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УДК 94(497.11+497.16)„1918/1941“

Рашка област у југословенској држави
1918–1941.
Стање и проблеми
АПСТРАКТУМ: У раду се даје преглед друштвено-економског
стања и проблема у Рашкој области за време Краљевине Југославије: недостатак савремених путева и комуникација, привредна и друштвена неразвијеност и запостављеност ове области од стране државног руководства, на шта су указивали истакнути интелектуалци – професори, адвокати, посланици,
новинари и други појединци.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Рашка област (Санџак), административна
припадност, избори, становништво, судство, тужилаштво,
правобранилаштво, финансијске управе
Османска управа на Балкану до 1912. није водила бригу о привредном
развоју и културно-просветном уздизању земаља које је освојила и ставила
под своју управу, посебно најудаљенијих. Тако је Рашка област од некада
развијеног државотворног и духовног средишта српског народа постала неразвијена провинција под турском управом, са заосталим аграрним односима, без индустрије и здравствених институција, са врло мало школа и других културно-просветних установа. Била је то земља у којој су царовали неправда, насиље и терор и експлоатација; земља у којој турска власт није чинила ништа да уведе ред, мир, личну безбедност и имовинску сигурност,
једнакост и право свих поданика, просперитетне привредне односе. После
ослобођења од Османлија (1912) уследило је страдање народа и пустошење
имовине и културних добара од стране Аустро-Угарске и Немачке у Првом
светском рату. Након тога требало је много средстава, рада и времена да би
се ухватио корак са развијеним крајевима новоствореног Краљевства Срба,
Хрвата и Словенаца.
Власти југословенске државе усмериле су се на решавање основних
питања нове државе: државно уређење земље, организација, устројство и
развој државне управе, међунационални и политички проблеми, организа-
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ција и оживљавање привреде у сложеној међународној ситуацији и социјалним приликама у земљи. У таквим приликама није се могла посветити потребна пажња бржем развоју привредно неразвијених и у рату опустошених
крајева. У целом међуратном периоду високи државни функционери ретко
су залазили у Рашку област. На привредну неразвијеност и тешке услове
живота стидљиво и недовољно указивали су окружни, срески и општински
чиновници из ове области, културно-просветни радници и ретки новинари,
истичући да се не ради о турском санџаку, већ о историјском језгру српске
државе и нације, које има политичку и културну важност а које грца у заосталости и немаштини. Међутим, указивања на потребу решавања привредног и културно-просветног развоја овог подручја остала су без резултата.
Наслеђена заосталост и удаљеност од државног средишта тешку су превазилажени. На важност и запостављеност колевке српског народа указивали су
истакнути интелектуалци Краљевине Југославије.
Милан Кашанин, историчар а касније директор Народног музеја у Београду, у тексту Један заборављен крај Санџак (са наднасловом „У колевци
српског народа“ и поднасловом „Рђави путеви – и немогућа администрација“), између осталог пише:
„Тај лепи крај са ружним турским именом... Он је некад био најзнатнији у српској земљи; ту се формирао српски народ; ту је поникла прва српска држава; и први уметнички споменици српски створени су у овом крају;
овде се мислило и радило неколико столећа за цео наш народ. Данас као да
нема тога краја. И не говори нико о њему... Санџак је одсечен од целог света, заборављен и од бога и од људи... Није ни чудо. Нити је Санџак на граници, па да нам га неко спори, нити је немиран и тражи нешто за себе. Што
да се неко о њему брине, кад он ћути? И што му се нешто даје, кад он не
уцењује? Не знају људи ни куд би с њиме: нити спада у Србију, нити у Јужну Србију; нити је Херцеговина ни Црна Гора. Нису му одређене границе.
Што је то Санџак? Санџак то је слепо црево у организму наше државе. Железницу и аутомобил нешколоване Санџаклије знају по слици и причању, и
по описима посланика... највише се иде пешке или на коњу... Реке се газе
као у песми, било да се пређу коњем, било да се човек изује... пут од Бијелог Поља до Колашина прави се већ седам година. Главно је да има наде да
ће он бити за још толико времена – ако виле и време дотле не покваре ово
што је начињено до сада ... ко путује из Пријепоља за Нови Пазар тај не иде
за Сјеницу, него лепо иде на Увац, узме воз и, преко Вишеграда и Ужица,
оде у Краљево и одатле се спусти на Ибар ... писмо у Бијело Поље стиже из
Београда у исти дан кад у Америку, а Париз прима београдске новине у
исто време кад и Пријепоље ... Невероватно је али је сушта истина да варош
Пријепоље и околина имају: 1) Поштанску дирекцију у Сарајеву, 2) Грађевинску дирекцију у Крушевцу, 3) Окружну финансијску управу у Новом
Пазару, 4) Духовни суд у Призрену, 5) Команду дивизијске области на Цетињу, 6) Великог жупана у Ужицу ... Нигде ни у једном нашем крају, нема
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толико и таквих уметничких споменика колико у Санџаку, али се за њих
ништа не чини, ни да се проуче ни да се очувају ...“1
Адвокат др Василије Зиндовић у тексту Политичка и културна важност Санџака истиче да ова област „данас нема оне важности која би му
припадала по средишњем положају у држави. Разлог томе је што апсолутно
нису изграђене комуникације ... предео је кршевит ... те представља у нашој
држави пасиван крај ... нема једног географског центра, нема ни једне важне саобраћајне артерије ... људи у Санџаку се слабо познају, 60–70% а негде и 80% становника једног града не познаје становништво другог суседног града ... велика је нетрпељивост једног града према другом ... села су
Санџака разбијеног типа и не представљају никакву ни економску ни моралну целину ... О некој санџачкој привреди нема ни говора. Санџак продуцира само оно што му треба за своје потребе ... Земљорадња је на ниском
ступњу ... Становништво је Санџака релативно на добром степену културе.
Нарочито се истичу Пријепоље и Пљевља ... Стари српски владари подизали су манастире (преко 50) из два разлога: из разлога поштовања према овој
покрајини, која се у свим споменицима зове „коренита земља Српска“ а из
разлога политичко-верског и културног. Претила им је опасност од богумила и католика ...“2
Сретен Вукосављевић, истакнути интелектуалац из Пријепоља, у
тексту Из историје народа у Санџаку пише да је „и Санџак један од оних
гусларских крајева, у којима се много прича и пева о старини“, али „у таквом једном крају нема скоро никакве локалне традиције“, зато што сви
дошљаци нису из истог краја, нису у исто време дошли и нису се прилагодили једни другима. „Нису се прилагодили на подручје на које су се
доселили ... Раније становништво одселило се ... одселило се и однело
собом своју културу, свој развијени друштвени живот ... чак су име своје
Рашани и Рас они понели са собом а нама је наметнут после ратоборни
назив Санџак и Санџаклије ...“3
Један од аутора који је писао о овој области био је и Милан Бандовић.
Он је у листу „Санџак“ објавио чланак Схватање инфериорности Санџака
и Санџаклија.4
О предностима људи рођених у Рашкој области писао је професор Пљеваљске гимназије Ђорђе Киселиновић у чланку Најбољи позив за интелектуалаца са тромеђе. Он, између осталог, каже: „Откако сам ја овде за четири године око 250 интелектуалаца матурирало је у Пљевљима. Сви се они чуде, коме позиву да се посвете, јер већ је свуда у нашој држави пуно. Међутим, интелектуалци са тромеђе имају једно преимућство којим се не користе ... овде и
1
2
3
4

Време, Београд 21. децембар 1925.
Санџак, Пријепоље 1. септембар 1933.
Исто, бр. 22, 1933. година.
Исто, бр. 26, 1933. година.
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прости народ говори књижевним језиком... Становници тромеђе имају преимућство што још од мајке науче чисти књижевни говор. Зато они могу бити
учитељима књижевног језика ... свима онима који су од своје мајке учили друга наречја ... па морају учити књижевни језик у школи ... најприродније је да
овдашњи матуранти студирају на Универзитету српскохрватски језик ... Међутим, шта видимо? Од 250 ђака, који су одкако сам овде свршили виши матурски течајни испит, ни један не студира славистику ...“5
О положају Санџака и његовим привредним могућностима, историчар и
директор Пљеваљске гимназије Владислав Нешковић наводи да је ово подручје у „првој српској држави у националном, културном и економском погледу
било постоље сили Немањића ... а ова је област својим централним положајем,
чврсто изграђеном националном свешћу, стално свежим успоменама и највећим народним реликвијама, била најмоћнији народни ослонац и нада за време
робовања под Турцима све до Карађорђевог устанка ...“6
О српској земљи – Рашкој области огласио се и Пљевљак Јован Драгутиновић. У првом делу текста Приказујемо вам Санџак пише о Санџаку
као историјском језгру српске државе и културе, о његовом геостратешком
положају и културно-просветним приликама. Између осталог истиче:
„Та историјска славна, класична Рашка данас највећим својим делом
носи скорашње, бесмислено турско име Санџак ... Таквих је округа било
као што је познато више ... али су све друге области одбациле тај назив... У
географском смислу данашњи је Санџак ужи појам од Рашке ... О Санџаку
(Рашка) се има скроз погрешно мишљење ... Санџак није пасивна област и
ово веровање треба сматрати савршеном заблудом ... Санџак је био потпуно
лишен комуникација, био је природно одвојен од света и тим су биле његове иначе огромне привредне могућности скучене ... У њему се срета савршена хомогеност, етнички, расно и физички врло здрав елеменат, који је
природно врло интелигентан, национално већ давно дефинитивно изграђен
и свестан ... Интересантна је та област у којој се још увек словенска гостопримљивост и домаћинство сматра основном врлином ... Ваљда због своје
изолованости и слабих страних утицаја тадашња народна култура је природни наставак и континуитет некадашње рашке културе ... Међутим, данас
се и тамо осећа убрзање. Почињу се у многим селима ближе вароши јављати сеоске соколске чете. На по неким се местима сусрећу читаонице, држе
се предавања, оснивају се задруге свих врста, нарочито сточарске и набављачке, набављају се алати, боље семе, калеме се воћке, а по негде се проба
са вештачким ђубретом. Сељак чита новине, гласник Црвеног крста, народне песме; пажња се обраћа и на хигијенске и здравствене прилике села; са-

5
6

Исто, бр. 44, 1933. година.
Исто, бр. 43, 1934. година.
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нитетски референти редовно обилазе свој срез, прегледају и лече, копају се
хигијенски бунари и подижу чесме ... отварају домаћински течајеви ...“7
У другом делу текста Приказујемо вам Санџак Драгутиновић се бави
привредом подручја и наводи да „треба дотакнути његове проблеме и могућности и недостатке ... Санџак заузима скоро трећину Зетске бановине ...
Цела долина Лима ... сточарство је аутохтоно и условљено је природом самог земљишта и климе ... уз то Санџаклија има пуно смисла и љубави за гајење стоке и њој придаје велики значај, па зато је не само главна грана занимања него и главни део богатства поред земље, по чијој се количини одређује ранг, ступањ и положај домаћинства ... Цела долина Лима и Рашке и по
квалитету и по квантитету свога жита стоје напоредо са најплоднијим крајевима наше земље ...“
Драгутиновић је писао о природним везама Рашке области са суседством, указујући на то да и поред „све важности и огромне улоге коју је
Санџак играо у историји и коју има и данас он је још увек апсолутно лишен
оних саобраћајних могућности и путева који би морао имати и по своме положају и по значају. Све што се у том смислу говори јесте неколико аутомобилских путева између појединих паланки, коњских каравана, козијих и пешачких стаза. А поред свих настојања и пројеката ... у Санџаку нема пруге,
он је одвојен од света ... И уколико има аутомобилских путева саобраћај је
јако отежан скупим ценама што долазе од високих царина градских општина. Зато су се могли још онако одржати колари и коњски каравани. Данас
има Санџак један једини крак жељезничке пруге и то само од Дрине до
Прибоја (свега две станице) који ћемо назвати санџачки црвуљак који је покушао да веже Санџак са Босном ... Ми налазимо још 1875. у говору министра спољних послова (Аустро-Угарске – прим. М. П.) жељу: „Раздвојити
Србе из Србије и из Црне Горе, узети под утицај главну спону те две самосталне државе. Новопазарски санџак, срце старе српске државе и седиште
здраве расе“. Аустроугарски министар спољних послова, барон Ерентал, касније је у говору 1908. рекао: „... свеза аустроугарских железница са турским железницама код Митровице даће новог полета економском развоју
македонског вилајета ... Та би железница кроз Санџак била дуга 150 км и
била би наставак босанске железнице која би ишла преко Рогатице на Увац,
додиривала би аустроугарске војне гарнизоне на Лиму, у Прибоју и у Пријепољу и преко Сјенице и Новог Пазара ишла би до Митровице ... Питање
железнице у Санџаку је постало актуелно и после ослобођења. Тако се код
Пашића неколико пута покушавало од 1921. до 1923. год. И др Цвијић је
имао и план и профил за трасу пруге која би повезивала Босну преко Санџака са Скопљем, али се још чека. Да је то већ било, била би можда другачија
и судбина Санџака. Поред овог Санџак има још одличну везу и на југу са
Црном Гором преко тарског проширења и повије између Бијелог Поља и
Мојковца куда су столећима ишли војни походи, трговачки транспорти и
7

Идеје, бр. 18, Београд, 16. март 1935.
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миграционе струје у Санџак и даље, а преко кога је економски најача лимска долина упућена да сервира своје жито, воће и поврће Црној Гори које се
тамо разграбе и које у једном смислу значи црногорски душник. Затим на
југу долази прелаз на Лиму код Берана и хајдучки прелаз на Левер Тари између Бобова и Премћана. Значај овог последњег је оценио и краљ Александар приликом путовања 1932. год. и наредио да се направи пут Шавник–
Пљевља чији се мост на Тари прави ... Најважнија је веза Санџака долином
реке Ибра између Краљева и Новог Пазара којим је дошао у додир са Подунављем – Поморављем“.
Као нужност времена Драгутиновић је сматрао да је потребно изградити започету пругу долином Лима: Прибој – Мојковац – Митровица са
краком до Краљева „чиме би се задовољио један велики део Санџака, а која
би била од огромног национално-државног интереса. Њоме би се можда решио и један важан стратегијски проблем, јер ће можда још бити војних похода и ратова.“8
О значају Рашке области писао је и дипломата, политичар и историчар Јован М. Јовановић Пижон:
„Када се дизала Србија, куд је вукла Карађорђа, куд је српска војска
пошла? У Санџак. Он је био веза између Срба који су били у 19. веку растурени у неколико држава. Што је радила Аустро-Угарска 1878? Обезбедила
себи Санџак, као пролаз за Солун у њеноме наступању у Стару Србију и
Маћедонију. И докле га је, како тако, држала у рукама дотле је ишло за њу
којекако; али кад је 1908. напустила гарнизоне у Санџаку и одрекла се права, макар и оспорених од европских сила, из Берлинскога уговора она је пошла у суноврат. Немачки је цар казивао тада да је то највећа глупост што је
могао учинити. Балкански ратови вратили су прекинуту везу између Срба у
Црној Гори и у Србији и припремили уједињење Срба. Велики рат је довео
стари Санџак у велику Југословенску државу. У тој држави његова улога
имала је бити велика: он је требало да буде и веза и мост између западних и
јужних крајева ... Њему је била намењена и друга улога, улога смештаја
онога што служи државној одбрани. Он је требало да буде расадник добре
расе, оног здравог, лепог, патријархалног, борбеног, отпорног српства чији
су преци насељавали Шумадију. Он је могао бити извор и доброга воћа, добре стоке и мљекарник ... па зашто није био. На почетку изграђивања данашње југословенске државе, колико се сећам, говорено је нашим државницима, говорено је и краљу Александру. Др Јован Цвијић је о томе говорио са
Н. Пашићем; а и сам сам разговарао са краљем Александром, наводећи увек
на грађење железнице кроз Санџак. У тој железничкој вези између Босне и
Херцеговине кроз Санџак и до Скопља гледало се тада као један од најбољих начина на решење питања Повардарја. И Пашић и краљ Александар
слагали су се са тим, али нису много предузимали. Буџет није био сметња;
8

Исто, бр. 19, 23. март 1935.
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ствар је била можда од двеста милиона динара; сметња је била друга. Речи
краља Александра биле су ове „јесте требало би; али Срби могу да чекају,
треба најпре гледати Хрвате и Словенце; они не би разумели зашто
100.000.000 динара за крше у Санџаку и Црној Гори. Срби ће разумети и чекаће ...“ Од тада па до данас Срби у Санџаку и Црној Гори су чекали, стрпљиво чекају још. Они немају путеве, немају железнице, не мостове, не
школа, не пољопривредних кредита ...“9
Две године касније судија Душан С. Станић у тесту Национални Санџак – шта очекује овај крај који је увек носио свој крст заједно са нацијом
написао је:
„... Ова је покрајина историјско језгро новостворене југословенске државе. Нарочито овај централни део класичне Рашке, који је био жижа наше
националне свести и државне централизације, дао је својим етнографским
особинама, историјским, моралним и политичким вредностима изразиту
основу и крупан прилог нашем народном јединству. Одавде се за време Немањића управљало државом, црквом и душама људским. Каже се за прошлост која није записана да не постоји. Овде је она добро урезана. У овом
крају постоје светли докази ... Али цео крај је приметно заостао како у економском тако и у културном погледу. Иако има доста шуме, стоке и сточних производа то му не доноси рентабилност и не помаже, јер је саобраћајно неприступачан. Значи кад би му се изградили добри путеви, од пасивне
области постао би активан. Без доброг саобраћаја сва богатства, која у себи
крије, остају мртав капитал. Због тога изградња путева кроз Санџак јесте један проблем од великог значаја. То је питање сада актуелно. У пројекту је
подизање Јадранске пруге, од које овај крај очекује свој културни и економски препород. Она би подигла привредну делатност његову. Био би обезбеђен извоз шумске грађе и пласирање на разна тржишта стоке и сточних производа. Поред тога, и туризам ће се развијати, јер овај крај обилује природним лепотама које остају неоткривене, јер су неприступачне ... Са решењем
саобраћајних проблема у овој крају, кренуће са мртве тачке послови и трговачки промет његов. Према данашњем стању чаршија је у Санџаку оронула.
Овде живи патријархални и честит свет. Тип демократске расе, прав и телом и душом, који зна и за бога и за образ, који за сваку своју работу помишља: шта ће гусле казати? Тако је он имање изгубио, али је образ очувао.
Усред привредне кризе пропали су многе занатлије и трговци али су часно
спустили ћепенке ...“10
Кад се посматра простор Рашке области за време Краљевине Југославије/СХС неопходно је сагледати основне сегменте друштвеног и привредног живота за период 1918–1941. године.

9
10

Нови Санџак, Пријепоље, 1. децембар 1937.
Правда, Београд, 22. март 1939.
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Административна припадност
После ослобођења Србије и Црне Горе, у јесен 1918. појачани су напори за њихово уједињење у једну државу. Ови напори реализовани су на
Великој народној скупштини српског народа у Црној Гори 13/26. новембра
1918. у Подгорици када су донете четири историјске одлуке: 1) да се краљ
Никола Петровић Његош и његова династија збаце са црногорског престола; 2) Црна Гора са братском Србијом уједини у једну државу под династијом Карађорђевића, те тако уједињена ступи у заједничку отаџбину троименог народа Срба, Хрвата и Словенаца; 3) изабере Извршни народни одбор
од пет лица, који ће руководити пословима док се уједињење Србије и Црне
Горе не оконча; 4) о скупштинској одлуци известе бивши краљ Црне Горе
Никола Петровић, влада Краљевине Србије, пријатељске споразумне силе и
све неутралне државе.
Посланици за Велику народну скупштину бирани су по окрузима. Округ
пљеваљски заступали су: варош Пљевља др Јаков Зарубица и игуман Серафим
Џарић; Срез пљеваљски: свештеник Саво Вукојичић, окружни муфтија Дервиш Шећеркадић и судија обласног суда Омер-бег Селмановић; Срез Шаховићи: правник Милан Бајић, поседник Хамди бег Хасанбеговић и суплент пљеваљске гимназије Митар Обрадовић; Срез бољанићки: трговац Алекса Бајић,
судија обласног суда Махмуд бег Мановић и учитељ Прокопије Шиљак. Прокопије Шиљак и Омер бег Селмановић били су опуномоћени чланови делегације која је на челу са митрополитом Гаврилом Дожићем влади Краљевине Србије и краљу Петру Карађорђевићу, односно регенту Александру у Београду
предала одлуке скупштине у Подгорици о уједињењу Црне Горе и Србије.
Округ берански заступали су: за Срез берански: Милосав Раичевић
бивши министар, Богдан Обрадовић учитељ и Тома Јоксимовић учитељ; за
Срез рожајски: Прокопије Вековић протосинђел, Љубомир Поповић инжењер и Никола Цемовић судија; за Срез бјелопољски: Александар Бајовић
учитељ, Кирило Балшић свештеник и Никола Мићовић студент права; за
варош Бијело Поље: Андро Станић трговац; за Срез будимљански: Радосав
Јоксимовић писар капетански, Милић Поповић срески капетан и Вукајло
Девић учитељ; за Срез коритски: Милан Поповић учитељ, Мило Делевић
окружни судија и Милош Поповић учитељ; за варош Беране Александар
Поповић, председник општине.
Извршни народни одбор од 5 чланова у суштини је био привремена
влада у Црној Гори. Сви ранији органи власти били су распуштени. Задатак
овог тела био је да решава питања у вези са уједињењем, пружа отпор противницима уједињења, брине о исхрани становништва и снабдевању. Велика народна скупштина је усвојила програм привременог рада до коначног
сједињења Црне Горе са Србијом, који је сачинио Извршни народни одбор
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у саставу: војвода Стеван Вукотић, Марко Даковић, Спасоје Пилетић, Лазар
Дамјановић и Ристо Јојић.11
Указом регента Александра од 7. децембра 1918. Народна скупштина
Краљевине Србије наставила је рад до конституисања Скупштине Краљевства
СХС. Са радом су наставили и извршни органи покрајинских скупштина. На
основу указа регента Александра од 24. фебруара 1919. изабрани су делегати
свих постојећих скупштина, односно њихових извршних органа. Они су Београду 1. марта 1919. конституисали Привремено народно представништво Краљевства СХС. Црна Гора је у заједничком парламенту била заступљена са 12
посланика из састава Велике народне скупштине у Подгорици. Јужну Србију, у
коју је била укључена и Рашка област, после избора заступала су 24 посланика.
Из Пријепољског округа изабрани су професори: Алекса Станишић и Никола
Минић, директор Пљеваљске гимназије, из округа Рашка Сали-бег из Новог
Пазара и др Александар Павићевић, срески лекар.
Према Закону о изборима, изборни окрузи на свим следећим изборима у
Краљевству/Краљевини СХС, односно Краљевини Југославији били су исти
као административни окрузи, са изузетком административних округа у Рашкој
области: Пријепоље, Пљевља, Бијело Поље и Беране. За њих је изборним законом одлучено да буду један изборни округ под називом: Пријепољско-пљеваљско-бјелопољско-берански изборни округ. Звечански округ и Рашки округ постали су један округ под називом Округ звечанско-рашки. Међутим, код ових
изборних округа дошло је до промене приликом избора народних посланика
1931. године. Том приликом народни посланици бирани су према следећим изборним срезовима: милешевско-прибојски, андријевачки, сјеничко-нововарошки, беранско-бјелопољски и фочанско-пљеваљски.
На изборима одржаним 28. новембра 1920. за народне посланике изабрани су:
У Округу пријепољско-пљеваљско-бјелопољско-беранском:
– Сретен Вукосављевић, учитељ и инспектор за аграрну реформу из Пријепоља на демократској листи 1
– Михаило Куртовић, учитељ у Пљевљима, на демократској листи 1
– Мустафа Салихбеговић, муфтија у Бијелом Пољу, на муслиманској листи
– др Павле Чубровић, доцент Универзитета у Београду као квалификовани
посланик.
У Округу звечанско-рашком изабрани су:
– Мехмед Алија Махмутовић, муфтија из Новог Пазара на џемијетској листи
– Григорије Божовић, чиновник из Придворице, на демократској листи
- Спасоје Нићифоровић, земљорадник из Подстења на радикалној листи
– Етхем Булбуловић, студент из Сарајева, на комунистичкој листи
– С. Настасијевић, министар на расположењу из Београда.12

11

Јован Бојовић, Подгоричка скупштина 1918 – документа, Горњи Милановац 1989.
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На изборима одржаним 18. марта 1923. у Округу пријепољско-пљеваљско-бјелопољско-беранском за посланике су изабрани:
– Сретен Вукосављевић, учитељ, на листи Самосталне демократске странке
– Светомир Борисављевић, адвокат, на демократској листи
– Дервиш Шећеркадић, окружни муфтија на џемијетској листи
У Округу звечанско-рашком изабрани су:
– Аћиф Ахметовић, трговац, на џемијетској листи
– Ферад бег Али Драга, индустријалац, на џемијетској листи – Рифат Рушид, рентијер, на џемијетској листи
– Шабан Мустафа, трговац, на џемијетској листи.13
На изборима одржаним 8. фебруара 1925. у Округу пријепољско-пљеваљско-бјелопољско-беранском изабрани су:
– др Милош Трифуновић министар вера, на радикалној листи
– Хусејин Јусуфспахић, поседник на радикалној листи
– Милутин Јелић, професор у Пријепољу
У Округу звечанско-рашком изабрану су:
– Григорије Божовић, бивши инспектор министарства, на листи Самостално-демократске странке
– Живко Шушић, адвокат
– Милан Топаловић, трговац, на радикалној листи
– Спаса Нићифоровић, земљорадник, на радикалној листи.14
На изборима одржаним 11. септембра 1927. у Округу пријепољскопљеваљско-бјелопољско-беранском изабрани су:
– Михаило Драгашевић, учитељ у Пљевљима, на демократској листи
– Хашимбеговић Мухамед, трговац, на демократској листи
– др Павле Чубровић, доцент Универзитета у Београду
У Округу звечанско-рашком изабрани су:
– Драгомир С. Обрадовић, министар, на радикалној листи
– др Мехмед Спахо, министар, на листи Југословенске муслиманске организације
– Живко И. Шушић, адвокат, на радикалној листи
– Радослав Брушура, предузимач, на радикалној листи.15
На изборима одржаним 8. новембра 1931. изабрани су:
– Војислав Ненадић, трговац у Пљевљима и Шукрија Куртовић, генерални
инспектор „Шипада“ из Сарајева у Фочанско-пљеваљском изборном срезу
12

13

14

15

Статистички преглед избора народних посланика за Уставотворну скупштину Краљевине СХС, извршених на дан 28. 11. 1920, издање Уставотворне скупштине, Београд 1921.
Статистика избора народних посланика Краљевине СХС, одржаних 18. 3. 1923, редиговао др Лаза М. Костић, издање Народне скупштине Краљевине СХС, Београд 1924.
Статистика избора народних посланика Краљевине СХС, одржаних 8. 2. 1925, издање Народне скупштине Краљевине СХС, Београд 1926.
Статистика избора народних посланика Краљевине СХС, одржаних 11. 9. 1927, израдио др Лаза М. Костић, издање Народне скупштине Краљевине СХС, Београд 1928.
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– Филип Цемовић, окружни начелник у пензији из Бијелог Поља у Беранско-бјелопољском изборном срезу
– Војо Куртовић, адвокат у Пријепољу у Милешевско-прибојском изборном
срезу; – Страхиња Борисављевић, трговац у Новој Вароши у Сјеничко-нововарошком изборном срезу
– Филип Цемовић, окружни начелник у пензији у Беранама, у Беранско-бјелопољском изборном срезу
– Милутин Јелић, професор универзитета у пензији у Београду, у Звечанско-рашком изборном срезу.16
На изборима одржаним 5. маја 1935. на радикалној листи Богољуба Јевтића у Округу пријепољско-пљеваљско-бјелопољско-беранском изабрани су:
– Војислав Ненадић, трговац у Пљевљима
– Јоксимовић Зарије, председник општине Беране
– Микић Сава, из Бијелог Поља, пензионер.17
На изборима одржаним 8. децембра 1938, у Округу пријепољско-пљеваљско-бјелопољско-беранском на листи ЈРЗ-е изабрани су:
– Шефкија Селмановић, трговац у Пљевљима
– Мухамед Хашимбеговић, трговац у Пријепољу
– Зарија Јоксимовић, председник општине Беране
– Јусуф Ћоровић, трговац и поседник у Срезу бјелопољском
– Тихомир Шарковић, у Срезу штавичком
– др Слободан Пурић, у Срезу нововарошком.18
Указом регента Aлександра о проширењу важења устава и свих закона
Краљевине Србије на јужне крајеве ослобођене и присаједињене у току Балканских ратова од 30. јуна 1919,19 Устав од 5. јула 1903. са свим законима Краљевине Србије проширен је на 16 округа на југу земље. Од тог дана престале
су да важе специјалне уредбе и прописи који су донети за ослобођене и присаједињене области после Балканских ратова. Овим прописом Рашка област, заједно са Косовом и Метохијом и Македонијом, сврстана је у Јужну Србију, како су тада називани ови крајеви. Касније (28. фебруара 1922) ова уредба замењена је Законом о проширењу важности свих закона Краљевине Србије на
ослобођене и присаједињене области после Балканских ратова.20
После ослобођења (1918) до 1922. у целом Краљевству СХС задржана је
административна подела земље. У Рашкој области задржани су постојећи окрузи: пљеваљски, пријепољски, бјелопољски, новопазарски (рашки) и берански.
16

17

18
19
20

Статистика избора народних посланика за Прву југословенску народну скупштину,
одржаних 8. 11. 1931, израдио Милоје М. Сокић, Београд 1935.
Статистика избора народних посланика за Народну скупштину Краљевине Југославије, издање Народне скупштине Краљевине Југославије, Београд 1938.
Народно представништво Краљевине Југославије, Београд 1939.
Службене новине КСХС, бр. 68/1919.
Исто, бр. 142/1922.
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У складу са Видовданским уставом из 1921. прва административна подела Краљевине СХС извршена је Уредбом о подели земље на области од 26.
априла 1922, која је имала снагу закона.21 Према овој уредби Рашка област подељена је у две мање области: Ужичка област (окрузи: ужички, бјелопољски,
пријепољски и пљеваљски) и Рашка област која је обухватала све остале округе овог подручја. Округе су сачињавали срезови, а срезове градови и општине.
Области су биле правна лица са посебним буџетом и две власти: државном и
самоуправном. На челу државне власти у области стајао је велики жупан, као
највиши политички представник владе и орган централне државне управе преко кога је она остваривала државни програм. Органи самоуправне власти били
су обласна скупштина и обласни одбор који су бринули о финансијама, привреди и јавним службама, прикупљали статистичке податке, подносили извештаје и давали мишљење о законским прописима. Срез је био јединица локалне самоуправе са својством правног лица, на челу са среским начелником као
вршиоцем опште управе и органима среске самоуправе (среском скупштином
и среским одбором). Подела земље на области важила је до увођења личне владавине краља Александра (1929), када су укинуте области и успостављено девет бановина које су биле нове административно-територијалне јединице.22 Рашка област је припадала Зетској бановини са седиштем на Цетињу. Подела земље на бановине остала је до 1941. године.
Према званичном Шематизму Зетске бановине23 из 1931, статус града-вароши у Рашкој области имали су: Цетиње – седиште бановине, Пљевља, Пријепоље, Нова Варош, Бијело Поље, Сјеница, Нови Пазар и Беране.
Шаховићи су имали статус варошице. Срезови су били: пљеваљски, милешевски, прибојски, нововарошки, сјенички, бјелопољски, рожајски и берански. Општине су се делиле на варошке и сеоске.

Попис становништва
У Рашкој области, као и у другим областима које су до 1912. биле под
турском управом и у Краљевини Црној Гори до 1918, није вршен попис становништва. За ове територије постојали су само одређени подаци о броју
домаћинстава, на основу којих се грубом проценом долазило до оријентационих података о броју чланова домаћинства, врсти и броју стоке, сточних и
других пољопривредних производа. Из Првог светског рата Србија и Црна
Гора су изашле са великим губицима у становништву, материјалним и културним добрима. Државне потребе новостворене југословенске државе изискивале су да се изврши попис и успостави државна статистика која би корисно послужила државној управи.

21
22
23

Исто, бр. 142/1922.
Исто, бр. 232, бр. 261 из 1929.
Илустровани званични алманах – Шематизам Зетске бановине из 1931.
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На основу одлуке о попису становништва од 31. марта 1920. први попис организован је 31. јануара 1921. Јужна Србија (Рашка област, Косово и
Метохија и Македонија) била је једна од седам југословенских покрајина
које су пописиване. Попис је обухватио становништво, зграде, станове, стоку, служење у војсци и учешће у ослободилачким ратовима 1912–1918.
Према попису становништва из 1921. становника у Рашкој области било је:
1. Округ Беране (срезови: Беране, Будимља, Рожај) 23.864 становника, од којих православних 19.970, муслимана 8.822 и римокатолика 71.
2. Округ Бијело Поље (срезови: Бијело Поље и Лозна) 26.147 становника, од којих православних 12.022, муслимана 14.105 и католика 19. Град
Бијело Поље 3.300: православних 1.008, муслимана 2.234; срез Сјеница
22.503, православних 8.641, муслимана 13.820 и католика 24; срез Штавица
12.864, православних 1566, муслимана 11.307.
3. Округ Пљевља (срезови Пљевља и Бољанићи) 26.798, православних 17.306, муслимана 9.356, католика 134. Општина Пљевља 6.356, православних 2.287, муслимана 3.933, католика 134.
4. Округ Пријепоље 42.322, православних 24.570, муслимана 17.719,
католика 27. Општина Пријепоље 3.329, православних 140, муслимана
2.360; срез Милешева 15.639, православних 7.238, муслимана 8.401; срез
Нова Варош 9.718, православних 8.035, муслимана 5.195, католика 4.
5. Округ Рашка 72.365 становника, православних 28.723, муслимана
43.361, католика 51; срез Дежева 25.803, православних 16.864, муслимана
8.939; општина Нови Пазар 11.185, православних 1.652 , муслимана 9.295.
6. Округ Андријевица 24.624 становника, православних 18.154, муслимана 608.24
Становништво по срезовима према попису од 31. марта 1931.
р.бр. срез
православних муслимана римокатолика укупно
1. Андријевица
19.443
7.403
375
27.221
2. Беране
18.523
12.765
162
31.003
3. Бијело Поље
20.102
12.756
40
32.907
4. Дежева
24.376
17.416
114
42.159
5. Милешева
12.642
10.927
36
23.606
6. Нова Варош
10.731
1.488
29
12.248
7. Пљевља
23.698
9.187
298
33.196
8. Сјеница
11.992
16.265
7
28.264
9. Прибој
10.008
6.011
49
16.070
10. Штавица
2.711
13.889
5
16.60225
Укупно
154.226
107.656
1115
247.004

24
25

Дефинитивни попис становништва од 31. 1. 1921, Сарајево 1932.
Дефинитиван попис становништва од 31. 3. 1931, Београд 1937 и 1938.
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Становништво по занимању према попису од 31. марта 1931.
р.бр. срез
самостални чин. радн. над шегрти запос.
издрж.
и закупци и нам.
и слуге
лица
лица
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Андријевица 4.977
365 417 187
10 12.019
15.141
Беране
5.312
427 322 310
21 13.356
17.647
Бијело Поље 5.695
277 170 486
20 13.472
19.400
Дежева
5.782
418 466 1.480
113 18.727
23.432
Милешева
3.888
239 206 308
27
9.815
13.791
Нова Варош 1.640
109 102 224
10
5.148
7.100
Пљевља
5.396
500 631 381
58 13.712
19.484
Прибој
2.631
101
74 216
26
6.699
9.371
Сјеница
3.926
166 137 492
24 12.804
15.488
Штавица
2.507
86
86
19
1
7.292
9.31026
Укупно
41.759 2.688 2.544 4.216
300 114.038 150.164
Становништво по писмености према попису од 31. марта 1931.
р.бр. срез
бр. становника писмени неписмени
1. Андријевица
27.221
35,5 %
64,3 %
2. Беране
31.003
30,9 %
69,1 %
3. Бијело Поље
32.907
27,7 %
72,3 %
4. Дежева
42.159
21,4 %
78,6 %
5. Милешева
23.606
24 %
76 %
6. Нова Варош
12.248
37 %
63 %
7 . Пљевља
33.116
31 %
68 %
8. Прибој
16.070
18,6 %
81 %
9. Сјеница
28.292
17,2 %
82,8 %
10. Штавица
16.602
10 %
89,2 % 27
Укупно
Писменост становништва по бановинама 31. јануар 1931.
1. Дравска
94,4%
2. Дринска
37,9%
3. Дунавска
71,9%
4. Моравска
38%
5. Приморска
42,6%
6. Савска
72,3%
7. Вардарска
27,4%28
8. Зетска
34%
9. Управа града Београда
89,1%
26
27
28

Исто.
Исто.
Исто.
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У Краљевини Југославији писменост становништва у целини била је
следећа:
1921. г.
1931. г.
1. чита и пише 48,5 %
54,8%
2. само чита
1%
0,6%
3. неписмено
50,5 %
44,6%
У попису из 1921. евидентиран је знатан број становника старијих од 100
година: у Пљевљима 33, слична је била ситуација и у Пријепољу, у Беранама, у
Бијелом Пољу... И поред бројних епидемија, глади и немаштине, недостатка
елементарне медицинске заштите и честих ратова један број људи дочекао је
дубоку старост. Биолошки, нација је била здрава и врло витална.

Судство
На дан стварања Краљевства СХС (1918) на његовој територији било је
шест правних подручја са различитим законодавством, међу којима и подручје
Јужне Србије, односно подручје Великог суда у Скопљу где је било 17 окружних судова и Велики суд у Скопљу који је вршио функцију и касационог суда
за ово подручје. Постојећи судови наставили су рад и у југословенској држави.
Указом регента Александра од 30. јула 1919. и Законом од 30. јуна 1922, Устав
од 5. јула 1903. заједно са свим законима раније Краљевине Србије проширен
је на 16 новоослобођених округа на југу земље.29
Законом о устројству судова од 12. августа 1919.30 промењен је и допуњен Закон о устројству судова Краљевине Србије од 20. фебруара 1865,
тако што је у новоослобођеним јужним крајевима формирано 18 првостепених судова у већим местима, као и два апелациона суда која су стајала над
првостепеним судовима као судови другог и последњег степена, са седиштима у Скопљу и у Београду.31 Апелациони суд у Скопљу био је надлежан
за 18 новоформираних првостепених судова у јужним крајевима. Над великим судом у Скопљу стајао је Касациони суд у Београду. За територију Црне Горе до 1912. постојао је Велики суд у Подгорици који је био другостепени и коначни суд за ово подручје. После формирања бановина (1929)
Управни суд Зетске бановине, која је обухватала и Рашку област, био је у
Дубровнику, а Државно тужиоштво32 у Дубровнику и у Котору.
Срески судови постојали су у сваком срезу. Ови инокосни судови вршили су судску власт у првом степену, у грађанским парницама, трговачким и ме29

30
31

32

Службене новине КСХС, бр. 68/1919. У питању су и окрузи из Рашке области: пријепољски, пљеваљски, бјелопољски, берански, рашки, као и делови косовског и звечанског округа.
Исто, бр. 80/1919.
У Рашкој области првостепени судови су формирани у: Пљевљима, Пријепољу, Беранама, Новом Пазару и Митровици.
У раду је коришћен изворни термин тужиоштво.
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ничним предметима, ванпарничним предметима и предметима извршења, као
и у кривичним предметима према наређењу у законима који се тичу тих предмета. Срески судови водили су земљишне катастарске књиге и решавали земљишне спорове, уколико то није припадало окружним судовима.
У рад посебних судова за грађанске спорове спадали су и општински
(месни) судови као првостепени судови који су судили у свим кривичним
грађанским стварима за чије је суђење био надлежан судија појединац. Општински суд био је непосредна власт у општини. Чинили су га: председник,
два кмета и деловођа. Суд је вршио полицијску, самоуправну, управну, извршну и судску власт, судио је у грађанским споровима и грађанском судском поступку, као и у мањим кривичним делима; управљао општинским
имањима и био обавезан да га испише, премери и убаштини; старао се о наплати општинских прихода; у договору са општинским одбором издавао је
доказе о сродности, владању и имовном стању становника у општини; прописивао општинске таксе; надзирао рад стараоца имања и матичних књига
становништва; водио списак чланова општине, списак гласача и пореских
обвезника у општини.
Према чл. 109 Видовданског устава из 1921. у породичним и наследним пословима муслимана судиле су шеријатске судије. Све до 1929. ови
предмети су били у надлежности првостепених судова. Према Закону о уређењу шеријатских судова и о шеријатским судијама из 1929, „у породичним
и наследним предметима муслимана као и у предметима исламских вакуфа
врше судску власт у првом степену посебна одељења среских судова, којим
је назив Срески шеријатски суд, а другом и последњем степену посебна
одељења апелационих судова којима је наслов „Врховни шеријатски суд“.33
Срески шеријатски судови у Рашкој области постојали су у Пријепољу,
Прибоју, Пљевљима, Бијелом Пољу, Рожају и Новом Пазару. Казнени завод
за Зетску бановину налазио се у Подгорици.
Државно тужиоштво је спадало у правосудне органе у ширем смислу
и имало је посебну улогу и организацију. У Зетској бановини постојала су
државна тужиоштва у Дубровнику и Котору. У Рашкој области није забележено постојање ових институција, укључујући и среске судове код којих је
министар правде могао уредбом установити нарочите вршиоце дужности
државног тужиоштва.
Мрежу финансијских установа сачињавали су: Зетска финансијска
дирекција у Подгорици; финансијски инспекторати у Пљевљима, Прибоју,
Пријепољу, Бијелом Пољу, Новој Вароши, Сјеници, Беранама и Новом Пазару; главни одељци финансијске контроле у Пљевљима, Прибоју, Пријепољу, Бијелом Пољу, Новој Вароши, Сјеници и Новом Пазару; Главна царина
у Дубровнику; ПТТ у Новој Вароши, Сјеници, Бијелом Пољу, Шаховићима,
Пријепољу, Прибоју, Пљевљима, Беранама, Тутину и Новом Пазару. Креди33
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ти су давани преко овлашћених струковних задруга и банака (Полимска
банка А. Д. Пријепоље са главницом од 3.000.000 динара и филијалама у
Пљевљима и Сјеници; Новопазарска банка у Новом Пазару са главницом
ОД 500.000 динара; Трговачко-привредна банка Нови Пазар са главницом
од 500.000 динара; Муслиманска банка у Фочи са филијалом у Пљевљима и
главницом од 1.000.000 и Српска банка и штедионица у Фочи са главницом
од 1.000.000 динара).34
Напомена: наставак у следећем броју.

34

Архив Србије и Црне Горе, 65, ф. 1381; Шематизам Зетске бановине.

