашкова, Крупица: Радуле Вуковић, Вукота Перуни- 
чић, Гледа Кнежевић, Мина Рондовић, Шубара Кнежевић, Илија Вуковић, 
Петар Рондовић, Милисав Кнежевић, Рајо Војиновић, Живко Рондовић и 
други.

Као што је  познато од најстаријих времена је  постојао мост под Подима 
на Тари у Шаранцима. Он је служио за комуникацију као најпречи пут за 
Турску преко Пренћана свим горњим Шаранцима, Ускоцима, неком дијелу 
Дробњака и свима који полазе из Никшића за Вашково, Пренћане, Крупице, 
Барице и даље, куда је  скоро све српски живаљ насељен. Да би се тај мост 
од поплава сачувао, уназад неколико година господин војвода Пламенац, 
ондашњи министар војни, послао је  75 метара жице, која је била везана за 
мост ради веће сигурности. Међутим, у 1906. години овај мост под Подима, 
у вријеме побуне, турски војници са осталим Турцима усред поднева сруше, 
на очиглед црногорске страже и њених старјешина, који су се налазили на

57ДАЦГ, МУД, Управно одјељење, фасц. 56, 1907.
58ДАЦГ, МУД, Управно одјељење, 1909.
5<’ДАЦГ, МУД, Управно одјељење, фасц. 105, 1910.
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Тари. Томе ее није противила ни турска, ни мјесна црногорска погранична 
власт. Од тада је  саобраћај преко Таре у Пренћанима и даље за Турску пре- 
кинут, што је на штету црногорских интереса. То се није смјело дозволити 
јер је  црногорско било пола ријеке Таре, па је  тако и пола моста припадало 
Црној Гори.

Турским властима овај мост није потребан како због политичких тако 
ни ради финансијских ефеката. Турске власти су забраниле и саобраћај пре- 
ко Таре од Тепаца за Турску на плутима, па су сав саобраћај усмјерили на 
Левер Тару. На Тари под Тепцима постојале су плути, које су биле у црногор- 
ским рукама, и овај прелаз је за Црну Гору био најподеснији. Разлог је  тај 
што од првог села до Таре, Ограђенице, у којој су махом становали Срби, па 
све до Пљеваља нигдје турске куће нема, па су се путници могли слободно 
кретати. Али јавним саобраћајем преко Тепаца турске власти нијесу могле 
узимати ђумрук.

Дакле, дуж цијеле границе од Добриловине па до тромеђе под Вранови- 
ном, дужине 12 сати хода, уочи балканских ратова нигдје није било слобод- 
ног саобраћаја, изузев на Левер Тари.

С обзиром да су у Пренћанима све српске куће и српски живаљ који до- 
пире до саме ријеке Таре, а тако и у Ограђеници, ти прелази су затворени, а 
од Левер Таре ка Пљевљима све куће су турске, па су турске власти дозволи- 
ле једини и главни превоз преко Левер Таре, а у своје руке су узели плути, 
којима се превози за Турску и обратно.

Žarko Leković

ТНЕ CHARACTERISTICS OF HISTORICAL MOVEMENT 
AND THE STATE OF ECONOMY IN PRENĆANIAT THE END 
OF THE XIX AND THE BEGINNING OF THE XX CENTURY 

IN THE LIGHT OF DOCUMENTS FROM MONTENEGRO ARCHIVES

Summary

Political and social circumstances in Prenćani at the end of the XIX and at 
the begining o f the XX century could be traces through raports addressed to a 
bordering comissary in Žabljak, or to the ministry of inner affairs in Cetinje, pre- 
served in the archives of Montenegro.

This period in Prenćani is abundant with events linked with conflicts and 
turmoil, which led to the inner transformation and surpassing the great material
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backwardness, realization of personal rights and liberties and connected with it 
to the liberation o f the Turkish rule.

Prenćani were characteristic clashing point of interests o f Serbia and Mon- 
tenegro, although their goals were the same -  the liberation of people in this re- 
gion. Unusually great spiritual connection and tendency to realize the union with 
neighbouring national states was deeply cut in the life of the people in this area.
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