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СРЕДЊОВЕКОВНИ ВЛАСТЕОСКИ ПОСЕДИ  
У КРУШЕВАЧКОМ КРАЈУ 

 
 
АПСТРАКТ: Циљ рада јесте да пружи што потпунију слику о вла-

стеоским поседима у крушевачком подручју. Услед недостатка релевант-
них извора то је могуће делимично учинити само за период од друге поло-
вине XIV века до пропасти српске средњовековне државе. Расположиви 
подаци углавном се односе на имућне властелине, који су подизали и своје 
задужбине у околини Крушевца. 

 
КЉУЧНЕ РЕЧИ: властела, Крушевац, кнез Лазар, Доротеј, челник 

Радич, Османлије 
 
Функционисање средњовековне државе није се могло замислити 

без постојања елитног слоја, чија је основна дужност била учешће у 
ратовима. Ради тога племство је морало располагати чврстом матери-
јалном основом, коју су пре свега чинили земљишни поседи. Нажалост, 
када је реч о српској средњовековној држави, постоји релативно мало 
података о властеоским имањима. Самим тим фрагментарна су и наша 
сазнања о властели, која је уживала одређена добра у крушевачком кра-
ју. Ипак, та сазнања омогућавају да утврдимо како су поједини врло ути-
цајни властелини имали имања управо на поменутом подручју. 

Први подаци о поседима властеле у крушевачком крају везани су 
тек за другу половину XIV века. Сматрамо да за то постоје два основна 
разлога. Први је чињеница да су се до данас углавном очувале повеље 
којима су српски владари даривали одређене поседе црквама и манасти-
рима. Такође, најзначајније задужбине Немањића налазиле су се у 
рашком крају, Косову и Македонији, те су оне пре свега и обдариване 
властеоским и владарским поседима, који су лежали у њиховој близини. 

                                                 
 Рад је део пројекта Српско средњовековно друштво у писаним изворима 

(177025), који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Репу-
блике Србије.  
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С друге стране не треба сметнути са ума чињеницу да је манастир Жича 
као центар архиепископије добио извесне приходе у данашњој круше-
вачкој области. Краљ Стефан Првовенчани је прописао да Жича убира 
„поповски бир“ из десет жупа, међу којима су биле Расина, Левач и 
Лугомир.1 Утврђено је да се прва простирала у поречју истоимене реке, 
у правцу југозападно од Крушевца, док су Левач и Лугомир лежали 
северно од њега између Западне и Велике Мораве.2 Потребно је нагласи-
ти да Жича није поседовала читаве ове жупе као своје добро,3 али је 
ипак то могло успорити стварање других манастирских метохија.4 Уко-
лико би судили по подацима Студеничке повеље из XVIII века и овај 
манастир је имао имања у околини Крушевца.5 Несумњиво је међутим 
утврђено да је овај акт фалсификат, те је питање колико је и у погледу 
манастирских поседа одражавао средњовековну стварност.6 Ако би се 
спорни подаци и прихватили, остаје дилема када је тачно Студеница 
добила поседе у крушевачком крају. То се није морало догодити одмах 
по подизању манастира. 

Област данашње централне Србије добија на већем значају тек у 
време владавине кнеза Лазара, чија је престоница био град Крушевац.7 
Добро је познато да је манастир Раваница добио велики број поседа у 
широј околини Крушевца. Мислимо, пре свега, на имања која су се 
налазила јужно од Паракиновог брода, данашњег Параћина. Реч је о 
селима Шавче, Чепури, Кикојевац (данашњи Ћићевац), Придворица, 
Лучина, као и браљинска црква светог Николе.8 Поводом убицирања 
одређених кнежевих дарова постоји размимоилажење у науци,9 те се 
поставља питање да ли још нека места поклоњена Раваници треба сме-
                                                 

1 А. Соловјев, Одабрани споменици српског права (од XII до краја XV века), Бео-
град 1926, 20; М. Благојевић, Манастирски поседи крушевачког краја, у: Крушевац кроз 
векове, ур. А. Стошић, Крушевац 1972, 28–29. 

2 Г. Шкриванић, Жичко епархијско властелинство, ИЧ IV (1952–1953), 165; М. 
Благојевић, Манастирски поседи, 29. 

3 Г. Шкриванић, Жичко епархијско властелинство, 165. 
4 М. Благојевић, Манастирски поседи, 29. 
5 P. J. Šafarik, Pámatky dřevniho pisemnictvi Jihoslovanův, Praha 1873, 93–94; С. 

Новаковић, Законски споменици српских држава средњег века, Београд 1912, 568–569; М. 
Благојевић, Манастирски поседи, 26–28. 

6 С. Ћирковић, Студеничка повеља и студеничко властелинство, ЗФФБ XII–1 
(1974), 311–319. 

7 Р. Михаљчић, Лазар Хребељановић. Историја, култ, предање, Београд 1989, 97, 
110. 

8 А. Младеновић, Повеље кнеза Лазара, Београд 2003, 52–53, 73–74, 92, 110. 
Детаљније о локацији поменутих села видети: Г. Шкриванић, Раваничко властелинство, 
у: Манастир Раваница. Споменица о шестој стогодишњици, 1381–1981, Београд 1981, 
90; М. Благојевић, Манастирски поседи, 35. 

9 М. Благојевић, Манастирски поседи, 36. 
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стити у околину Крушевца. Према мишљењу Милоша Благојевића, Гор-
ња и Доња Велкухна представљају данашње село Велуће, које лежи 20 
км југозападно од Крушевца. У његовој близини је и Трстеник, данашње 
насеље Стари Трстеник, док су Брајковци у ствари данашњи Брајковац 
удаљен 15 км северозападно од Крушевца.10 Сва поменута насеља су у 
тренутку додељивања Раваници очито била баштина кнеза Лазара. Ми 
смо их у овом раду поменули, јер се не сме искључити могућност да их 
се кнез домогао пре него што је постао обласни господар, још док је био 
властелин цара Уроша. Доиста, његова првобитна баштина је свакако 
била код градића Прилепца, близу Новог Брда, где је и рођен.11 

Великим баштинским поседима у околини Крушевца располагао 
је монах Доротеј, веома угледан властелин кнеза Лазара, чије световно 
име за сада није познато. Поменути инок је заједно са својим сином 
монахом Данилом марта 1382. издао повељу којом је засновао метох 
своје задужбине манастира Св. Ваведења у Дренчи. Највећи број насе-
ља која је Доротеј даровао Дренчи налазио се у области Расине, што 
значи да је ту и био центар његових баштинских имања. Двор са при-
дворном црквом имао је у месту Неупаре, на Расини, јужно од Кру-
шевца.12 Само место Дренча, у коме се налазио манастир и које му је 
такође поклоњено, налази се на истоименој реци 3 км северно од дана-
шњег Александровца.13 После Дренче наводи се да је манастир добио 
села Ржаницу и Тулеш са истоименом реком, те свим међама и прави-
ма.14 Она су се налазила 2 км северно, односно 2 км северозападно од 
Александровца. Заједно са Дренчом ова села су представља компактну 
целину.15 За села Пугаље и Лукаре се наглашава да су лежала на реци 
Расини.16 Ова места нису убицирана међу савременим насељима. Може 
се претпоставити да су била у близини поменутих Наупара.17 Редом се 
даље у повељи приповеда да је дата река Ломница са свим селима, засе-

                                                 
10 Исто, 35–36. Шкриванић је за Трстеник најпре мислио да је данашњи град 

истог имена: Г. Шкриванић, Раваничко властелинство, ИЧ XVI–XVII (1966–1967) 240, 
док је доцније сматрао да је лежао северно од Ћуприје. Г. Шкриванић, Раваничко вла-
стелинство, 88. 

11 Љ. Стојановић, Стари српски родослови и летописи, Сремски Карловци 1927, 
210–213; Р. Михаљчић, Лазар Хребељановић, 17, 47. 

12 А. Младеновић, Повеље кнеза Лазара, 177, 181; М. Благојевић, Манастирски 
поседи, 37; М. Шуица, Немирно доба српског средњег века. Властела српских обласних 
господара, Београд 2000, 93–94. 

13 А. Младеновић, Повеље кнеза Лазара, 181; М. Благојевић, Манастирски посе-
ди, 38. 

14 А. Младеновић, Повеље кнеза Лазара, 181. 
15 М. Благојевић, Манастирски поседи, 38. 
16 А. Младеновић, Повеље кнеза Лазара, 181. 
17 М. Благојевић, Манастирски поседи, 38. 
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оцима и правима.18 Треба рећи да и данас постоји река Ломница, као и 
истоимено село, које се налази 8 км јужно од Крушевца.19 Свега неколи-
ко километара источно од Ломнице леже села Слатина и Доње Сеземче, 
такође поклоњена Дренчи. Вероватно је да су овом комплексу мана-
стирске метохије припадала и насеља Стараноге и Мађере, чија се лока-
ција не може данас утврдити.20 Манастиру је ктитор подарио и Влахе 
Шиљеговце са свим засеоцима и међама.21 Нема сумње да су они живе-
ли на простору данашњег Малог или Великог Шиљеговца. Прво насеље 
је удаљено 9, а друго 17 км југоисточно од Крушевца.22 Угледни власте-
лин подарио је својој задужбини и трг на Морави са бродом (тј. прела-
зом преко реке) у области жупе Загрлате.23 Прецизан положај овог трга 
и брода није познат.24 Свакако да је због такси које су се на тргу и реч-
ном прелазу убирале25 овај дар имао посебан значај за манастир. Конач-
но Дренча је у крушевачком крају добила и села Врлницу, Брези, Бити-
но, Љубеша и реку Пешчаницу. Oстали поседи које јој је даровао монах 
Доротеј били су у области Браничева.26 Од поменутих места једино се са 
сигурношћу може тврдити да се под Љубешом крије данашњи Доњи или 
Горњи Љубеш, од којих је први удаљен 19, а потоњи 21 км источно од 
Крушевца.27 Јужно од Горњег Љубеша су насеља Горња и Доња Пешча-
ница, која су несумњиво у вези са реком Пешчаницом.28 Значајно је ука-
зати да се Велики Шиљиговац територијално додирује са Љубешом и 
Пешчаницом, те са њима представља заокружену целину.29 Изнето је 
мишљење да у данашњем селу Рлици које се простире јужно од Великог 
Шиљеговца треба препознати Врлницу,30 мада би је по месту где се 
наводи у повељи пре требало тражити у Загрлати.31 Из тога следи да су 

                                                 
18 А. Младеновић, Повеље кнеза Лазара, 181. 
19 М. Благојевић, Манастирски поседи, 38.  
20 А. Младеновић, Повеље кнеза Лазара, 178, 181; М. Благојевић, Манастирски 

поседи, 38–39. Младеновић прави разлику у односу на Благојевића само по питању поло-
жаја Мађера са истоименим селом источно од Сталаћа, код Ћуприје. 

21 А. Младеновић, Повеље кнеза Лазара, 181. 
22 М. Благојевић, Манастирски поседи, 39. 
23 А. Младеновић, Повеље кнеза Лазара, 181. За термин брод видети: Лексикон 

српског средњег века, пр. С. Ћирковић, Р. Михаљчић, Београд 1999, 64 (С. Мишић). 
24 М. Благојевић, Манастирски поседи, 39 
25 Лексикон, 64 (С. Мишић); Лексикон, 737, 739 (Д. Ковачевић–Којић). 
26 А. Младеновић, Повеље кнеза Лазара, 181.  
27 М. Благојевић, Манастирски поседи, 39. 
28 Исто, 39; М. Динић, Југозападна Србија у средњем веку, у: Српске земље у сред-

њем веку, Београд 1978, 74. 
29 М. Благојевић, Манастирски поседи, 39. 
30 М. Динић, Југозападна Србија, 74. 
31 А. Младеновић, Повеље кнеза Лазара, 178. 
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се изгледа у том крају налазили и насеља Брези и Битино. Мора се дода-
ти да је на једном месту текст повеље за Дренчу нечитљив, после помена 
реке Пешчанице. Опет пре помена Љубеша, помиње се извесно Бигље са 
свим селима, засеоцима и међама.32 Ранији истраживачи су били 
мишљења да се у ствари помен села и заселака односи на Пешчаницу.33 
Када се збирно погледа монах Доротеј је својој задужбини подарио више 
од 17 села и један трг у околини Крушевца. Тачан број не може се утвр-
дити, јер се нека насеља наводе збирно везано са рекама Дренчом, Туле-
шом, Ломницом и Пешчаницом. Села додељена Дренчи била су групи-
сана у неколико самосталних целина,34 што се из претходног излагања 
може приметити. 

Укратко се вреди осврнути и на личност самог монаха Доротеја. 
Поред података о томе шта је све даривао својој задужбини, на његов 
угледан положај за световног живота упућује још једна чињеница. У 
делу повеље који је посвећен уређењу манастира Дренче, наглашено је 
да се у њему не сме сахранити ниједна жена осим „caricé ili ktñtoricé“.35 
Цитирани исказ може указати да је један од ктитора заиста као светов-
њак носио деспотску титулу, пошто је добро познато да у време издава-
ња овог акта није било особе са титулом цара, а самим тим ни царице. 
Знамо, међутим, да су поменути епитет могле носити и супруге деспота, 
чиме се отвара могућност да се мисли на супругу ктитора. Зато су и 
чињени покушаји да се Доротеј идентификује са неком од особа за које 
је неоспорно да су носиле деспотску титулу. С тим у вези пажњу највише 
привлачи један запис који бележи смрт извесног деспота, чије је мона-
шко име било Доротеј. Касније је тај инок примио велику схимну и узео 
име Јован Каливит.36 Претпоставка пак да је Доротеј у ствари деспот 
Иваниш, чији је син наводно носио име Душман,37 нема основа. Син 
деспота Иваниша, како сведочи један натпис, звао се Алтоман.38 За 
Доротејевог сина Данила је изнето мишљење да је идентична особа са 

                                                 
32 Исто, 181, 302. Према снимку повеље који је приложио Александар Младе-

новић на 302. страни свог дипломатара уочава се да је после помена Пешчанице део 
текста прецртан, док је испод дописана реч блато. Назив Бигље са снимка нисмо успели 
да прочитамо. 

33 P. Lemerle, G. Dargon, S. Ćirković, Actes de Saint-Pantéléémon, Paris 1982, 178; 
М. Благојевић, Манастирски поседи, 37. 

34 М. Благојевић, Манастирски поседи, 39. 
35 А. Младеновић, Повеље кнеза Лазара, 181, ред 40. 
36 Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи II, Београд 1903, 466, бр. 

4602; Р. Грујић, Који је српски деспот умро као великосхимник Јован Каливит?, Гласник 
Скопског научног друштва XI (1932) 233–234; М. Шуица, Немирно доба, 94. 

37 В. Петковић, Ко је био оснивач манастира Дренче?, Старинар II (1951) 57–58. 
38 Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи I, Београд 1902, 55, бр. 174. 
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доцнијим патријархом истог имена.39 Све наведено ипак не помаже да 
прецизније утврдимо Доротејево порекло. Услед тога не можемо рећи 
да ли је пространу баштину у околини Крушевца наследио или је добио 
од неког српског владара. 

За поједине властелине се само посредним путем може закључи-
ти да су имали поседе у околини Крушевца. Такав је случај са Вукаши-
ном, који је почетком XV века, између 1402. и 1405. године, заједно са 
супругом Вукосавом подигао манастир Руденицу, који се налази недале-
ко од данашњег Александровца. Осим ктитора, на зидовима овог храма 
осликани су деспот Стефан и његов брат Вук.40 Из тог разлога сматрамо 
да се и Вукашинова баштина, или бар један њен део, морала налазити у 
расинском крају. Сами поседи Руденице, о којима иначе ништа не зна-
мо, свакако су били стационирани у њеној близини. Како се она налази 
јако близу манастира Дренче, може се помишљати да су се њихове мето-
хије и додиривале, али услед недостатка података тако нешто се не 
може утврдити. Питање је, такође, да ли Вукашина треба поистоветити 
са неким од властелина истог имена, које срећемо у другим изворима. 
Хронолошки гледано, пре свега се може помишљати на ризничара Вука-
шина. Са тим звањем он се помиње најпре 1404. као милосник на разре-
шници деспота Стефана Лазаревића.41 После седам година забележен је 
у тестаменту једног Дубровчанина, као његов дужник.42 У време деспота 
Стефана био је активан и извесни војвода Вукашин, који је са војводама 
Ковачом Диничићем, Радославом Михаљевићем и Шаином укупно 
дуговао чак 1.100 литара сребра једном угашеном трговачком дру-
штву.43 Подударање личног имена, међутим, није довољан доказ за пои-
стовећивање ових особа или барем двојице од њих. Како су за подизање 
задужбине била неопходна велика материјална средства, ктитор Рудени-
це је несумњиво спадао у ред угледне властеле. У време подизања заду-
жбине није носио одређену титулу, јер би иначе то вероватно било 
истакнуто уз његово име. 

                                                 
39 М. Пурковић, Српски патријарси средњег века, Диселдорф 1976, 127–128, 

132–133. 
40 Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи III, Београд 1905, 81, бр. 

5129, 228, бр. 5968–5969; Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи VI, Београд 
1926, 80–81, бр. 9901–9902; Л. Мирковић, Руденица, Прилози КЈИФ I (1921) 83–91; Г. 
Бабић, Друштвени положај ктитора у Деспотовини, Моравска школа и њено доба, Бео-
град 1972, 148. 

41 К. Јиречек, Споменици српски, Споменик СКА 11 (1892) 45–46; М. Благоје-
вић, Државна управа у српским средњовековним земљама, Београд 20012, 193. 

42 С. Ћирковић, Р. Ћук, А. Веселиновић, Србија у дубровачким тестаментима у 
XV веку I, Мешовита грађа (Miscellanea) XXII, Београд 2004, 40.  

43 М. Спремић, Деспот Ђурађ Бранковић и његово доба, Београд 1994, 681. 
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Међу властелом која је имала своје поседе у околини Крушевца 
највише је познат велики челник Радич. Захваљујући повељама које му 
је издао деспот Ђурађ Бранковић (1427–1456), подробно смо обавеште-
ни о његовим баштинским поседима. Повељом из 1428/1429. господин 
Ђурађ му је потврдио у баштину не само имања добијена од њега и 
деспота Стефана, већ и она дарована од угарског краља Жигмунда. У 
акту се прецизира и положај челникових насеља, те се за села Бело 
Поље, Бухмен(ти) и Дренова каже да су се простирала према Крушев-
цу.44 Од поменутих места само је положај Дренове установљен, пошто 
северозападно од Крушевца постоје села Велика и Мала Дренова.45 Бело 
Поље је 1432. челник Радич даровао Ватопеду, истакавши тада у својој 
повељи да оно лежи на Морави.46 По свој прилици у питању је Западна 
Морава.47 Када је реч о селу Бухменти једини оријентир за његово лоци-
рање јесте то што је у повељи наведено између Белог Поља и Дренове, те 
га на том простору ваља тражити.48 Ширем рејону Крушевца припадају 
и насеља за која се у повељи из 1428/1429. каже да су лежала код Бела-
сице и у Горњој Морави. Положај Требиња и Бдчика код Беласице је 
непознат. Једино вреди забележити да југоисточно од Крушевца, на 
северним падинама Јастрепца данас постоји село Беласица.49 На под-
ручју Горње Мораве велики челник је поседовао села Обрва, Лесковља, 
Платов, Јабучје и запустела насеља Ковачи, друга Лесковица и Бражи-
це.50 Села Обрва и Јабучја постоје и данас под тим именима, с тим што 
прво лежи на Западној Морави, северозападно од Краљева, а потоње 
источно од Крагујевца. Лесковље је можда савремени Лесковац у Гружи 
код Кнића. Платов истраживачи нису успели да убицирају. Селиште 
Ковачи је идентично са данашњим насељем истог имена југозападно од 
Краљева, код средњовековног рудника Плане. Друга Лесковица је дана-
шње село тог имена северозападно од Александровца, док се о Бражици 
ништа ближе не може рећи.51  

                                                 
44 Љ. Стојановић, Стари српски хрисовуљи, акти, биографије, летописи, типици, 

поменици, записи и др., Споменик СКА 3 (1890), 3. Читање имена села Бухменти није 
сасвим сигурно. 

45 Г. Шкриванић, Властелинство великог челника Радоча Поступовића, ИЧ XX 
(1973) 129; В. С. Тошић, Велики челник Радич, Зборник МС за историју 13 (1976) 14. 

46 M. Lascaris, Actes serbes de Vatopedi, Byzantinoslavica 6 (1935–1936), 183–184. 
Иста формулација за Бело Поље стоји у повељи деспота Ђурђа којом је потврдио дар 
свог властелина. 

47 Г. Шкриванић, Властелинство великог челника, 129. 
48 В. С. Тошић, Велики челник Радич, 14.  
49 Г. Шкриванић, Властелинство великог челника, 130. 
50 Љ. Стојановић, Стари српски хрисовуљи, 3. 
51 Г. Шкриванић, Властелинство великог челника, 130. 
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Посебан део Радичевих поседа чинили су они које је поклонио 
својој задужбини, цркви Богородичиног Благовештења на речици Гра-
бовничици. Деспот Ђурађ му је 1429/1430. посебном хрисовуљом потвр-
дио као баштину овај храм са његовом метохијом.52 Поменута река је 
иначе десна притока Расине и данас је на њој село Велика Грабовница, 
удаљено 9 км од Александровца. Црква посвећена Богородичином Бла-
говештењу је свакако била подигнута на територији тог насеља.53 Велики 
челник је овој цркви подарио у области Расине села Будиловину и 
Милентију, Врбницу и Себечевац у крушевачкој власти, те насеље Коже-
тино Долње, чији се положај ближе не прецизира.54 Наведена насеља у 
Расини под тим именом постоје и данас, северно односно северозападно 
варошице Брус, а 8 км југозападно од Александровца.55 Што се тиче 
Врбнице може се констатовати да је она била на месту савремене Вели-
ке или Мале Врбнице, 11 км југозападно од Крушевца на реци Пепељу-
ши. Себечевац је село које постоји и данас и налази се 14 км југозападно 
од Крушевца. Коначно, Кожетино Долње је свакако у вези са Кожети-
ном, северозападним делом данашњег Александровца.56 Ваља на овом 
месту приметити да је село Кожетин наведено као посед манастира Сту-
денице у помињаној фалсификованој повељи, наводно издатој од стране 
Стефана Немање.57 Како смо већ истакли, ни подаци овог акта о мана-
стирским имањима не могу се примити без резерве. Они пре свега ука-
зују које је метохије манастир искоришћавао или на које је претендовао 
у XVII или XVIII веку.58 Зато је и нејасно када је Студеница евентуално 
држала Кожетин, свакако идентичан са Кожетином Долњим или Гор-
њим, који је морао постојати. По свој прилици у време када је сачињен 
овај фалсификат постојао је само један Кожетин, који је могао настати и 
спајањем некадашња два насеља тог назива. Поставља се и питање када 
је Кожетин могао припадати задужбини Стефана Немање. Мора се 

                                                 
52 Љ. Стојановић, Стари српски хрисовуљи, 4. 
53 Г. Шкриванић, Властелинство великог челника, 134; М. Благојевић, Мана-

стирски поседи, 46.  
54 Љ. Стојановић, Стари српски хрисовуљи, 4. Власти су биле посебне територи-

јално-управне јединице у оквиру Деспотовине, које су настајале као последица реформе 
државне управе деспота Стефана. Више о томе: М. Динић, Власти за време Деспотовине, 
у: Из српске историје средњег века, Београд 2003, 220–227 ; М. Благојевић, Државна 
управа, 293–294; А. Веселиновић, Држава српских деспота, Београд 20062, 197, 255. 

55 Г. Шкриванић, Властелинство великог челника, 134; М. Благојевић, Мана-
стирски поседи, 46; В. С. Тошић, Велики челник Радич, 15. 

56 Г. Шкриванић, Властелинство великог челника, 134; М. Благојевић, Мана-
стирски поседи, 47; В. С. Тошић, Велики челник Радич, 15–16.  

57 P. J. Šafarik, Pámatky dřevniho pisemnictvi Jihoslovanův, 93; С. Новаковић, 
Законски споменици, 569. 

58 С. Ћирковић, Студеничка повеља, 318. 
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напоменути да су у време када је деспот Ђурађ издао повељу Радичу, 
села у околини Крушевца била под турском влашћу. Деспот је челнику 
обећао да ће му она опет припасти ако поново дођу под његову власт.59 
Уколико је то било пре XV века то би значило да је Студеница у неком 
моменту изгубила Кожетин као свој посед, те га је деспот Стефан могао 
доделити челнику Радичу.60 Узимајући у обзир да се челник Радич при 
крају живота повукао на Свету Гору око 1439. и да није оставио наслед-
ника,61 није искључено да је Кожетин тек средином XV века припао Сту-
деници. Треба указати да није сасвим извесно да се после обнављања 
Деспотовине 1444, Крушевац нашао под српском влашћу.62 

Одређен број поседа у крушевачком крају велики челник Радич 
је подарио још једној својој задужбини, цркви Св. Ђорђа у Враћевшници 
код данашњег Горњег Милановца. Сведочанство о томе доноси оснивач-
ка повеља овог храма из 1430/1431. године која је сачувана непотпуно, 
само у виду натписа у самом храму. Главнина манастирских имања 
била је у близини самог храма, али је поред тога Враћевшница добила и 
половину обровских села на Морави. Други део тих села требало је да 
остане цркви Благовештења.63 Раније смо истакли да је Радич држао 
село Обрва на Западној Морави. Због сличности у називу може се прет-
поставити да обровска села имају неке везе са Обрвом поготово што су 
се и она, како повеља каже, налазила на Морави. 

С обзиром на тему рада није потребно детаљно писати о лично-
сти челника Радича о коме је већ објављен већи број радова.64 Изворни 

                                                 
59 Љ. Стојановић, Стари српски хрисовуљи, 4; Г. Шкриванић, Властелинство 

великог челника, 134; М. Благојевић, Манастирски поседи, 46–47; М. Динић, Југозападна 
Србија у средњем веку, 75; М. Спремић, Деспот Ђурађ Бранковић, 117. 

60 Из саме повеље се види да му је деспот Ђурађ потврдио хрисовуљу коју је за 
ове поседе имао од деспота Стефана: Љ. Стојановић, Стари српски хрисовуљи, 4; В. С. 
Тошић, Велики челник Радич, 16. 

61 Познато је да се и челников син замонашио. N. Oikonomides, Actes de 
Kastamonitou, Paris 1978, 6–8; М. Спремић, Деспот Ђурађ Бранковић, 204; М. Živojinović, 
Le grand čelnik Radič, in: Κλητόριον in memory of Nikos Oikonomides, Athens–Thessaloniki 
2005, 391–392, 394.  

62 О. Зиројевић, И. Ерен, Попис области Крушевца, Топлице и Дубочице у време 
прве владавине Мехмеда II (1444–1446), Врањски гласник 4 (1968) 377–378. Детаљније о 
границама Деспотовине после 1444: М. Спремић, Деспот Ђурађ Бранковић, 294, 296–297. 

63 М. Ђ. Милићевић, Манастири у Србији, Гласник СУД XXI (1867), 32. 
64 Поред цитираних радова вреди поменути и још неке: С. Новаковић, Велики чел-

ник Радич или Облачић Раде 1413–1435, Једна слика из традиционалне народне историје, у: 
Историја и традиција, пр. С. Ћирковић, Београд 1982, 79–120; E. Zachariadou, Worrisome 
wealth of the čelnik Radić, in: Studies in Ottoman history in honour of professor V. L. Ménage, 
edited by C. Heywood and C. Imber, Istanbul 1994, 383–397; М. Живојиновић, Света Гора у 
светлости аката великог челника Радича манастирима Кастамониту и Ватопеду, у: Пад 
Српске деспотовине 1459. године, ур. М. Спремић, 57–62. 
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подаци указују да је реч о једном од најмоћнијих српских властелина из 
прве половине XV века. Први пут се истакао 1413. као командант одреда 
деспота Стефана 1413. у одлучујућем боју против принца Мусе.65 Утицај 
му је стално растaо, те је првих година владавине Ђурђа Бранковића сте-
као и звање великог челника.66 Компетенције носиоца овог звања биле 
су бројне, од војних до судских.67 Пре 1439. повукао се на Свету Гору, 
замонашивши се у манастиру Кастамониту, који је већ раније обновио 
сопственим средствима.68 Из османских докумената познато је да је одр-
жавао добре односе са турским властима.69 Није, међутим, познато до 
када је био у животу. Значајније је за наше истраживања да се црква Св. 
Ђорђа у Враћевшници са својим поседима поново помиње 1456. године. 
Тада су је деспот Ђурађ и његов син деспот Лазар са читавим метохом 
доделили грачаничком митрополиту кир Венедикту Цреповићу. Међу 
црквеним поседима, међутим, не наводе се села на Западној Морави.70 
Објашњење за то свакако лежи у чињеници да је после 1455. Деспотови-
на била сведена на подручје северно од Крушевца и Западне Мораве.71 
Потребно је нагласити да се и у повељи из 1456. не помињу ни нека села 
у рудничком крају, која је црква по повељи из 1430/1431. поседовала.72 

Уопште узев, судбину огромног Радичевог властелинства извори 
слабо осветљавају. Уз оно што је 1456. додељено Венедикту Цреповићу, 
познато је само да је одређене поседе велики челник подарио светогор-
ским манастирима.73 Манастир Кастомонит је по његовој смрти требало 
да добије седам села, али се из повеља не види о којим местима је реч.74 
Посебно је ово питање интересантно када је реч о челниковим имањима 
у крушевачком крају. Она су за њега била изгубљена 1428, али је то под-

                                                 
65 В. Јагић, Константин Филозоф и његов живот Стефана Лазаревића деспота 

српског, Гласник СУД XLII (1875), 308. 
66 Љ. Стојановић, Стари српски хрисовуљи, 3–4; М. Благојевић, Државна управа, 

241.  
67 М. Благојевић, Државна управа, 239–245; А. Веселиновић, Држава српских 

деспота, 248–250. 
68 Љ. Стојановић, Стари српски хрисовуљи, 34–36; N. Oikonomides, Actes de 

Kastamonitou, 6–7; М. Спремић, Деспот Ђурађ Бранковић, 204; М. Živojinović, Le grand 
čelnik Radič, 391–392. 

69 E. Zachariadou, Worrisome wealth of the čelnik Radić, 388–389, 394–395. 
70 Љ. Стојановић, Стари српски хрисовуљи, 5–6. 
71 M. Спремић, Деспот Ђурађ Бранковић, 459–460; Историја српског народа II, 

Београд 1982, 298–299 (М. Спремић). 
72 Упореди: Љ. Стојановић, Стари српски хрисовуљи, 3, 5–6; М. Ђ. Милићевић, 

Манастири у Србији, 32.  
73 Љ. Стојановић, Стари српски хрисовуљи, 5, 34–35; M. Lascaris, Actes serbes de 

Vatopedi, 183–184.  
74 Љ. Стојановић, Стари српски хрисовуљи, 34–35. 
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ручје после 1444. по неким подацима поново ушло у састав српске 
државе. Расветљавању овог проблема не помаже довољно ни турски 
дефтер из 1444–1446. за области Крушевца, Топлице и Дубочице, који 
није у целости очуван. Следећи пак његове податке област Крушевца је 
деспоту Ђурђу враћена тек 1451, а одузета поново већ септембра или 
октобра 1453. године.75 Од села која су некада припадала челнику Ради-
чу помињу се само Себечевац и Бело Поље. За прво се наводи да је уз 
Горњу Секирачу дато 1444–1446. у тимар извесном Јусуфу сину Тодора 
Музака, што је поново потврђено 1453. када је читав расински крај 
поново припао Османском царству.76 Јусуф је, судећи по имену његовог 
оца, пореклом био хришћанин, али је у неком моменту постао мусли-
ман. Пошто ништа не знамо о Тодору Музаку немогуће је рећи да ли је 
можда он у неком моменту држао Себечевац, па је по том основу при-
пао његовом сину. Исто тако није јасно шта се дешавало са Јусуфом у 
време краткотрајне српске власти (1451–1453). Бело Поље, иначе даро-
вано манастиру Ватопеду од стране челника, мењало је често држаоце, 
који су сви били муслимани.77 

Приликом разматрања односа Османлија према затеченом ста-
новништву у освојеним областима значајне вести управо доносе дефте-
ри који, могуће, говоре и о особама које су у Деспотовини уживале вла-
стеоски статус. То само у извесном смислу важи и за помињани дефтер. 
Мора се имати у виду да су области Крушевца, Дубочице и Топлице 
први пут биле пописане после освајања Мурата II, несумњиво пре 1433. 
године.78 Гледајући у целини забележен је релативно мали број хришћа-
на који су уживали тимаре. Једино се међу њима за калауза Јована поу-
здано може рећи да је уживао поседе у крушевачком крају. Његов тимар 
обухватао је села Горњи Мачковац, Црвеницу и Чунгулу, доносећи му 
добит од 6.127 акчи годишње.79 Уједно то је и хришћански тимар са нај-
већим приходом који је забележен у сачуваном тексту овог дефетера. 
Западно од Крушевца и данас постоји село Мачковац, док преостала два 
уопште нису лежала ни близу расинске области.80 Вероватно је зато у 
дефтеру наглашено да Мачковац припада Крушевцу.81 Назив калауз у 
османским документима користио се да означи водича, као и лице које 

                                                 
75 О. Зиројевић, И. Ерен, Попис области Крушевца, Топлице и Дубочице, 378. 
76 Исто, 392. 
77 Исто, 399–400. 
78 Исто, 377. Тада је изгледа склопљен брак Мурата II и Ђурђеве ћерке Маре, 

којим су ове области дате у мираз султану. 
79 Исто, 400. 
80 Исто, 400, 409, 412. 
81 Исто, 400. 
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се стара о безбедности путника и робе.82 Вреди додати да је термин 
могао да означава и неку врсту шпијуна у смислу извиднице и бирања 
правог пута.83 Чињеница да је добио велики тимар указује да је учинио 
значајне услуге Османлијама, те се може помишљати да је био заиста 
нешто више од обичног водича. Остаје дилема да ли је у Деспотовини при-
падао властеоском сталежу и ако јесте којим је поседима располагао. 

Мада услед недостатка извора релативно слабо познајемо власте-
оске поседе крушевачког краја, одређене закључке је могуће извести. 
Расински крај добија већи значај у време кнеза Лазара, који је своју 
област формирао око слива три Мораве. Од његовог времена па све до 
пропасти српске средњовековне државе имамо податке о властелинима, 
који су имали поседе у околини Крушевца. Уз самог кнеза Лазара своје 
баштине су ту имали изузетно угледни властелини попут монаха Доро-
теја, Вукашина и челника Радича. Сазнања о томе имамо на основу 
чињенице да су они своје задужбине обдаривали поседима које су држа-
ли у крушевачком крају. Услед тога немамо увида о мање имућним вла-
стелима, чији су поседи можда лежали у околини града на Расини. 
Османски извори такође не доприносе, колико бисмо можда очекивали, 
употпуњавању слике о властеоским поседима у околини Крушевца.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
82 M. Stojaković, Braničevski tefter. Poimenični popis pokrajine Braničevo iz 1467. 

godine, Beograd 1987, 292. 
83 Захваљујем колеги Огњену Крешићу на појашњењу појма калауз. 
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РЕЗИМЕ 

 
СРЕДЊОВЕКОВНИ ВЛАСТЕОСКИ ПОСЕДИ  

У КРУШЕВАЧКОМ КРАЈУ 
 
Недостатак изворних података онемогућава да се стекне јасна 

слика о властеоским поседима у крушевачком крају. Прве вести о њима 
потичу тек из друге половине XIV века, када је читава област добила 
већи значај, пошто је Крушевац био престоница кнеза Лазара. Поред 
самог кнеза у расинском крају, великим имањем располагао је и монах 
Доротеј, који је током световног живота био угледан властелин. Велики 
челник Радич, један од најистакнутијих угледника деспота Стефана 
Лазаревића и Ђурђа Бранковића, такође је располагао баштинским 
поседима у околини Крушевца. Део њих поклонио је својим задужбина-
ма, како у самој Деспотовини, тако и на Светој Гори. Ради целовитијег 
сагледавања теме неопходно је било осврнути се и на турски дефтер за 
области Крушевца, Дубочице и Топлице из 1444–1446. године. Из њега 
се не могу извући поуздани закључци о томе да ли су одређени хри-
шћански тимарници током ранијег периода били властелини деспота 
Ђурђа са поседима на расинском подручју. Сумарно гледано, било је 
имућних властелина чији је бар део добара лежао у крушевачком крају, 
али недостају обавештења о припадницима елитног слоја који су при-
марно били везани за поменуту област. 

 
 

SUMMARY 
 

MEDIEVAL NOBLE ESTATES IN THE AREA OF KRUŠEVAC 
 
 The lack of original data prevents us from gaining a clear picture on 
noble estates in the area of Kruševac. The earliest information about them 
originates not till the second half of the 14th century, when the whole area 
gained a greater importance since Kruševac was the capital of prince Lazar. 
Besides the prince himself, the monk Dorothey held large estate as well in 
the Rasina district, who was undoubtedly a prominent landowner during 
his worldly life. The great leader Radič, one of the foremost notables of 
Despot Stefan Lazarević and Đurđ Branković, also held patrimonial estates 
in the vicinity of Kruševac. He donated a part of his estate to his 
endowments both to the Despotate itself and Mount Athos. In order to fully 
comprehend this subject matter it is also necessary to go back to the 
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Turkish tax register “defter” for the regions of Kruševac, Dubočica and 
Toplica for the period of 1444–1446. However it cannot provide us reliable 
conclusions on whether certain Christian Timar holders were the noblemen 
of Despot Đurđ holding estates in the area of Rasina during the earlier 
period. Summarily it can be noticed that there were wealthy noblemen 
whose possessions, at least part of it, were in the area of Kruševac, but 
sadly we lack the information about those members of elite class, primarily 
connected to the mentioned area.   
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НЕКА ПИТАЊА СРПСКОГ СРЕДЊОВЕКОВНОГ  
ЗНАМЕНОСЛОВЉА 

 
 

АПСТРАКТ: Много пута досада писано је о старим српским грбо-
вима. Материјални извори су много бројнији од ликовних; упркос томе, 
постоји и одређен број ликовних извора – оних средњовековних, уз помоћ 
којих се материјални извори могу искористити за реконструкцију грбова 
и застава у њиховим правим бојама. Ако се уз то сви стари извори повежу 
са познатим „илирским грбовницима“, слика о старим грбовима и заста-
вама може се унеколико изменити. 

 
КЉУЧНЕ РЕЧИ: знамење, новац, фреске, заставе, илирски грбов-

ници, реконструкција 
 

Српске земље могле су имати своја знамења и пре XIV века, 
будући да су се налазиле на граници западних и источних обичаја; 
могла су постојати и христијанизована народна обележја – мноштво 
знамења које је понекад тешко дешифровати. Сами називи грб и херал-
дика нису коришћени у Србији средњег века; њихов назив гласио је зна-
меније (знамење).1 Илирски грбовници користили су израз цимерје.2 Срп-
ски Жефаровићев грбовник, урађен као делимична копија Витезовићеве 
Стематографије, грбове назива знамењима и оружјима. Назив Стемато-
графија необично је близак византијској традицији (у питању је сложе-
ница изведена од грчких речи). Српски превод вероватно би гласио Зна-
менопис. И Витезовићев и Жефаровићев рад могу се, такође, убројати у 
збирку илирских (словенских) грбовника. Током времена, тражена је веза 
између неких могућих, средњовековних, и оних грбовника знаних као 
илирски. Коренић – Неорић наводио је да је свој препис начинио по 
узору на књигу грбова главног хералдичара3 цара Душана. Чини се да је 

                                                 
1 С. Ћирковић, Срби у средњем веку, Београд 19982, 198. 
2 Предговор Коренићевог грбовника, изд. А. Соловјев, Приноси за босанску и 

илирску хералдику, ГЗМ у Сарајеву – Археологија 9, Сарајево 1954, 106. 
3 Исто. 
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ипак могуће повезати предговор грбовника Коренић - Неорића са јед-
ним средњовековним документом. Хералдичар цара Стефана, ког поми-
ње илирски грбовник, у ствари је челник Станислав,4 коме је 1377. годи-
не деспот Јован Драгаш издао повељу за Хиландар. Тако је челник 
Хиландара постао главни хералдичар цара Душана. Зато је писац грбов-
ника навео да је његова књига копија оног српског грбовника, некада 
чуваног у Хиландару. Да ли су стварно постојале књиге грбова или збир-
ке грбова у облику свитака у средњовековној Србији, није могуће тачно 
доказати. Из византијског културног круга ниједна оваква збирка није 
сачувана. Наговештено је да је, судећи по великом броју грбова овог 
грбовника (који се у великој мери слажу са савременим сведочанствима 
о хералдичким симболима породица средњег века), постојала могућа 
веза између илирских грбовника и неких изгубљених извора.5 Илирски 
(словенски) грбовници могли су се угледати на неке изворе (књиге или 
свитке), које су можда, у средњем веку за српске владаре или властелу, 
сликали дубровачки штитари (дубровачки штитари заиста су исликава-
ли дубровачке штитове) или неки други дубровачки или которски слика-
ри. Такође, ове књиге могле су се у средњем веку сликати на тај начин 
што су Дубровчани једноставно евидентирали грбове српског владара и 
властеле, приказиване на тканинама, заставама или штитовима. И све-
чана посета цара Душана Дубровнику на ово је могла утицати. На поста-
нак грбовника могли су утицати и краљ Срба и Босне Твртко, али и хер-
цег од Светог Саве – Шћепан. 

Знамење Немањића. Проблему знамења Немањића придавана је 
дужна пажња, па и поред тога ово занимљиво питање остаје нерешено у 
многим детаљима. Постоји неколико врста знамења која се могу везати 
за Стефана Немању и његове потомке, а која су у одређеним моментима 
у средњем веку и касније посведочена у сликаним и другим материјал-
ним изворима. Потребно је понекада од оних каснијих извора ићи ка 
оним старијим и упоредити их. 

Застава Србије, позната од доба краља Уроша I – са његовог нов-
ца,6 носила је знак једнокраког крста (код каснијих владара понекад и 
класичан облик крста) и била је посвећена Светом Стефану, заштитнику 
државе, о чему сведочи приказ на новцу где Св. Стефан предаје заставу 
српским владарима. Будући да се перпери Србије7 помињу и у доба 

                                                 
4 М. Благојевић, Челници манастира Дечана, Дечани и византијска уметност 

средином XIV века, Београд 1989, 32. 
5 А. Соловјев, Историја српског грба и други хералдички радови, Београд 2000, 

коментари А. Палавестре, 106. 
6 С. Ћирковић, Срби у средњем веку, Београд 19982, стр. 70 фотографија 43. 
7 Исто, 92. 
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Немањиног сина Стефана 1214. године у Драчу, ова застава могла је 
потицати и из периода владавине Стефана Немање, а и из много ранијег 
доба. У Житијима Св. Симеона помиње се часни крст8 који је он послао 
сину Стефану, а који ће српској држави бити на одбрану – српским кне-
зовима оштро копље, и војницима штит вере. Стилска фигура оштро 
копље могла се односити и на владарску и војну заставу Стефана Нема-
ње на којој се налазио крст, а штит вере на грб – штит Стефана Немање 
на коме је такође био крст.  

У Студеници постоји рељеф двокраког (и на печату кнеза Строји-
мира налази се двокраки крст), скоро једностраног крста са трапезастим 
крајевима – на новцу је готово редовно на заставама приказиван исти 
овакав јерусалимски тип крста (овакав крст из византијског периода 
коришћен је у VI веку у Светој Земљи, а на његовој укрсници налази се 
управо приказ Св. Стефана).9 И у време цара Душана на његовом новцу 
приказивана је застава са крстом10 (и тада се помињу крстате перпере и 
грошеви11), што сведочи о дугом континуитету ове праве државне заста-
ве. Њене боје представљао је, изгледа, сребрни крст (можда везен сребр-
ном или позлаћеном жицом) на црвеној подлози. У Жичи је сачувана 
позната фреска из доба краља Милутина на којој су приказани Св. 
Димитрије и Георгије са знамењима на огртачима. Огртач Св. Георгија 
украшен је црвеним двоглавим орловима на сребрној подлози уоквире-
ним црвеним колима (ореолима), док је огртач Св. Димитрија украшен 
сребрним једнокраким крстовима на црвеној подлози уоквиреним злат-
ним колима. Сребрни крст на црвеној подлози био је средњовековни 
симбол Св. Димитрија али и Св. Стефана. Да је српско државно знамење 
био сребрни крст на црвеној подлози сведочи и један енглески грбовник 
XIII–XIV века. У овом зборнику приказан је штит Краља Србије Милути-
на, на коме је сребрни крст на црвеној подлози. За разлику од заставе 
где једнокраки крст не додирује ивице квадратне подлоге, овде краци 
крста иду до ивица троугластог штита. Овакав штит постоји и на над-

                                                 
8 М. Благојевић, Свети Симеон Немања – заштитник српске државе (= Немањи-

ћи и Лазаревићи - српска средњовековна државност), Београд 2004, 60; Стефан Прво-
венчани, Сабрани списи, Стара српска књижевност у 24 књиге, Београд 1988, 82; Домен-
тијан, Живот Светога Саве и Живот Светога Симеона, Стара српска књижевност у 24 
књиге, Београд 1988, 286. 

9 Д. Војводић, Прилог познавању иконографије и култа Св. Стефана у Византији 
и Србији, Зидно сликарство манастира Дечана – грађа и студије, Београд 1995, сл. 5. 
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подручју Косова и Метохије, Косово у памћењу и стваралаштву, отисак из часописа Рас-
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век), Београд 2006, 26. 
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гробној плочи босанске краљице Катарине,12 која је била даљи потомак 
Немањића. Постојање заставе и штита на којима је приказан само крст, 
доказује да су српска застава и штит једно време били без огњила или 
слова која су додата касније по узору на Запад или Византију. Питање је 
да ли су слова икада додавана на српску заставу и штит, мада постоји 
одређен број средњовековних материјалних, писаних и сликаних извора 
који сведоче о огњилима или словима „С“, сличних обликом словима 
или огњилима у Коренићевом грбовнику. У средњовековној Србији 
уставна и свечана слова „С“ редовно су приказивана без крста, сем оних 
на Дечанском полијелеју – проширења неких од ових слова, на средини 
са унутрашње стране, слична су проширењима на огњилима облика сло-
ва С, пронађеним на археолошким локалитетима Србије (и личе на про-
ширења Коренићевих слова). Овако стилизована слова налазе се на пот-
писима цара Уроша,13 као и на потпису кнеза Лазара, а важни примери 
су натпис на фресци у Пећкој патријаршији поред фреске Мати Божија 
Милостива и слово С на хиландарској икони Богородице Необориме стене 
на чијој се другој страни налази лик Св. Саве – икону је, што је битно, 
сликао српски сликар. Овај тип иконе у вези је са Теодосијевим Житијем 
Св. Саве, у коме Богородица Гора има велики утицај на прилике у српској 
држави.14 Слова С овог типа постоје и у натпису IC XC (Исус Христос) 
око Христа на фресци Пећке лозе Немањића. У овим примерима слово 
С на средини има проширење. Наравно, оваквих примера има још на 
средњовековним записима. Слова С овако стилизована на повељама 
била су у вези са култом државног заштитника Св. Стефана и Св. Спаса – 
Христа; могуће је да су се од одређеног тренутка нашла на грбу између 
кракова крста на штиту или застави. Задужбине, манастири Студеница, 
Жича, Милешева, Бањска, Дечани (и остали), биле су посвећене Богоро-
дици (чији је симбол кринов цвет), Св. Спасу (Христу) и Св. Стефану. 
Изгледа да је један од главних празника средњовековне Србије било 
божићно тропразничје – Христово рождество, Богородичин празник и 
Св. Стефан, три дана заредом; као и Вазнесење Христово (Спасовдан). И 
Богородица и Св. Стефан имали су, као што је познато, бар још по један 

                                                 
12 А. Соловјев, Приноси за босанску и илирску хералдику, ГЗМ у Сарајеву – Архе-

ологија 9, Сарајево 1954, 95. 
13 Р. Михаљчић, Крај српског царства, Београд 2001, 48; С. Ћирковић, Срби у 

средњем веку, Београд 19982, 154. 
14 С. Милеуснић, Светиње Косова и Метохије, Београд – Нови Сад 1999, 222, 

фотографија фреске Мати Божија Милостива; Д. Богдановић, В. Ђурић, Д. Медаковић, 
Хиландар, Београд 1978, 110–111, фотографија 90 – литијска икона Богородице Необо-
риме Стене; О Богородици Гори: С. Радојчић, Епизода о Богородици-Гори у Теодосијевом 
„Животу Св. Саве“ и њена веза са сликарством XIII и XIV века, Текстови и фреске, Нови 
Сад 1974, 116–127. 
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годишњи празник. Траке од олова на Дечанском полијелеју,15 на којима 
су изрезана по три једнокрака крста са по шест слова (огњила), будући 
да се налазе између двоглавих орлова – признатих хералдичких знакова, 
такође су могле бити хералдички знаци. Овај мотив, наиме, могао је 
бити хералдичка дијагонална трака на штиту. Печати16 деспота Стефана 
(и касније Ђурђа17) садржали су штит на коме се налазе два крина и 
између њих коса пруга са шрафурама. Шрафуре су могле означавати да 
на косој греди постоји неки мотив који на малој површини печата није 
могуће приказати. Овоме у прилог може ићи и то што је у илирским 
грбовницима на косој греди штита Лазаревића (Хребељановића18) 
насликан сребрни крст на црвеној греди. Истим шрафурама у средњем 
веку је, на новчићима и печатима српских владара, приказиван владар-
ски лорос – украсне златне траке на одежди украшене бисерима и дија-
мантима; могуће је да је постојала веза између мотива са крстом и сло-
вима на греди штита и мотивима украшавања лороса – и када су у пита-
њу боје: сребрна (крст), црвена (дијаманти) и златна (слова и оков шти-
та). На новцу је Св. Стефан владарима предавао заставу као својим 
намесницима (на фресци у Старом Нагоричину Св. Ђорђе краљу Милу-
тину предаје мач). На печату краља Уроша I, Св. Стефан представља 
врховни ауторитет земље, што се види по натпису око његовог лика на 
печату – хрисовуљ Светог Стефана. Св. Стефан био је на печатима и Сте-
фана Немање, Стефана Мирослава и Стефана Страцимира. Могуће је да 
је застава Србије (као у Француској19) чувана у угледном манастиру 
заштитника државе – у доба краља Милутина то је Бањски манастир Св. 
Стефана (пре тога могла је бити чувана у параклисима посвећеним Св. 
Стефану у најважнијим задужбинама српских владара, а у доба кнеза 
Лазара у Лазарици – цркви Св. Стефана). У питању је сигурно била само 
једна најважнија застава чувана генерацијама. Такође, застава је могла 
бити подизана са олтара Св. Стефана када је владар полазио у рат за 
одбрану земље. Изгледа да је владар после избора увек прво предста-
вљан народу, када му је предавана застава. Срби су вероватно као и 
                                                 

15 А. Соловјев, Постанак илирске хералдике и породица Охмућевић, ГСНД 12, 
Скопље 1933, 125 таб. 15. 

16 Фотографије ових печата деспота Стефана: А. Младеновић, Повеље и писма 
деспота Стефана – текст, коментари, снимци, Београд 2007, слике на стр. 368, 278, 
284, 289. 

17 Д. Спасић, А. Палавестра, Д. Мрђеновић, Родословне таблице и грбови српских 
династија и властеле, Београд 19912, ликовни извори уз грб Бранковића – фотографија 3. 

18 А. Соловјев, Постанак илирске хералдике и породица Охмућевић, ГСНД 12, 
Скопље 1933, стр. 115, таб. 5 бр. 21. 

19 Д. Војводић, Прилог познавању иконографије и култа Св. Стефана у Византији 
и Србији, Зидно сликарство манастира Дечана – грађа и студије, Београд 1995, стр. 561–
562 нап. 202. 
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Византија имали ратну лозинку – сигнон,20 која је имала хришћански 
карактер; слова С можда су представљала скраћен облик сигнона који је 
гласио Стефан. Застава Св. Стефана (осим оне која се појављује на нов-
цу) могла је бити и у форми уске и дугачке заставице (налик металним 
тракама полијелеја у Дечанима) са три пламена репа, слично заставица-
ма са новца Вука Бранковића и печата Косача (који су носили симболе 
Немањића), на којој би се налазила три мала крста са шест слова С. 
Будући да се на хоросу у Дечанима, поред крстова са словима и двогла-
вог орла појављује и мотив змаја и лава, можемо претпоставити да су и 
ове животиње биле представљане на српским заставама (на једној заста-
ви приказаној у византијском рукопису налази се мотив змаја21). У 
народним песмама помињу се „крст часни и слобода златна“ – што би 
одговарало бојама грба Српске земље у илирским грбовницима. Позната 
библијска химна Свет, Свет, Свет Господ Саваот могла је бити инспи-
рација српског штита, који је могао бити и у форми сличној византијској 
– крст са четири слова; четири почетна слова С (четири речи из химне) 
и крст као персонификација речи Господ, били су нека врста акростиха 
ове химне. Реч Саваот (хебр. над војскама, звездама, звезданим небом) 
са хебрејског није превођена. Слова С била су почетна слова имена 
заштитника српске државе Светог Стефана, чије име на грчком означава 
венац – круну.  

Огрлица око штита на грбу Србије у илирским грбовницима 
садржи златни округли медаљон са рељефом, на коме је приказан Свети 
Стефан;22 овакви златни печати заиста су познати из српског средњег 
века. Државни печати овог типа сачувани су из доба од Стефана Немање 
и његове браће до кнеза Лазара; могуће је да су постојали и од раније. 
Ако је огрлица заиста постојала у средњем веку (на неким новцима при-
казан је владар са свечаном огрлицом23), печат на њој био је симбол бла-
годати (Дар Светог Духа симболично је довођен у везу са печатом). И 
пре је претпостављано да је печат Светог Саве24 могао бити један од 
извора који сведоче о давном постојању грба Србије – са крстом и чети-
ри слова. Четири речи Сава на печату, заиста су постављена у облику 
крста, а метални печат за утискивање у восак није садржао само једну 

                                                 
20 М. Марковић, Тајна Косова, Србиње-Београд-Ваљево-Минхен 1998, 46. 
21 Ian Heath, Angus McBride, Byzantine armies 1118–1461 AD, Osprey Military: 

Men-at-arms series 287, London 1995, минијатура на стр. 16 – застава у доњем делу мини-
јатуре (византијска Александрида из половине XIV века). 

22 А. Соловјев, Постанак илирске хералдике и породица Охмућевић, ГСНД 12, 
Скопље 1933, стр. 113 таб. 3. 

23 С. Ћирковић, Срби у средњем веку, Београд 19982, стр. 70 фотографија 42. 
24 Н. Дучић, Печат Св. Саве српскога у Кареји (Српске сфрађистичке и херал-

дичке старине), Књижевни радови 2, Београд 1892, 146–149. 
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реч Сава која је утискивана четири пута, већ све четири речи – о томе 
сведоче четири разнородна почетна слова „С“ на почетку сваке речи 
посебно. И ово је доказ да су четири речи са почетним словом „С“ са 
намером утиснуте у печат у облику крста, што повећава вероватноћу да 
је печат заиста настао по узору на српски штит. Овај тип слова „С“ на 
печату Св. Саве представља месечасту варијанту једног слова грчког 
алфабета – сигме (српско слово С). На натпису поред портрета првог 
дечанског игумана, налази се сличан знак – крст са четири месечаста 
слова. Слово је и једно од Христових имена коришћено у Србији средњег 
века. Четири слова В на византијском грбу у вези су са старим византиј-
ским молитвама уписаним на старим печатима и крстовима. Ове моли-
тве садржале су синтагму типа – Христе воити (Христе помози), као на 
крсту јерусалимског типа са представом Св. Стефана;25 четири слова В 
око крста била су на византијским заставама окренута ка небу – могла 
су означавати почетна слова речи воити (помози). На неким старим 
српским новчићима налази се слика Христа са четири слова В поставље-
ним око њега. Овде је приказан сам Христос а не крст као његова персо-
нификација, како је то било у Византији. У српском језику ова слова 
могла су бити ознаке речи Владика, што је такође једно од Христових 
имена у средњовековној Србији. Познато је да су српски манастири, по 
угледу на Византију и Запад, личили на тврђаве, па је необично што 
назив витешког реда – Стуб Св. Стефана,26 подсећа на назив једног ста-
ријег српског манастира – Стубове Св. Георгија (Ђурђеве Ступове). Од 
времена краљева Милутина и Драгутина постојао је манастир Св. Сте-
фана (Бањска) заштићен великим „стубом“ (пиргом, кулом), који је 
имао изразито одбрамбени карактер. Везивање речи стуб (у смислу твр-
ђаве, куле) са именом светог ратника Георгија и именом Св. Стефана, 
може на неки начин говорити и о постојању неких старијих витешких 
дружина у српским земљама. Поменути византијски крст јерусалимског 
типа са сликом Св. Стефана, има трапезасте крајеве са по два круга; 
слично су изгледали крстови на заставама представљеним на новцу срп-
ских владара.  

Печати деспота Стефана на којима је штит са гредом и кринови-
ма и шлемом украшеним застором са крајевима у облику расцветалих 
кринова,27 могао је бити симбол деспотових предака по мајци – Нема-

                                                 
25 Д. Војводић, Прилог познавању иконографије и култа Св. Стефана у Византији 

и Србији, Зидно сликарство манастира Дечана – грађа и студије, Београд 1995, сл. 5. 
26 С. Ћирковић, Срби у средњем веку, Београд 19982, 198. 
27 Фотографије ових печата деспота Стефана: А. Младеновић, Повеље и писма 

деспота Стефана – текст, коментари, снимци, Београд 2007, слике на стр. 368, 278, 
284, 289. 
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њића. На овај шлем деспот је додао свој породични цимер, све друго је 
задржано, чак и тип дубоког шлема из доба Немањића, на коме је штит-
ник за нос стилизован у облику крина. Још је од већег значаја то што се 
један овакав печат налази на повељи Милешеви, задужбини краља Вла-
дислава, деспотовог претка. Мајка деспота Стефана била је из породице 
Немањића, а њени преци – рођаци краља Владислава, имали су наслед-
не поседе у близини Милешеве. Два крина стари су симбол. Можемо их 
наћи на дну двокраког студеничког крста, као и на печату краља Радо-
слава око његовог престола. Краљ Милутин ковао је новац са два крина 
приказана око Христа на престолу. По овоме би трака (са крстовима и 
словима) између кринова на штиту била персонификација Христа. Два 
крина око орла28 на штиту Немањића у илирским грбовницима, имају 
своје корене у старом фрескопису. Још од доба кнеза Мирослава, један 
крин сликан је између глава орла, а оваква представа налази се и на 
хиландарском рељефу.29 На приказу орла на драперији у Богородици 
Љевишкој,30 око орла су по два сликана троугласта мотива, чија је уну-
трашњост обликована у форми крина. Ово су први кринови приказани 
са леве и десне стране орла.  

Интересантно је да је употреба крина као мотива посебно интен-
зивирана од времена краља Милутина, можда због француског утицаја. 
Долина јоргована прозвана је по црвеном јорговану (име потиче од име-
на Георгије – Јоргос) тј. ђурђевану, који је по предању засађен у време 
краља Уроша и краљице Јелене Анжујске у долини Ибра. Други народни 
назив за јоргован је љиљак (очигледна је веза имена љиљан и љиљак; по 
томе би јоргован био нека врста љиљана – крина). У пределима Грчке и 
Кипра овај цвет назива се пасхалија, јер цвета у време Васкрса и везан је 
за његов култ. Познато је да се развијена хералдичка представа грба 
налази на новцу српских краљева и царева. Ту можемо наћи и мотив 
звезде на штиту – на новцу цара Душана.31 Звезду су на новцу користили 
касније и Балшићи (додуше поред свог грба),32 и деспоти Стефан и 
Ђурађ, а коришћене су и у доба Црнојевића. 

Двоглави орао као стари римски симбол цара и сената, посведо-
чен је од доба Светог Саве и Номоканона, где се инсистира на једнако-

                                                 
28 А. Соловјев, Постанак илирске хералдике и породица Охмућевић, ГСНД 12, 

Скопље 1933, стр. 115 таб. 5 бр. 18. 
29 Д. Богдановић, В. Ђурић, Д. Медаковић, Хиландар, Београд 1978, стр. 120 

фотографија 98. 
30 С. Милеуснић, Светиње Косова и Метохије, Београд – Нови Сад 1999, 56. 
31 В. Иванишевић, Развој хералдике у средњовековној Србији, ЗРВИ 41, Београд 

2004, 218. + стр. 215 сл. 1.1. 
32 Д. Спасић, А. Палавестра, Д. Мрђеновић, Родословне таблице и грбови српских 

династија и властеле, Београд 19912, ликовни извори уз грб Балшића – фотографија 2. 
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сти државе и цркве.33 Ово је у Србији било изражено на још један начин. 
Два пута су два рођена брата била на краљевском и архиепископском 
престолу истовремено. У питању су Свети Сава и његов брат Стефан, као 
и краљ Урош и његов брат који је такође носио име Сава. У једном жити-
ју се за Стефана Немању и његовог сина Саву каже да су у два тела има-
ли једну вољу.34 Ово је алузија на Христову двоструку богочовечанску 
личност и двоглавог орла као симболичну представу овакве Христове 
личности.  

Орао као симбол познат је у хришћанском Римском царству и из 
неких писаних извора. Вегеције око 400. године, говорећи о римској 
хришћанској војсци, каже да се сваки легионар заклињао пред Христом, 
Св. Духом и императором (царем), док је најбоља кохорта чувала најва-
жније од старих војних знамења – заставу са орлом, заједничку за целу 
легију;35 овај обичај се, изгледа, из касније Византије пренео и у Србију. 
Застава са орлом у Србији је озваничена у правом смислу тек од доба 
краља Милутина, са јачим византијским утицајима. На фрескама мана-
стира Жиче из његовог доба насликани су црвени крстови и црвени дво-
глави орлови на сребрној подлози у црвеним колима (овакав црвени 
крст могао је, такође, бити на српским заставама из времена настанка 
овог живописа током XIV века). Црвени орао на сребрној подлози, 
посведочен на фрескама од Богородице Љевишке и Жиче, до Дулсертове 
мапе и Минхенског псалтира (са краја XIV века) несумњиво је био на 
застави која представља српско краљевство и касније двојно царство – 
Србију и Романију, да би се и касније задржао као симбол државе. И 
мотиви седам бисера постављених у облику круга на раваничкој одори 
деспота Стефана36 идентични су знаку између рогова на шлему прика-
заном на његовом новцу. Наизменично приказивање орла и ових бисе-
ра између рогова на новцу, говори да су бисери били замена орла. 
Хорос (коло) од кованог гвожђа из Жиче, на коме је приказ двоглавог 
орла.37 сигурно потиче из времена краља Милутина и сведочи да се тај 

                                                 
33 М. Благојевић, Српски сабори и сабори отачаства Немањића и Лазаревића, 

Глас САНУ 410, Одељење историјских наука 14, Београд 2008, 13. 
34 М. Благојевић, Срби – изабрани народ: о националним и државним интересима 

у делима Доментијана (= Немањићи и Лазаревићи – српска средњовековна државност), 
Београд 2004, 119; Уп. Доментијан, Живот Светога Саве и Живот Светога Симеона, Ста-
ра српска књижевност у 24 књиге, Београд 1988. 

35 М. Марковић, О иконографији светих ратника у источно-хришћанској умет-
ности и о представама ових светитеља у Дечанима, Зидно сликарство манастира Дечана 
– грађа и студије, Београд 1995, 574. 

36 М. Беловић, Раваница – историја и сликарство, Београд 1999, стр. 237 сл. 2 – 
реконструкција раваничке ктиторске композиције. 

37 М. Пурковић, Историја Срба – Политичка и културна историја Средњега века 
(до пада Зете 1499), Београд 1997, 208. 
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симбол православног царства заиста почео чешће користити од његовог 
времена.  

Старији симбол могао је бити једноглави орао – белоглави суп. 
Ова птица налази се на печату сина кнеза Мирослава,38 као и на одори 
краља Радослава у Студеници. И на знамењима каснијих потомака кнеза 
Мирослава налазио се овај знак.39 Некада је суп у великом броју насеља-
вао старе рашке и хумске пределе. Један топоним у рашком крају, близу 
манастира Кончула, и данас носи назив Супње. Орао је у Физиологу био 
симбол Васкрсења, а интересантно је да белоглави супови, у свом дугом 
лету, често путују до Израела. Да ли се нешто о овоме могло знати и у 
средњовековној Србији, није могуће доказати, али се у Физиологу за 
орла каже да походи исток.40 И на студеничкој трифори постоји рељеф-
ни мермерни орао са две розете или звезде на крилима. На дечанској 
трифори се на сличном месту појављује двоглави орао.  

Један од најинтересантнијих симбола Немањића свакако је лав. 
Поуздани доказ представљају печати цара Уроша.41 Могу се пронаћи и 
други извори. Црвени и плави лавови представљени су на саркофагу Св. 
Стефана Дечанског, а бронзани лавови налазе се и на полијелеју у Деча-
нима. На вратима Студенице постоји рељеф крунисаног лава. И на пор-
трету Вука Бранковића, на његовој одори, насликани су црвени лавови. 
Ова животиња била је приказана и на његовом печату.42 Лав се налазио 
и на шлему његовог оца.43 Очигледно је да је знак лава овде преузет од 
цара Уроша. Лавови су постојали и на застави византијског цара прика-
зани око орла. Лавове главе приказиване су на штитовима;44 овакав знак 
је и на штиту једног светог ратника у Раваници.45 Комплетни грб Нема-
њића46 на коме доминира лав, приказан је у илирским грбовницима. 
Сасвим је извесно да ова конструкција није плод маште, јер се сличне 

                                                 
38 П. Анђелић, Средњовјековни печати из Босне и Херцеговине, Сарајево 1970, 

стр. 60 бр. 31 + фотографски снимак печата 31. 
39 П. Анђелић, Средњовјековни печати из Босне и Херцеговине, Сарајево 1970, 

стр. 61–62, бр. 32–33. 
40 С. Новаковић, Примери књижевности и језика старога и српско-словенскога, 

Београд 1877, 498. 
41 В. Иванишевић, Развој хералдике у средњовековној Србији, ЗРВИ 41, Београд 

2004, 227. 
42 Р. Михаљчић, Крај српског царства, Београд 2001, 256. 
43 Д. Спасић, А. Палавестра, Д. Мрђеновић, Родословне таблице и грбови српских 

династија и властеле, Београд 19912, ликовни извори уз грб Бранковића – фотографија 1. 
44 Г. Шкриванић, Оружје у средњовековној Србији, Босни и Дубровнику, Београд 

1957, 135. 
45 М. Беловић, Раваница – историја и сликарство, стр. 274–275 фотографије 85, 87. 
46 А. Соловјев, Постанак илирске хералдике и породица Охмућевић, ГСНД 12, 

Скопље 1933, стр. 115 таб. 5 бр. 18. 
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хералдичке конструкције могу наћи на аутентичним грбовима Бранко-
вића (шлем оца Вука Бранковића, са лавом на челенци), Котроманића 
(један њихов грб са лавом у илирским грбовницима) и Косача (познати 
печати на којима је представа лава) – властеоских породица које су себе 
сматрале наследницима Немањића. У Коренићевом грбовнику, грб 
Немањића састављен је од две одвојене хералдичке целине, за које се не 
може утврдити да ли су коришћене истовремено или не. Основа једне 
целине је лав, а друге орао. Ону, изгледа, старију целину представља лав 
са криновим скиптром. Не може се лако утврдити да ли је лав икада био 
на шлему Немањића, али није искључено да је Бранко Младеновић – 
отац Вука Бранковића, лава на шлему носио по узору на српског цара. У 
Коренићевој књизи лав Немањића носи кринов скиптар или мач. На 
старом српском новцу владари су приказивани управо са овим симболи-
ма. На тај начин лав би био персонификација Христа или владара. Боје 
лава у Коренићевом грбовнику наизглед су произвољне – у питању је 
лав са црвено-белим пругама. Лав је сигурно (као код Бранковића и 
Косача) био црвене боје, али у Коренићевом зборнику на штиту није 
било места за двоглавог орла и три црвене греде истовремено, па су три 
греде пренете на лава на шлему. Мотив на штиту Немањића у једно вре-
ме биле су три црвене пруге на сребрном штиту. Фасада Дечана није 
случајно обложена наизменичним појасевима црвеног и белог мермера. 
Ово се најбоље може уочити на ктиторској фресци на којој Св. краљ Сте-
фан Дечански приноси своју задужбину Христу.47 Ни Григорију Цамбла-
ку није промакло да помене ову чињеницу.48 И фасада Сопоћана имала 
је наизменичне, црвено бојене појасеве (и манастир Бањска био је обло-
жен бело-црвено-жутим мермерним плочама – у бојама знамења Св. 
Стефана). Мотив попречних црвених греда са крстом може се уочити и 
на фрескама – на епитрахиљима српских архиепископа од доба Св. 
Саве. Приказ водоравних греда на штиту постоји и у Мирослављевом 
јеванђељу. Комплетан приказ овог немањићког, мање познатог знамења, 
налази се на печатима Косача. Овде су на штиту три косе греде, док се 
на шлему налази лав са заставом; на лаву су се у једном моменту нашла 
и четири крина постављена у облику крста.49 Чак и један каснији извор 
говори да је на грбу Косача био лав са кључем50 Милешеве, као стеци-
штем култа Св. Саве. И ово иде у прилог томе да су Косаче преузеле ста-

                                                 
47 М. Благојевић, Србија у доба Немањића, Београд 1989, 146. 
48 Г. Цамблак, Житије Стефана Дечанског, (= Књижевни рад у Србији), Стара 

српска књижевност у 24 књиге, Београд 1989, 66. 
49 Д. Спасић, А. Палавестра, Д. Мрђеновић, Родословне таблице и грбови српских 

династија и властеле, Београд 19912, ликовни извори уз грб Косача – фотографија 1. 
50 И. Мрнавић, Живот Светога Саве, изд. В. Чајкановић, Светосавски зборник 2 

– Извори, Београд 1939, 23. 
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ро знамење Немањића, које је (лав или пруге на штиту) могло постојати 
од времена Стефана Немање и Растка као удеоног кнеза. Чак је и миле-
шевски печат деспота Стефана, са криновима на штиту и застору шле-
ма, и косом пругом на штиту, могао представљати знамење Немањића, 
на коме је уместо хералдичких труба (рогова) Лазаревића на шлему 
могао бити представљен лав. Лав на печатима Косача носи заставу са 
три крака – сличну оној коју на новцу српски владари добијају од Св. 
Стефана. Ту је и исти мотив једнокраког крста на застави. Једна грана 
Косача имала је на печату само слику лава.51 Да су лав и пруге наизме-
нично коришћени и да потичу из времена Немањића, сведочи и наизме-
нично приказивање лава и штита са три греде на печатима и новцу Вука 
Бранковића. Црвени лав као симбол Немањића и Бранковића, у касни-
јим временима сликан је као грб Дарданије и Албаније – из сећања на 
српске владаре и феудалце који су имали престонице на подручју Косо-
ва, Македоније и Скадра.  

Уобичајена челенка (цимер) на шлему Немањића, представљена 
на новцу и печатима, сигурно има своју симболику. Дашчица52 на сво-
јим крајевима има по три грозда – бисера. Овакав мотив налази се и на 
одорама владара на фрескама.53 Исти знаци могу се наћи на старом нов-
цу, а они украшавају Христов престо. Тиме би дашчица на шлему била 
симбол Христовог престола. Можда је ова дашчица која може имати и 
облик разапетог платна, према библијској симболици, представљала 
небо као Христов престо. У кругу изнад дашчице налази се мотив у 
облику седам бисера; исти мотив може се наћи на одорама српских вла-
дара.54 Можемо га наћи и на новцу деспота Стефана између рогова на 
цимеру шлема, на оном месту где се на његовом новцу налази двоглави 
орао. Ових седам бисера могли би, на тај начин, бити супститут двогла-
вог орла. Зато се ових седам бисера, попут орла на фрескама, на цимеру 
шлема Немањића, налазе у кругу – колу (ореолу). Орао је, као што је 
познато, персонификација Христа. Перјаница изнад круга на челенци 
може представљати једну врсту криновог цвета, који се између глава 
орла налазио на неким материјалним изворима српског средњег века 
(орлови на фресци у Бијелом Пољу, хиландарски орао итд.). Ипак, 
постоји и могућност да је цела челенка представљала Христа као Дрво 

                                                 
51 П. Анђелић, Средњовјековни печати из Босне и Херцеговине, Сарајево 1970, 

стр. 72 бр. 47. 
52 Д. Спасић, А. Палавестра, Д. Мрђеновић, Родословне таблице и грбови српских 

династија и властеле, Београд 19912, ликовни извори уз грб Немањића – фотографија 1. 
53 С. Ћирковић, Срби у средњем веку, Београд 19982, стр. 151 фотографија 127 – 

Дечанска лоза Немањића. 
54 Исто. 
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живота (Чокот), а такође и светородну лозу Стефана Немање (цвет изме-
ђу орлових глава такође је могао имати исту симболику). Перјаница 
изнад круга могла је бити и приказ листова винове лозе. Сви симболи на 
фрескама дати у кругу (ореолу), представљали су симболе Христа. 
 Знамење Рашке земље. Један од најзагонетнијих грбова у илир-
ским грбовницима јесте и грб Рашке земље – Rasciae.55 Ова мала 
„земља“56 заиста је постојала, а своје име у одређеном тренутку пренела 
је на све остале „српске земље“ у време њене превласти, када их је све 
окупљала у једну државну творевину. Постојао је и град и жупа57 под 
овим именом. Град је носио име Рас, жупа и земља носиле су име Раса, 
а када су синови Стефана Првовенчаног наводили све српске земље 
користили су назив рашке земље,58 тј. Раса и све остале земље под њеним 
окриљем. И река је носила назив Рашка, тј. река која припада земљи 
Раси. Назив жупе и земље Расе може се наћи и у латинском облику – 
Rassa,59 у вези са поменом Стефана Немање у Котору 1186. године, где 
се он помиње као жупан Расе. И ово је доказ да се сматрало да мала 
земља Раса окупља многе друге српске мале земље. Због тога се српска 
средњовековна држава у готово свим западним изворима називала 
Рашком. Познато је и да се свака земља поклапала са простирањем своје 
епископије.60 Назив Рашка могао је доћи од назива дрвета храста, јер се 
и данас за храст у рашком крају каже рас. Тако би (Х)раса или (Х)рашка 
земља били облици присвојног придева – храстова земља, земља храсто-
ва. И Свети Сава носио је име Растко изведено од назива храста или 
назива Рашке земље. Облик Рашка настао је од облика Растка, сажима-
њем сугласника с и т у ш. У Родословљу босанских и српских краљева,61 
Свети Сава уместо имена Растко носи име Рашко. 

Три потковице на штиту, као грб Рашке, могу се наћи у грбовни-
ку Шароле,62 који потиче из 1425. године. Исти овај симбол редовно је 
сликан у илирским грбовницима, али овога пута са одређенијим нази-

                                                 
55 А. Соловјев, Постанак илирске хералдике и породица Охмућевић, ГСНД 12, 

Скопље 1933, стр. 111 таб. 1, стр. 113 таб. 3 (бр. 11) – штит Рашке у оквиру већих штитова. 
56 С. Мишић, Земља у држави Немањића, ГЗДИ 2–3, Београд (1997) 1999, 135–

136, 146. 
57 М. Динић, О називима средњовековне српске државе – Склавонија, Србија, 

Рашка (= Српске земље у средњем веку), Београд 1978, 37. 
58 Исто, 39. 
59 Исто, 40. 
60 М. Благојевић, Жупа Моравица и земља Моравице, Свети Ахилије у Ариљу – 

историја, уметност, Београд 2008, 21. 
61 Родословље босанских и српских краљева, изд. А. Соловјев, Приноси за босан-

ску и илирску хералдику, ГЗМ у Сарајеву – Археологија 9, Сарајево 1954, 133.  
62 А. Соловјев, Историја српског грба и други хералдички радови, Београд 2000, 

коментари А. Палавестре, 106, 184–185. 
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вом, као цимер Рашке земље. Могуће је да су сликари грбовника овај грб 
везивали за доба Стефана Немање, или доба његових претходника или 
потомака. Такође, могуће је да је ово био стари племенски симбол жупе 
и земље Расе (свака жупа у средњем веку имала је своју заставу63), или 
је у питању неки симбол ове области из доба византијске владавине. 
Ипак, може се наћи још једна веза између штита на коме су три потко-
вице и писаних извора. У Житију64 и служби65 Стефана Немање он се 
пореди са пророком Илијом. Из библијске приче познати су огњени 
коњи и колесница (кочија) овог светитеља. Три потковице (можемо 
поменути и три кобиље главе на грбу Кобилића) на тај начин могу пред-
стављати симбол пророка Илије који је, изгледа, био заштитник земље 
Расе. Због тога се и Стефан Немања као велики жупан рашки поредио са 
пророком Илијом. Један грб Мусијевића (Мусића) у илирским грбовни-
цима, на шлему има птицу са потковицом у кљуну.66 Можда је у питању 
неки утицај грба мађарског краља Лудовика (који је на цимеру имао 
птицу ноја са потковицом у кљуну). Ово не мора бити истина – поткови-
ца као могуће аутентично српско знамење земље Рашке могла је доспети 
у грб Мусића зато што су они држали језгро старе Рашке и Ибарске 
жупе (жупа Брвеник); такође, птица на челенци могла је представљати 
ждрала или чапљу. Ове птице и данас настањују долину Ибра. У једном 
западном грбовнику постоји мотив потковице на штиту и пернате пот-
ковице на цимеру, као и три потковице на штиту са две пернате потко-
вице на цимеру (у питању је могло бити перје птице ноја, што се може 
довести у везу са грбом краља Лудовика). Упркос томе, потковице на 
штиту Расе нису морале настати по узору на западну хералдику. Из срп-
ске митологије позната је и прича о коњима Св. Саве и Св. Петра. У 
народној причи Св. Сава учи три ковача да кују потковице – овде је 
очигледно поистовећивање Св. Саве са пророком Илијом као заштитни-
ком ковачког заната. У рашкој области и данас међу православним ста-
новништвом постоји изрека – три мерака; без обзира на турску реч 
мерак, ово је вероватно алузија на давно знамење и три потковице као 
симбол троструке среће. 

Знамење кнеза Лазара. Из доба кнеза Лазара сачуван је већи 
број знамења. Опште је познато да су његов породични симбол на шле-
                                                 

63 М. Пурковић, Историја Срба – Политичка и културна историја Средњега века 
(до пада Зете 1499), Београд 1997, 168. 

64 Стефан Првовенчани, Сабрани списи, Стара српска књижевност у 24 књиге, 
Београд 1988, 71. 

65 Свети Сава, Сабрани списи, Стара српска књижевност у 24 књиге, Београд 
1986, 123. 

66 А. Соловјев, Постанак илирске хералдике и породица Охмућевић, ГСНД 12, 
Скопље 1933, стр. 123 таб. 13 бр. 149. 



 

 

 
 
 

Нека питања српског средњовековног знаменословља  37

му биле две бојне трубе – рога. Овај старозаветни симбол који се дово-
дио у везу са помазањем (устоличењем) староизраелских царева, поми-
ње се и у српским писаним изворима – да би описао устоличење кнеза 
Стефана Лазаревића, писац је искористио стилску фигуру по којој се 
подигао рог српске области и државе.67 

Мотив на породичном штиту кнеза Лазара много је загонетнији. 
На одори кнеза Лазара налази се приказ два симетрично постављена 
црна вука на златној подлози;68 овај приказ који се понавља на целој 
одори тешко може представљати случајност. Необично је што су ови 
вукови приказани тако да се могу уклопити између рогова са шлема – 
довољно је упоредити рогове са хиландарског рељефа са положајем 
ових вукова; они се одлично уклапају уз унутрашње ивице рогова. На тај 
начин, око вукова на штиту могли су бити приказани рогови, слично 
Рихенталовом цртежу штита деспота Стефана, на коме је двоглави орао 
приказан између рогова (орао између рогова налази се и на печатима 
деспота Стефана). Ако су штит кнеза Лазара представљали црни вукови 
на златном штиту, и ако су око њих били можда представљени и рогови, 
питање је које су боје они били. Рихентал је око орла на штиту деспота 
Стефана насликао златне рогове (трубе); на штиту кнеза Лазара рогови 
нису могли бити златни, јер је златне боје био штит. Изгледа да су могли 
бити плаве боје – као на штиту Бранковића у илирским грбовницима, 
где су око црвеног лава приказани плави рогови. Управо рогови на шти-
ту и цимеру истовремено, на једном аутентичном печату Лазара Бран-
ковића,69 сведоче о могућем постојању мотива хералдичких рогова на 
штиту и шлему истовремено, на грбовима кнеза Лазара и деспота Сте-
фана. Кнежев зет Балшић такође је (можда и због рођачких и вазалних 
односа према кнезу Лазару), носио на свом грбу вука. Ова животиња у 
средњовековној књижевности симболисала је српски народ.70 Иначе, 
главни извор за тумачење српско-византијских знамења била би књига 
Физиолог, у којој су на алегоричан начин описане животиње кроз при-
зму библијског и античког тумачења. 

Други симбол кнеза Лазара (можда преузет од Немањића) био је 
кринов цвет. Кринови су били знамења на штиту приказаном на печати-
ма деспота Стефана. Крин се појављује и у челенци кнеза Лазара и 
деспота Стефана (на хиландарском рељефу71 и прстењу). У једном култ-

                                                 
67 С. Новаковић, Срби и Турци XIV и XV века, Београд 1933, 230. 
68 Историја српског народа II, Београд 1982, фотографија у боји III. 
69 Д. Спасић, А. Палавестра, Д. Мрђеновић, Родословне таблице и грбови српских 

династија и властеле, Београд 19912, ликовни извори уз грб Бранковића – фотографија 5. 
70 С. Станојевић, Из наше прошлости 1, Београд 1934, 56. 
71 Историја српског народа II, Београд 1982, фотографија (црно-бела) 8. 
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ном спису кнез Лазар се пореди са крином.72 Овај цвет приказан је и на 
одори Вука Лазаревића у Раваници. На новцу кнеза Лазара и његовог 
сестрића Стефана Мусића такође се може видети цвет крина (постоји 
могућност да је прави грб Мусића био мотив сидра – пронађен је 
новац73 сличан постојећим врстама новца Стефана Мусића, на коме је у 
челенци приказано сидро). 

Грб Мусића у илирским грбовницима74 на штиту има мотив косе 
греде и три руже изнад и три руже испод греде. Коса греда на штиту 
постојала је као мотив на штиту деспота Стефана. Мотив руже предста-
вљао је Свету Тројицу; и средњовековна црква Ружица код Призрена 
била је посвећена управо Светој Тројици.75 И познати цвет косовског 
мита – божур, једна је врста руже. Мотив розете,76 случајно или не, глав-
ни је украс рашке керамике (Градац, Петрова црква, Сопоћани, Нова 
Павлица) из доба Мусића. Розете су готово најбројнији украси на кера-
мици из Граца и Нове Павлице. Птица на челенци могла је бити ждрал – 
он се појављује и на новцу77 кнеза Лазара, а слика птице појављује се и 
на новцу цара Душана.78 Ова птица могла је бити и чапља; на одори кне-
за Лазара постоји приказ двоструких чапљи.79 

Двоглави орао у доба кнеза Лазара несумњиво је представљао 
симбол државног континуитета. Немањићки орао може се наћи на Лаза-
ревој хиландарској припрати, на фасади Лазарице (на више места), на 
одорама кнеза Лазара и кнегиње Милице на раваничкој фресци,80 на 
каменим украсима Љубостиње и на још неким местима (можемо поме-
нути и розету у Наупари). Рихентал је грб деспота Стефана сликао у 
његовим правим бојама; златни орао и црвена подлога штита идентични 
су представи орла на раваничким одорама. Круна је идентична оној са 
фреске у Манасији (на њој су и мотиви седам бисера који су представља-
ни на раваничкој слици деспота Стефана; на круни су и дијаманти пред-

                                                 
72 Списи о Косову, Стара српска књижевност у 24 књиге, Београд 1993, 111. 
73 В. Иванишевић, Новчарство средњовековне Србије, Београд 2001, 171. 
74 А. Соловјев, Постанак илирске хералдике и породица Охмућевић, ГСНД 12, 

Скопље 1933, стр. 123 таб. 13 бр. 149. 
75 Уп. М. Динић, Српске земље у средњем веку, Београд 1978. 
76 А. Јуришић, Мотив волуте и розете на керамици са ужег подручја средњовеков-

не Рашке, Саопштења РЗЗЗСК 15, Београд 1983; Нова Павлица – резултати археолошких 
радова, Београд 1991, 92. 

77 В. Иванишевић, Сталаћ – налази новца, прилог у: Д. Минић, О. Вукадин, 
Средњовековни Сталаћ, Београд 2007, 265. 

78 С. Спасић, Српски средњовековни новац у нумизматичкој збирци Народног 
музеја Краљево, Наша прошлост, 10, Краљево 2009, 173. 

79 С. Ћирковић, Срби у средњем веку, Београд 19982, стр. 185 слика 176. 
80 Историја српског народа II, Београд 1982, фотографија у боји II. 
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стављени у основним цртама). Њена постава зелене је боје, као и поста-
ва лороса на ресавској фресци. 

Симболику двоглавог орла на хиландарској припрати лако је 
објаснити. То није случај и са двоструким змајевима такође приказаним 
на фасади.81 Могуће је да је ово било знамење великог кнеза Вратка – 
оца кнегиње Милице. Два змаја била су украс на поклону цркви Св. 
Николе у Барију,82 који је даровао један други великаш у доба Српског 
царства. Двоглави орао и два змаја могли су, можда, бити симболи цар-
ства и патријаршије. Црвени орао био је изгледа царски симбол – царе-
ви су се потписивали црвеном бојом; црвеном орлу придавао се особит 
значај: примери су црвени орлови у Жичи, црвени орлови у Богородици 
Љевишкој,83 српски црвени орао на Дулсертовој мапи, такође и црвени 
орао као симбол Христа у српском псалтиру који се чува у Минхену. 
Змајеви (змије) могли су бити патријаршијски симбол (патријарх се пот-
писивао зеленом бојом), а добро је позната симболика змија у вези са 
духовним вођством у Старом Завету. Постављање могућих знакова цар-
ства и патријаршије на припрату у Хиландару – у доба кнеза Лазара, 
могло је имати свој повод у чињеници да су се српска и византијска 
патријаршија измириле управо за време његове владавине. 

На неким новчићима на којима се помиње кнез Лазар (а изгледа 
припадају Вуку Бранковићу), налази се шлем са челенком идентичном 
оној са новца Немањића, као и штит са три косе пруге.84 Није јасно да 
ли је у питању заједнички новац кнеза Лазара и Вука Бранковића, или су 
и кнез Лазар и Вук Бранковић (као и касније Косаче), користили стари 
штит Немањића са три пруге. 

Интересантно је рећи да су голубови у једној народној песми 
пратиоци словенског идола рата Световида (касније по примању хри-
шћанства Св. Вида) који у овој песми ратује са Турцима.85 На хиландар-
ском грбу кнеза Лазара изнад његовог шлема приказане су две голубице 
са маслиновим гранама као симболима спасења, док су испод кациге 
два побеђена змаја као симболи рата. Мотив гране јавља се и на новцу86 
кнеза Лазара. 

                                                 
81 С. Петковић, Хиландар, Београд 19992, стр. 37. 
82 А. Соловјев, Историја српског грба и други хералдички радови, Београд 2000, 

коментари А. Палавестре, 112. 
83 С. Милеуснић, Светиње Косова и Метохије, Београд – Нови Сад 1999, 56. 
84 В. Иванишевић, Сталаћ – налази новца, прилог у: Д. Минић, О. Вукадин, 

Средњовековни Сталаћ, Београд 2007, 267. 
85 М. Марковић, Култ Светог Вита (Вида) код Срба у средњем веку, Зограф 31, 

Београд 2006–2007, 49. 
86 В. Иванишевић, Сталаћ – налази новца, прилог у: Д. Минић – О. Вукадин, 

Средњовековни Сталаћ, 265–266. 
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Три тврђаве на једном од грбова Србије у грбовнику Шароле87 
(1425. година), подсећају на чувени печат деспота Стефана на коме је 
била представљена тврђава. 

Један мотив сачуван у Раваници и Љубостињи одавно је уочен. 
То су дупли грифони88 на фасадама ових цркава. У илирским грбовни-
цима грифон је приписан грбу Облачића.89 У питању је позната личност 
народних песама, која је носила исто име као познати градитељ морав-
ског периода – Боровик Рад. Грифони су могли бити знамење овог гра-
дитеља; такође, презиме Облачић настало је по митском бићу које живи 
у облацима – грифону. Овај грб могао је у илирским грбовницима 
настати као одраз стварног грба сачуваног на фасадама моравских 
манастира. Може се претпоставити да је у старо време заиста постојао 
великаш који се бринуо о изградњи тврђава и манастира, који је поседо-
вао свој лични или грб своје градитељске дружине. 

Нека друга знамења. На крају можемо поменути и полумесец, 
који је као симбол био познат у српским земљама и пре доласка Турака. 
На надгробној плочи витеза у Сопоћанима90 налази се штит са косом 
пругом, у чијем је горњем пољу изнад пруге полумесец, а у доњем пољу 
сунце. Ово су илустровани стихови из псалама у којима се помињу сун-
це и месец. Дијагонална коса пруга означавала је границу дана и ноћи. 
Такође, једна чета коњаника насликаних у Леснову, на својој застави 
има приказане полумесец и звезду. 

Стара српска симболика садржала је, изгледа, мноштво знакова. 
На први поглед може изгледати да се у Србији средњег века користио 
само симбол двоглавог орла и још по неки знак. Број знамења употре-
бљаваних у средњовековној Србији у дугом временском интервалу био је 
у складу са значајем који је, првенствено, хришћанска симболика тада 
имала. У том смислу, тадашња Србија није могла представљати изузе-
так, будући да се налазила на путу размене симбола са Истока на Запад, 
и обрнуто. 

 
 
 
 

                                                 
87 А. Соловјев, Историја српског грба и други хералдички радови, коментари А. 

Палавестре, 185. 
88 Историја српског народа II, Београд 1982, фотографија (црно-бела) 11. 
89 А. Соловјев, Постанак илирске хералдике и породица Охмућевић, ГСНД 12, 

Скопље 1933, стр. 117 таб. 7 бр. 56. 
90 В. Иванишевић, Развој хералдике у средњовековној Србији, ЗРВИ 41, Београд 

2004, стр. 220 сл. 3.5. 
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РЕЗИМЕ 

 
НЕКА ПИТАЊА СРПСКОГ СРЕДЊОВЕКОВНОГ ЗНАМЕНОСЛОВЉА 

 
Много пута досада писано је о старим српским грбовима. Мате-

ријални извори су много бројнији од ликовних; упркос томе, постоји и 
одређен број ликовних извора – оних средњовековних, уз помоћ којих се 
материјални извори могу искористити за праву реконструкцију грбова и 
застава у њиховим правим бојама. Ако се уз то, сви стари извори повежу 
са познатим „илирским грбовницима“ слика о старим грбовима и заста-
вама може се унеколико изменити. Стара српска симболика садржала 
је, чини се, мноштво знакова. На први поглед може изгледати да се у 
Србији средњег века употребљавао само симбол двоглавог орла и још 
понеки знак. Број знамења коришћених у средњовековној Србији у 
дугом временском интервалу био је у складу са значајем који је првен-
ствено хришћанска симболика тада имала. У том смислу, тадашња 
Србија није могла представљати изузетак, будући да се налазила на путу 
размене симбола са Истока на Запад, и обрнуто. 

 
 

SUMMARY 
 

SOME QUESTIONS ABOUT SERBIAN MEDIEVAL HERALDRY 
 

 Many times so far was written on old Serbian coat of arms. Re-
sources - material, they are much more numerous than those of fine; de-
spite this, there are a number of fine resources – those medieval, leading to 
the source material can be used for reconstruction of the right coats of 
arms and flags in their true colors. If in addition, all the old sources con-
nected with the famous „Illyrian armorials“ pictures of old coats of arms 
and flags can be slightly modified. It seems that old Serbian symbolism 
contained plenty of signs. At first glance, it may appear that only double-
headed eagle symbol and few others were used in Serbia in the Middle Ag-
es. A number of symbols used in medieval Serbia during a long period of 
time were corresponding to the importance that Christian symbolism prim-
ly had at that time. In this sense, Serbia at that time couldn't be an excep-
tion since it was on the path of the symbol exchange from the East to the 
West and vice versa.  
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КРУШЕВАЧКА ОКРУЖНА БАНКА 
 
 

АПСТРАКТ: Један од запажених видова привредних делатности у 
Краљевини Србији представљало је и банкарство, које је почетком XX 
века било у експанзији. У раду је, првенствено на основу архивске грађе, 
обрађен историјат једне од финансијских установа настале у Крушевцу. 
На основу приказаног могуће је остварити увид у рад паланачких новча-
них завода, њихов значај за околину, проблеме са којима су се сусретали, 
утицај финансијске на политичку елиту и судбину када је држава морала 
да од пропасти спасава земљораднике као најбројнији друштвени слој у 
Краљевини Југославији. 

 
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Крушевачка окружна банка, Димитрије Протић, 

Јован Павловић, тантијеме, економска криза 
 
Схватање потребе постојања финансијских установа које би биле 

потпора каквом корисном послу, трговини и занатима било је присутно 
у Србским новинама још током тридесетих година XIX века. Међутим, до 
појаве приватних локалних новчаних завода на акционарској основи 
или државних установа сличног типа требало је да прође неколико деце-
нија. Приватним капиталом основани су 1871. године Београдски кре-
дитни завод, Смедеревска кредитна банка и Ваљевска штедионица, док је 
држава створила штедионице у Крагујевцу и Ужицу, а наредне године у 
Крушевцу, Смедереву и Чачку.1 

Полет у оснивању новчаних завода посебно се осетио после сти-
цања независности Србије и биће веома интензиван током последње две 
деценије XIX века, док је почетком XX века дошло до праве експанзије 
банкарства у Србији. Ефекти ембарга у време Анексионе кризе 1908–
1909. године утицали су на развој банкарства на тај начин што је динар 
задржао једнаку вредност са француским франком, а како се осећала 

                                                 
1 Андреј Митровић, Стране банке у Србији 1878–1914, политика, прогрес, европ-

ски оквири, Београд 2004, 33. 
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оскудица новца, створени су повољни услови за оснивање великог броја 
есконтних банака. Тако је већ крајем 1908. године у Србији било 140 
новчаних завода са уплаћеним капиталом од 47 милиона динара, а само 
три године касније њихов број порастао је на 162. Током 1911. године 
основано је још 17, тако да их је пред Балканске ратове било 179, са 
капиталом од преко 50 милиона динара.2 

Потреба привреде за домаћим капиталом утицала је и на то да се 
у Крушевцу 1912. године оснује нови новчани завод, поред два већ 
постојећа, Крушевачке банке и Крушевачке задруге. Са задатком да буди 
дух штедње код својих суграђана и да их помаже кредитом по прописи-
ма својих правила, а поглавито да ради на унапређењу заната, трговине, 
индустрије и радиности уопште основана је Крушевачка окружна банка. 
Списак оснивача био је веома дуг и на њему су се налазиле личности из 
читавог округа. Као оснивачи означени су: Михаило Минић, свештеник 
из Мајдева; Божа Ц. Јеличић, индустријалац из Бруса; Александар Ј. 
Протић, лекар из Бруса; Љубомир Марковић, окружни начелник из Кру-
шевца; Драг. А. Миковић, председник општинског суда из Врњаца; Алек-
са В. Милутиновић, трговац из Крушевца; Сима А. Грујић, окружни бла-
гајник из Крушевца; Милан Симоновић, адвокат из Крушевца; Благоје 
Живковић, трговац из Крушевца; Ранко Лачњевац, агроном из Алексан-
дровца; Милен Томић, председник општине Позлатске; Драг. М. Човић, 
трговац из Дашнице; Милутин Ђ. Ђокић, фризер из Крушевца; Момир 
Ратајац, трговац из Велике Дренове; Атанасије Арсенијевић, трговац из 
Крушевца; Свет. Каракушевић, часовничар из Крушевца; Александар 
Недељковић из Лаћиследа; Аранђел Ђокић, економ из Бивоља; Станоје 
Китановић, економ из Бивоља; Сп. Младеновић, председник општинског 
суда из Коњуха; Драгомир Ј. Петковић, управник пореског одела из Кру-
шевца; Никола Мишовић, предузимач из Крушевца; Љубомир Радоје-
вић, обућар из Крушевца; Војислав Ђ. Крстић, механџија из Ражња; 
Димитрије Попадић, трговац из Глободера и Младен Шајкић, земљорад-
ник из Брачина.3 

Овако велики број оснивача новчаног завода није био уобичајен, 
а разлози за то могу се потражити у веома амбициозно планираној виси-
ни основног банчиног капитала за то време, која је предвиђена на 1 
милион динара. Предвиђено је да се главница уплати у два кола, која би 
садржала по 5.000 акција од по 100 динара. Упис акција првог кола 
извршио би се одмах по одобрењу банчиних правила, а док би се друго 
коло уписало по уплати првог, а уплата извршила најдаље за две године 

                                                 
2 Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, Алманах 1921–1922, Загреб 1922, свезак 

I, део III.–6, 125. 
3 Правила Крушевачке окружне банке, Крушевац 1912, 26–27. 
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од уписа. Уплата банчине главнице по колима била је особеност банкар-
ства у Србији, очито услед непостојања веће количине неупотребљеног 
новца. Уплате су биле недељне, што је одговарало акционарима јер се на 
тај начин део зарађеног новца од других послова пласирао у акције, а 
примарни посао није због тога трпео. Вероватно због великог броја 
оснивача Правила су предвиђала Управни одбор од чак 13 чланова, а 
Надзорни одбор од 7 чланова. Подела добити предвиђена је на тај начин 
што би 10% од добити било уплаћивано у резервни фонд, 10% било би 
исплаћивано члановима оба банчина одбора и чиновницима и то на 
такав начин што би члановима Управног одбора и чиновницима на име 
тантијеме било исплаћивано по 3½%, а члановима Надзорног одбора 
3%, док би остатак од 80% добити био подељен акционарима као диви-
денда.4 

Иако је добила решење од министра народне привреде Окружна 
банка није била у могућности да одмах започне рад, будући да је током 
1912. и 1913. године Србија учествовала у Балканским ратовима. Банка 
је отпочела рад 5. маја 1914, а одлагање рада услед ратних околности 
одразило се на оснивачки одбор, који се смањио, а самим тим и количи-
ну капитала који је могао бити уложен у овај новчани завод. Нови осни-
вачки одбор чинили су: Михаило Минић, као председник; потпредсед-
ник Сима А. Грујић, потпредседник; Василије В. Здравковић, трговац; 
Драгомир Ј. Петковић, председник општине; Алекса М. Милутиновић, 
трговац; Димитрије М. Протић, адвокат; Милутин Ђ. Ђокић, берберин; 
Душан Д. Кедровић, апотекар; Милета М. Ћоћић, трговац; Атанасије 
Арсенијевић, трговац; Милан Симоновић, адвокат; Аранђел С. Ђокић и 
Мирко В. Ковачевић, трговац. За разлику од првог одбора, у коме су се 
могли наћи привредници из целог округа, у новом одбору сви чланови 
били су из Крушевца, осим Аранђела Ђокића, који је био из Бивоља.5 

Ни овога пута околности нису ишле на руку пословању завода, 
јер убрзо по почетку рада избио је Први светски рат, па је рад Завода 
био паралисан. Како је Београд био на самој граници са Аустро-Угар-
ском, Привилегована народна банка Краљевине Србије пребацила је сав 
новац у злату, сребру и новчаницама, оставе, књиге и друге вредности у 
Крушевац и сместила их у зграду Окружног начелства. Ова имовина 
налазила се у згради начелства све до јесени 1915. године, када је због 
непријатељске офанзиве, 10. октобра одлучено да се пребаци у Скопље.6 

                                                 
4 Исто, 3–21. 
5 Архив Југославије, фонд Министарства трговине и индустрије, фонд 65, ф. 

1315, ај. 2299, (даље: AJ, 65-1315-2299), Оглас Крушевачке окружне банке од 6. маја 
1914. 

6 Народна банка 1884–1934, Београд 1934, 90–91. 
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Крушевачки заводи прикључили су своју покретну имовину контингенту 
Народне банке и на тај начин је заштитили. Главне књиге, портфељ, 
залоге и кауције предале су Крушевачка окружна банка, Крушевачка 
задруга и Крушевачка банка. Овим је све осим непокретности и робе тех-
ничког одељења било заштићено, а по повратку Народне банке у Београд 
и враћено заводима. 

Попут многих новчаних завода у Србији, ни Крушевачка окружна 
банка није била у могућности да одмах настави рад после завршетка 
рата. Бивши новчани заводи су период непосредно по склапању при-
мирја па до половине 1920. године проводили у прикупљању својих 
ресурса (пословних књига, обнови уништеног канцеларијског намештаја 
и материјала) и чекали закон о ликвидацији мораторног стања да би 
кренули са обављањем послова. Зато је обнова пословања Банке у 1920. 
години значила обављање само најнужнијих послова. Банка је вршила 
наплату по меницама од клијената који су својевољно хтели да регули-
шу своје обавезе и примала уплате по уделима (акцијама) и давала зај-
мове по меницама када је било вишка новца у каси. Камата по меница-
ма, залогама и текућим рачунима обрачунавана је у смислу закона о 
ликвидацији мораторног стања.7 

За нормализацију рада Банке био је неопходан избор руковод-
ства, па је стога 15. августа 1920. у хотелу „Стара престоница“ одржан 
ванредни збор акционара.  

Завршне рачуне за протекле године потписали су скраћени 
Управни одбор, у саставу: Аранђел Ђокић, Милутин Ђокић, Милета 
Ћоћић, Алекса Милутиновић, Мирко Ковачевић, Димитрије Протић и 
Таса Арсенијевић, и чланови Надзорног одбора: Добривоје М. Ратајац, 
председник; Пера Јанковић и Живојин Жикић.8 Овај збор није био пуно-
важно представљен будући да на њему није било потребног броја акцио-
нара, али се може приметити једна појава која ће пратити рад ове уста-
нове током њеног постојања, а то је да су се у званичним банчиним 
актима појављивали неистинити подаци. Банчина управа покушала је да 
Министарству трговине и индустрије достави списак који није одговарао 
правом стању. У овај списак били су уписани и акционари који нису 
били присутни нити су кога овластили да их заступа.9 Самим тим и 
избор банчине управе био је нелегитиман, па је збор поновљен 19. сеп-
тембра 1920. године. 

                                                 
7 AJ, 65-1315-2299, Извештај Управног одбора Крушевачке окружне банке под-

нет на Другом редовном збору акционара одржаном 17. априла 1921. 
8 AJ, 65-1315-2299, Закључни рачуни Крушевачке окружне банке 1914–1919. 
9 AJ, 65-1315-2299, Извештај комесара на ванредном збору акционара Круше-

вачке окружне банке од 16. августа 1920. 
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Банчина управа веома брзо је схватила да се начин пословања у 
послератном периоду веома разликовао од предратног. У условима 
велике пострадалости и потребе за изградњом неопходно је било пове-
ћање обртног капитала новчаних завода, док је инвестициона политика 
банака првенствено била усмерена ка финансирању, оснивању и преузи-
мању индустријских и трговачких предузећа. Банке су се јавиле као вла-
сници низа грађевинских предузећа, фирми и магацина који тргују 
намирницама, пивара итд. Овакво пословање готово свих банака намеће 
закључак да није била извршена подела новчаних завода на пословне 
банке и на чисто банкарске установе, али и одговор банака на недоста-
так новца, нарочито у 1922. години. 

До почетка јесени 1921. Крушевачка окружна банка располагала 
је са капиталом од пола милиона динара јер су акције првог кола биле 
уплаћене, што је нагнало Управни одбор да затражи одобрење за упис 
акција другог кола. Предлог управе био је да упис акција траје до 1. 
новембра текуће године, а да се уплата изврши до 1. јануара 1922.10 
Упркос тешкоћама у раду, Банка је показала задовољавајуће резултате у 
1921. години. Разлог томе био је што се, осим банкарским пословима, 
бавила и трговачким и основала робно одељење које је постигло добре 
резултате, иако је радило тек од октобра 1921. године. Умешност у трго-
вини била је очекивана, будући да је највећи број водећих акционара 
припадао управо трговачком слоју. 

Свесна да је за напредовање у послу неопходан већи капитал, 
управа Банке предложила је измену банчиних правила и повећање 
основног капитала на два милиона динара у року од две године. Изврше-
на је и нова систематизација, па је број чланова Управног одбора сма-
њен са тринаест на девет, а Надзорног одбора са седам на пет, с тим да 
су бирани на три године, уместо на ранијих пет. До великих промена 
дошло је и у расподели добити, која је урађена на следећи начин: 10% 
резервном фонду, 10% тантијеме члановима Управног одбора, 5% чла-
новима надзорног одбора, 3% службеницима банке, 5% фонду за поди-
зање банчине зграде, 5% за сумњива потраживања и курсне разлике и 
10% за амортизацију зграда и намештаја.11 Новом поделом добити акци-
онарима је за поделу евентуалне дивиденде остајало 52% уместо дотада-
шњих 80%. Уколико се изузму давања за осигурање и нови фонд, може 
се рећи да су тантијеме управе и чиновника које су односиле 18% доби-
ти биле велике. Без обзира на то, дивиденда од 20% била је задовољава-

                                                 
10 AJ, 65-1315-2299, Извештај Управног одбора Крушевачке окружне банке о 

уплати првог кола акција поднесен ванредном збору акционара одржаном 25. септембра 
1921. 

11 Правила Крушевачке окружне банке, основане 1912. године, Крушевац, 1922, 4–21. 
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јућа, а своју друштвену улогу банка је остваривала преко прилога у 
хуманитарне сврхе који је износио 12.931,22 динара.12 

Своју намеру да повећа акционарски капитал банка је спровела у 
живот крајем 1922. и он је од наредне године износио 2 милиона дина-
ра. Капитал је током ове године био пласиран искључиво у трговину и 
есконт меница, да би крајем године отпочео рад и са кредитима по теку-
ћим рачунима. Овакав начин пословања, у коме су почели да преовла-
давају чисто банкарски послови, може се сматрати опрезном и трезве-
ном политиком. За разлику од великог броја банака у том периоду, 
управа Крушевачке окружне банке није желела да свој опус рада проши-
ри на индустрију. За пословање у индустрији био је неопходан много 
већи капитал, који је у том периоду омогућавао и доста већу зараду, али 
је носио и опасност од великих губитака. Управа није желела да улази у 
послове који су носили велики ризик, већ се бавила кредитирањем на 
бази сигурних и лако ликвидних подлога. Овакав вид пословања није 
доносио превелику зараду, поготово ако је кредитирање вршено са уме-
реном висином камате, али је значио пре свега сигуран вид пословања. 
Висина дивиденде од 20% ипак наговештава да је банка веома успешно 
пословала јер проценат зараде акционара био далеко изнад просечних у 
Краљевини СХС.13 Успешно пословање завода утицало је на управу да 
ове године оснује и пензиони фонд чиновника и службеника, али и да се 
дневнице чланова управе повећају. Добра зарада, високе тантијеме и 
дијурине чланова управе значиле су и борбу за улазак у један од два 
главна органа банке. Зато је за збор акционара акције депоновало чак 
618 лица.14 Наиме, како је важећи закон о акционарским друштвима 
прописивао да три акције доносе један глас, а да нико појединачно не 
може имати више од десет гласова, акционари су акције уписивали на 
име својих најближих сродника. На овај начин, уместо десет, могли су 
имати неколико десетина гласова и ступањем у договор са другим круп-
ним акционарима обезбедити себи место у управном или надзорном 
одбору. 

Крај инфлаторног периода и убрзане изградње значио је и про-
мену пословне политике банака. Криза кредита избила је на површину 
почетком 1923. године, када су иностране банке повукле из југословен-

                                                 
12 AJ, 65-1315-2299, Рачун изравнања на дан 31. децембар 1921. 
13 Дивиденда у 1922. години просечно је у хрватским банкама износила 11,2%, 

у српским 11,1%, а у словеначким 10,7%. (Драгутин В. Гајић, Карактеристике развоја 
банкарства у Југославији између два светска рата, докторска дисертација на Економ-
ском факултету у Београду, Београд 1965, 115). 

14 AJ, 65-1315-2299, Извештај Управног одбора Крушевачке окружне банке под-
нет на Четвртом редовном збору акционара одржаном 25. фебруара 1923. 
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ских банака велике суме које су биле пласиране под релативно повољ-
ним условима ради финансирања предстојећег извоза. Колебање вред-
ности девиза на берзама и нагли суноврат динара утицали су да управа 
Народне банке у другом тромесечју приступи знатно опрезније давању 
кредита, да коришћење већ одобрених кредита смањи за 10% и заведе 
тенденцију здравог привредног посла. Услед стања државних финансија, 
пореских проблема и велике потражње за новцем која је утицала на раст 
каматних стопа код приватних банака, ова мера предострожности 
Народне банке није уродила плодом. Крајем септембра 1922. менични и 
ломбардни зајмови достигли су рекордан износ од 1,526 милијарди 
динара и дошли до крајње границе законских средстава емисионе уста-
нове. Зато је Народна банка била принуђена да обустави давање нових 
кредита по есконту, да све кредите почев од 1. јануара 1923. поново сма-
њи за 10%, а да есконтовање меница по већ одобреним кредитима про-
дужи и даље у новим границама. 

Из наведених разлога период наглог повећања повољних зајмова 
код Народне банке завршен је са 1922. годином и износом од преко 1,5 
милијарде динара. Наступио је период благог опадања кредита на 1,3 
милијарде до 1925. године, а 1928. године зајмови су достигли свој мак-
симум од 1,7 милијарди динара.15 Висок ниво послератног кредитирања 
био је последица потребе за средствима за обнову земље, а опадање кре-
дита дошло је услед мера валутне политике, док је поновно повећање 
настало захваљујући повољном развоју биланса плаћања који је омогу-
ћио кредитирање без опасности по валуту. 

Крушевачка окружна банка је у првој години дефлације обављала 
стандардне и сигурне послове. Бавила се есконтом меница и давањем 
кредита по текућим рачунима, са већ опробаним учешћем на добити по 
комисионим пословима.  

Управа је и даље бирала сигурне послове и трудила се да увек 
има довољно готовине у каси да би била у стању да својим комитентима 
изађе у сусрет.  

Захваљујући поверењу улагача и сигурним трансакцијама банка 
је располагала довољном количином новца и била у могућности да одго-
вори потребама тржишта. У овој години запажена је појава подизања 
већих сума новца са штедње. Владала је велика потражња за новцем, па 
су штедише подизале свој новац из банака и по зеленашким каматама 
давали га приватним лицима, али без неке веће мере сигурности ни за 
камату ни за главницу. 

Сређивање државних финансија које је предузео министар 
Милан Стојадиновић значило је повећање пореза и такса, што се одрази-
                                                 

15 Народна банка, 177. 
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ло и на скок режијских трошкова и на раст каматне стопе.16 Окружна 
банка вршила је редовну исплату штедиша, што јој је обезбеђивало пове-
рење и нова улагања. Управа је сматрала да је банка одговорила пуном 
мером друштвеним потребама јер је кризу кредита, која се осећала током 
целе године, ублажавала кредитирањем, до крајњих граница својих 
могућности, индустријски, занатлијски, трговачки и остали привредни 
свет. Ипак, да је пословање Банке првенствено руковођено прагматичним 
разлозима може се видети по рекордној заради од 1,2 милиона динара.17 

Размере кризе кредита изгубиле су сваку контролу 1924. године 
када је према анкети Народне банке констатовано да се „каматна стопа 
плаћа и наплаћује како стигне“.18 У удаљенијим крајевима она је напла-
ћивана и преко 30%, док се пасивна камата кретала 12–18%, а примери 
завода који су пали под стечај те године показују да се пасивна каматна 
стопа на улоге и текуће рачуне кретала и преко 20%. Немогућност да 
дођу до кредита путем финансијских установа натерала је одређена 
трговачка и индустријска предузећа да се окрену приватним повериоци-
ма, што је допринело развоју зеленаштва. Потражња кредита била је 
много већа него што је Окружна банка била у стању да подмири, па се из 
тог разлога обратила Народној банци, али она не само да није повећава-
ла дозвољени кредит новчаним заводима већ им је смањила висину кре-
дита и на крају их ускратила. Управа Окружне банке није одобравала 
овакво пословање новчаничне установе и сматрала је да би она требало 
да буде издашнија када је општи интерес у питању, јер због тога и ужива 
повластице од државе. Због помањкања новца није се размишљало о 
повећању главнице уписом нових акција, већ је управа од добити за 
претходну годину основала „Фонд за повећање Друштвене главнице“, 
тако да је 372.289,50 динара чисте добити дотирано резервном фонду.19 

Од 1925. године осетила се стагнација у пословима и потреба за 
кредитима је смањена. Почео је да се јавља вишак новца на тржишту, 
али заводи под утиском претходних година нису помишљали на смање-
ње камате. Одређеним комитентима одобравани су кредити под повољ-

                                                 
16 Као веома утицајне факторе за спровођење финансијске политике Стојадино-

вић је навео краља Александра и премијера Николу Пашића. Краљ се интересовао 
поглавито за војне потребе, што је значило издатке из државне касе, док је Пашић 
мислио и на приходе, што је значило оптерећење пореских обвезника. – Milan M. 
Stojadinović, Ni rat ni pakt, Jugoslavija između dva rata, Rijeka 1970, 165. 

17 AJ, 65-1315-2299, Извештај Управног одбора Крушевачке окружне банке под-
нет на Петом редовном збору акционара одржаном 17. фебруара 1924. 

18 Новак Поповић, Душан Мишић, Наша домаћа привреда, фактори, стање, уна-
пређење, Београд 1929, 61. 

19 AJ, 65-1315-2299, Извештај Управног одбора Крушевачке окружне банке под-
нет на Шестом редовном збору акционара одржаном 15. фебруара 1925. 
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нијим условима, али већини се није одобравао или је одобрен под 
тежим условима. У 1926. години вишак непласираног новца био је још 
већи и тиме је наслућиван прекид кредитне кризе. Бржи пад каматне 
стопе онемогућиле су неродне године, али је тенденција пада задржана. 
Успешност пословања банака у 1925. години најбоље илуструје висина 
дивиденде. Просечна дивиденда у Војводини износила је 16%, Србији, 
Босни и Херцеговини 13%, Словенији 12% и у Хрватској 11%.20 Иако већ 
високе, дивиденде и чиста добит многих банака биле су у ствари још 
више. Пошто су ови подаци били меродавни за одређивање висине поре-
за многе банке су их приказивале мањим него што су заправо били. 

Да би пласирала расположиви капитал Окружна банка снизила је 
каматну стопу крајем 1925. године, али под утиском претходних година 
то није учинила и за камату на штедне улоге. Велико смањење потражње 
кредита градске привреде надокнађено је појавом нових клијената – 
земљорадника. У 1925. и 1926. години трговина је била у рецесији, али 
не због опадања куповне моћи села, већ варошког становништва. Због 
наредних неколико лоших летина драстично је опао принос кукуруза 
што је изазвало велике пертурбације не само у пољопривреди, већ и у 
трговини и занатству. Лош принос кукуруза отежао је исхрану и спреча-
вао гајење свиња, од чијег узгоја је народ имао велику корист. У после-
ратним годинама пољопривредног просперитета сељак се навикао и на 
велику потрошњу, те се задуживао за разне потребе. Београдска трговач-
ка комора спровела је истраживање 1927. године и закључила да су на 
територији бивше Краљевине Србије 80% потрошача по варошима и 
варошицама чинили земљорадници.21 Са лошим летинама и ниским 
ценама пољопривредних производа читава привреда запала је у кризу. 
Отуда је немогућност пласмана новца у профитабилне и сигурне посло-
ве условила пораст штедних улога у банкама. 

Највећи део капитала Окружна банка и даље је пласирала у крат-
корочне зајмове по сигурним залогама, али како се ни наредних година 
кризи није видео крај, управа се бојала да не настану општа стагнација 
послова и прилив новца у трезорима, па је желела да део новца пласира 
и у друге гране рада. Неангажована средства покушали су да понуде 
поновним спуштањем каматне стопе, али су је 1927. године спустили и 
за штедне улоге и тако прилагодили новчаним условима у крају.22 

                                                 
20 Готово запањујуће дивиденде забележиле су Штедионица у Пригревици – 

60% и Грађанска штедионицa у Модошу (Јаша Томић) – 47,6%. –Boris Kršev, Bankarstvo 
u Dunavskoj banovini, Novi Sad 1998, 52. 

21 Н. Поповић, Д. Мишић, н. д., 487. 
22 AJ, 65-1315-2299, Извештај Управног одбора Крушевачке окружне банке под-

нет на Деветом редовном збору акционара одржаном 15. фебруара 1928. 
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Банка се успешно бавила есконтом меница током читаве 1928. 
године, а преостали део капитала пласирала је у хартије од вредности, 
првенствено обвезнице Ратне штете и планирано је да се томе посвети 
посебна пажња јер је то био најлакши начин давања обезбеђења банци за 
повучени кредит. Управа је овај вид рада сматрала подесним и за своје 
комитенте, јер он није захтевао жиранте као код есконтног кредитира-
ња, а и каматна стопа била је 2% нижа него код есконта. На тај начин је 
свима, па и земљорадницима, дата прилика да дођу до краткорочног 
кредита уз најповољније услове. Управа је несређене економске прилике 
у држави сматрала последицом не само лоше жетве већ и несређених 
политичких прилика. Оштро је критиковала подношење три законска 
пројекта о мораторном стању земљорадничких меница и навела да су их 
одбили и земљорадници, јер би им на тај начин били ускраћени даљи 
кредити.23 Ова банчина реакција показала је колико су земљорадници 
постали важни клијенти ове установе и како би евентуално доношење 
мораторијума имало штетне последице по ову установу. 

 
Главне позиције Крушевачке окружне банке (у динарима)24 

 

Година Главница Менице Фондови 
Улози на 
штедњу 

Дивиден-
да 

1919. 77.582 192.740 604,30 283.761,90 – 
1920. 139.172 154.640 789,87 289.563,48 – 
1921. 1 милион 1.023.090 122.000 771.577,16 100.000 
1922. 2 милиона 3.001.360 520.000 1.523.309,31 200.000 
1923. 2 милиона 4.650.420 827.000 1.720.810,92 300.000 
1924. 2 милиона 5.227.800 1.200.000 2.969.996,65 200.000 
1925. 2 милиона 7.876.400 1.590.000 5.392.639,29 – 
1926. 2 милиона 9.318.700 1.620.000 8.585.198,05 200.000 
1927. 2 милиона 10.067.295 1.650.000 9.811.515,05 200.000 
1928. 2 милиона 11.334.870 1.822.000 11.859.607,50 200.000 
1929. 2 милиона 10.976.600 1.930.000 12.624.233 300.000 
1930. 2 милиона 9.021.080 1.497.700 14.768.443 200.000 

 

                                                 
23 AJ, 65-1315-2299, Извештај Управног одбора Крушевачке окружне банке под-

нет на Десетом редовном збору акционара одржаном 15. фебруара 1929. 
24 AJ, 65-1315-2299, Рачуни изравнања на дан 31. децембар од 1921. до 1923. 

године, Извештаји Управних одбора Крушевачке окружне банке поднети на зборовима 
од 1924. до 1928, Compass, Jugoslawien, Wien 1931, 322, Compass, Jugoslawien, Wien 1932, 
320. 
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Успешност рада Крушевачке окружне банке видљива је из табеле, 
из које се може уочити и енорман раст улога на штедњу од 1925. године 
услед стагнације привреде. Раст улога на штедњу довео је до промене 
структуралног односа између властитих и туђих средстава којима су 
банке располагале. Док је тај однос 1920. године био 43:57%, због знат-
ног пораста улога 1929. године износио је 24,1:75,9%.25 

Током прве послератне деценије Окружна банка имала је широк 
дијапазон послова: примала је новац на штедњу; давала зајмове на 
менице, на основу потписа два жиранта на рок не дужи од четири месе-
ца; реесконтовала менице из свог портфеља према потреби; давала зај-
мове на залоге по драгоценостима, државним обвезницама, акцијама 
домаћих новчаних завода, индустријских предузећа и свих хартија од 
вредности; на варанте, бонове, државне чекове, купоне, чиновничке пла-
те, пензије и полисе; на оверене рачуне за израду разних државних, 
окружних, среских и општинских предузећа и послова; на хипотеку; 
отварала текуће рачуне, вршила исплате и наплате, куповину и продају 
за рачун трећих лица; давала зајмове на робу која не подлеже кварењу; 
вршила агентурско-комисионарске послове и послове за рачун осигура-
вајућих друштава, радила све мењачке и банкарске послове; финансира-
ла привредна и индустријска предузећа; вршила набавку пољопривред-
них справа и алата; посредовала и ступала у везу са другим новчаним 
заводима; финансирала све предузимачке, грађевинарске и остале тех-
ничке потребе.26 

Велику критику Министарству финансија Банка је упутила на 
начин обрачунавања пореза новчаним заводима и установама дужним 
на јавно полагање рачуна. За 1925. годину Банци је разрезан порез у 
висини од чак 495.381,01 динара. Порез је сматран за највеће бреме 
кредитних установа и да са великим режијским трошковима и каматама 
не омогућава зараду на нивоу на коме би требало да буде.27 „Држава, не 
учествујући никаквим својим капиталима у овим установама узима на 
име разреза пореза и приреза лавовски део, који достиже преко полови-
не добити не излажући се никаквим ризицима којима су оне изложе-

                                                 
25 Јoso Lakatoš, Јugoslovenska privreda, Zagreb 1933, 216. 
26 AJ, 65-1315-2299, Пријава радње Краљевско-банској управи Моравске бано-

вине од 1. јуна 1932. 
27 На висину разрезаног пореза још су ранијих година реаговали многи новчани 

заводи у Краљевини СХС. Лесковачка кредитна банка је на добит од 91.035,07 динара у 
1922. години платила порез од 37.808 динара, односно 41,5%, док је Лесковачка цен-
трална банка за добит од 200.000 динара платила 116.103 динара, тј. 58%. Због оваквог 
опорезивања многе банке правиле су лажне билансе и прикривале праву висину зараде. 
– Иван М. Бецић, Приватни новчани заводи и банкарство у Лесковцу између два светска 
рата, Историја 20. века, 1, Београд 2002, 138. 
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не“.28 Банка је одлучила да због сигурности читаву добит за 1925. годину 
унесе у фондове, а уместо дивиденде појача Фонд за повећање главнице.29 

Успешан рад Крушевачке окружне банке може се уочити из пове-
ћања укупног обрта средстава који је имала из године у годину, а заједно 
са Заводом напредовао је и округ, чије је седиште било у Крушевцу. 
Округ је 1921. године имао 153.014 становника и простирао се на 2.760 
km2. Средином двадесетих година већ је имао 160.573 становника или 
57 становника на 1 km2 да би се сам град, са два села, 1931. године про-
стирао на 355 ha, имао 3.000 домова и око 14.000 становника. У граду је 
радило пет фабрика, а као центар округа био је тржиште стоке, воћа, 
ракије и чувеног жупског вина.30 

 
Укупан обрт средстава Крушевачке окружне банке  

(у динарима)31 
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Мрљу на успешан рад Крушевачке окружне банке током прве 

деценије рада бациле су жалбе и тужбе на рад Управног одбора, а посеб-
но на поједине њене чланове. У притужбама на рад банчине управе нај-
гласнији је био Јован М. Павловић, учитељ и потпуковник–инвалид у 
пензији. Прва његова жалба односила се на повећање дневница и дију-
рина члановима Управног и Надзорног одбора за 1921. годину. Према 
банчиним правилима дневнице су предвиђене у износу од 5 динара по 
седници, док су на предлог председника Управног одбора Димитрија 

                                                 
28 AJ, 65-1315-2299, Извештај Управног одбора Крушевачке окружне банке под-

нет на Шестом редовном збору акционара одржаном 15. фебруара 1925. 
29 AJ, 65-1315-2299, Извештај Управног одбора Крушевачке окружне банке под-

нет на Седмом редовном збору акционара одржаном 28. фебруара 1926. 
30 Дефинитивни резултати пописа становништва од 31. јануара 1921. год, 

Сарајево 1932, 30, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, Almanah (1927–1928), svezak III, 
Zagreb 1929, 412–VIII и Kraljevina Jugoslavija, Almanah (1929–1931), IV jubilarni svezak, 
Zagreb 1932, 584. 

31 AJ, 65-1315-2299, Извештаји Управног одбора Крушевачке окружне банке 
поднети од 1922. до 1929. године. 
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Протића оне исплаћене по 20 динара. Павловић је навео да чланови 
управе о томе нису ни обавестили акционаре нити од њих тражили одо-
брење, тако да је Протићев предлог вероватно био на седници Управног 
одбора. 

Друга замерка упућена Протићу била је да није био енергичан у 
наплати банчиних потраживања од Михајла Минића, који није положио 
рачуне Банци за утрошак 100.000 динара још од 1915. године, које је 
употребио за трговину у име Банке. За злоупотребу службеног положаја 
оптужио је Обрена Бабића, Богдана Цветковића и Војислава Васића 
наводећи да су као чланови Робног одељења одређивали повољније цене 
за куповину веће количине робе, исту узимали по тим повољнијим цена-
ма у износу од по 20.000 динара, при том не за готов новац већ на вере-
сију, без икакве камате и покрића за време дуже од месец дана. За Баби-
ћа је навео да је узео одређену количину робе по самој цени коштања и 
тиме очигледно оштетио Банку. Тако је створена ситуација да је 29. мар-
та 1922. било робе на вересији у вредности од 120.000 динара, ничим 
обезбеђене и неоптерећене каматом. Тиме је по овој партији, уместо 
зараде од неколико хиљада динара, Банка претрпела штету од 10.000 
динара, не рачунајући камату на уложени капитал од 150.000 динара. 
Своје наводе Павловић је поткрепио тиме да је књиговођа одељења ука-
зивао на незаконити рад, али да по том питању ништа није предузето.32 

Нова жалба коју је Павловић упутио министру трговине и инду-
стрије односила се на неправилан рад ванредног збора одржаног 5. јула 
1922. године. Павловић је истакао да у записник збора није био унет 
његов усмени протест због одређивања лица из управе за бројање гласо-
ва, као и протест против председника Управног одбора и збора Дими-
трија Протића, за кога је документовано да се 1915. године као коман-
дир бојне коморе намерно и срамно предао непријатељу. У записник 
није био унет ни говор Панте Качаника, трговца из Крушевца, који је 
такође потврдио наводе који су се односили на Протића. Даље је наведе-
но да је управа повредила тајност гласања на тај начин што је више при-
мерака кандидатских листа откуцала на машини и још за време депоно-
вања улазница, пријема гласачких листа и трајања збора, чланови упра-
ве попунили су листе тако да је резултат „гласања“ унапред био познат. 
Замерка је упућена и комесару збора, који не само да није хтео да 
поклони пажњу протестима, већ је толико био индиферентан према 
раду да није сматрао потребним ни да присуствује бројању гласова.33 

                                                 
32 AJ, 65-1315-2299, Жалба Јована М. Павловића на незаконити рад управе Кру-

шевачке окружне банке од 20. априла 1922. 
33 AJ, 65-1315-2299, Жалба Јована М. Павловића на рад ванредног збора акцио-

нара Крушевачке окружне банке од 18. јуна 1922. 



 

 

  

 
 

                                                                 Иван М. Бецић                         Жупски зборник 8/2013 58

Павловићеве жалбе одбијене су као неосноване, али он није одустајао и 
упитао је Министарство трговине и индустрије у чему се огледа препре-
ка да тражени комесар за преглед пословања банке не дође. Своју 
истрајност образлагао је тиме да није више у питању неправилан рад 
Завода, већ његова част, пошто је управа пред акционарима тврдила да 
су његови наводи нетачни.34 

На упорност Павловића министар је затражио званично обја-
шњење Крушевачке окружне банке. У њему је изложено да су тужиочеви 
наводи у погледу дневница тачни, али и да је то приказано у билансу за 
1921. годину. Банка је побијала оптужбе поводом случаја Михаила 
Минића, јер је исти подлегао закону о ликвидацији мораторног стања, 
као и остала предратна дуговања и ликвидираће се када за то буде било 
могућности. Наводе који су се односили на чланове Робног одељења 
Банка је сматрала нетачним, пошто су услови пословања важили и за 
друга лица, а у овом случају радило се и о главним потрошачима банчи-
них артикала. Уз то, остали чланови овог одељења не би дозволили те 
специјалне повластице. Своје одлуке управа Банке правдала је тиме да 
се оне доносе као генералне а не посебне и да не чуди што је банка дава-
ла своју робу и на почек, без посебних гаранција, у случајевима када су 
у питању познати купци. Пословну политику управа је прилагођавала 
тржишту, будући да никада до тада цене робе нису толико варирале, па 
није за чуђење да је у различитом периоду давана роба по различитим 
ценама, некад по цени коштања, а некада и испод ње. Као доказ свог 
правилног рада управа је навела високу дивиденду и да је Банка својим 
поступцима утицала на робно тржиште у Крушевцу и околини и сузбија-
ла скупоћу.35 Анализом изложеног јасно је да су поједини чланови упра-
ве користили свој положај у Банци да би себи обезбедили повољне усло-
ве пословања, али и да су то успевали да ускладе са званичном послов-
ном политиком ове установе. 

Наредна Павловићева жалба односила се на приказани биланс за 
1924. годину у којем, по његовом мишљењу, нису приказани сви сегмен-
ти банчиних расхода. Наведено је да су чланови управе намерно при-
крили да у биланс унесу суму за примљене тантијеме и да су то урадили 
да би оштетили државу неплаћањем пореза на стварну чисту добит у тој 
години. Одређивање за комесара збора Борисава Бинића, Павловић је 
оценио као апсурд и намеру, пошто се радило о особи која је била архи-

                                                 
34 AJ, 65-1315-2299, Представка Јована М. Павловића министру трговине и 

индустрије од 5. јула 1922. 
35 AJ, 65-1315-2299, Представка Крушевачке окружне банке министру трговине 

и индустрије од 10. јула 1922. 
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вар у суду.36 Овога пута, у случај је укључио и народног посланика и 
бившег министра финансија Косту Куманудија, који је упутио званичну 
интерпелацију министру трговине и индустрије да му одговори шта је 
по овој тужби урађено, јер је од жалбе прошло више од шест месеци, а 
ништа није учињено.37 

Сума за коју је Павловић оптуживао управу износила је 800.000 
динара, а приликом прегледа банчиних књига утврђено је да су 30. 
децембра 1924. чланови Управног и Надзорног одбора поделили прови-
зију у износу од 441.000 динара и да је она невидљива у билансу. Пре-
гледом Дневника и Главне књиге комисија није могла наћи доказ да је 
управа поделила тантијему за 1924. годину. По питању „невидљивих“ 
441.000 динара, управа је то правдала специјалним услугама, попут 
путовања за банчин рачун у Солун, Скопље, Ниш, Софију, Љубљану, 
Сарајево и за личне позајмице банци. Чланови управе признали су да су 
примили провизију, али о томе признаница није било, а крили су и спи-
сак на коме су била имена чланова Управног и Надзорног одбора, са 
сумама које су им додељене. 

Комисија није била у могућности да прецизно утврди да ли се 
иза тога крила тантијема, али чињеница да се радило о исплати на крају 
године, свим члановима, без признанице и сакривено, као и недавања 
података о томе наводи да је у питању и тантијема. Невидљивост у 
билансу урађена је на тај начин што, уместо да се сума разведе по рачу-
ну трошкова или по каквом пасивном рачуну провизије за посредничке 
услуге Банци, провизија је разведена по активном рачуну провизије, 
како се обично уноси провизија наплаћена од дужника. Али, како је 
наплаћена сума много већа од оне издате на име провизије члановима 
Управног и Надзорног одбора тај активни рачун провизије ипак је пока-
зао приход и као такав згодно послужио Банци да њиме од пореске вла-
сти прикрије провизију издату за специјалне послове. Интересантно је 
на који начин је Павловић утврдио да се ради о суми од 800.000 динара. 
Чуо је како се један од чланова управе хвалио по кафанама да је добио 
тантијему од 50.000 динара, па како је чланова оба одбора било 15, сма-
трао је да је у питању сума од око 800.000 динара.38 

Повезаност финансијске и политичке елите и велики утицај чла-
нова банчине управе утицали су да се против њих не предузме кривични 

                                                 
36 AJ, 65-1315-2299, Жалба Јована М. Павловића на незаконити рад управе Кру-

шевачке окружне банке од 17. фебруара 1925. 
37 AJ, 65-1315-2299, Допис Косте Куманудија министру трговине и индустрије 

од 13. новембра 1925. 
38 AJ, 65-1315-2299, Извештај комисије за преглед рада Крушевачке окружне 

банке из 1926. 
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поступак за утају пореза. Због таквог развоја догађаја Павловић је сма-
трао да су чланови управе охрабрени и да „немилосрдно деру народ 
превеликим каматама“. Противно банчиним правилима и законским 
прописима „за рачун зеленаша прима менице њихових грешних дужни-
ка, не есконтује их нити их проводи кроз своје књиге, већ их само упису-
је у протестну књигу и шаље суду на протест“ и тиме изазива: „непра-
вилну и недопуштену радњу противну правилима банке и закона о акци-
онарским друштвима, јатаковањем потпомаже бездушне зеленаше да 
под фирмом банке обављају своје радње, намерно штети државне инте-
ресе јер оваквом радњом ствара се могућност зеленашима да избегну 
плаћање пореза за своје велике приходе“.39 На овај начин пропраћена је 
самовоља банака у одређивању висине кредита који су се, упркос посу-
стајању привреде, давали новим комитентима – земљорадницима, под 
неповољним условима. 

Другу непријатност и судски епилог Банка је имала са чланом 
Управног одбора Војиславом Васићем. Крајем 1923. године њега је са 
дужности сменио Надзорни одбор због мањка у каси од 12.162,81 дина-
ра, што је без знања управе и извештавања дневног повереника отпуто-
вао, а кључеве Банке предао свом ортаку да рукује банчином имовином 
као неодговорно лице и што је по свом меничном дуговању у време када 
је био дежурни на благајни свесно обрачунао каматну стопу са 5% мање 
него што је требало, да би стекао корист. Банка је навела да је Васић 
попунио мањак и надокнадио разлику мање обрачунате камате, па је 
каса доведена у исправно стање.40 На своје разрешење Васић се жалио 
министру трговине и индустрије. Навео је да одлука збора по којој је 
одобрен биланс Банке није валидна, јер га нису потписали сви чланови 
управе за 1923. годину, у којој је био и он. Сматрао је да је смењен са 
дужности на незаконит начин и да на то право има једино збор акциона-
ра, а не Управни или Надзорни одбор. Навео је за неистините тврдње да 
је његова кривица утврђена, јер да је то истина, био би покренут судски 
поступак против њега. Васић је порицао да је своју меницу обрачунао са 
мање интереса, јер се из приложеног могло видети како су то урадили 
књиговођа и дежурни члан М. М. Ћоћић. Кључеве је предао ортаку са 
знањем Управног одбора, а побијао је тврдње да је постојао мањак у 
каси, јер при прегледу није било рачуна. Као примарни разлог за његову 
смену навео је то да су други чланови Управног одбора из њима знаних 

                                                 
39 AJ, 65-1315-2299, Допис Јована М. Павловића министру трговине и инду-

стрије од 28. септембра 1926. 
40 AJ, 65-1315-2299, Извештај Надзорног одбора Крушевачке окружне банке 

поднет на Петом редовном збору акционара одржаном 17. фебруара 1924. 
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разлога желели да му одузму право на тантијему.41 Овај случај завршио 
је на суду. 

Успешно пословање Крушевачке окружне банке окончано је, као и 
код највећег дела приватних новчаних завода, оног момента када су се 
ефекти Велике економске кризе осетили у банкарству Краљевине Југо-
славије. Банкарска криза огледала се како у оскудици свежих кредита 
тако и у могућности наплате већ пласираних. Почетком 1931. године 
новчани заводи су имали проблеме са пласирањем новца у нове зајмове, 
јер се послован свет и поред снижених камата тешко одлучивао за нове 
подухвате, услед ниских могућности зараде. Дошло је до општег пада 
вредносних папира и кризе поверења, док је новац у оптицају био у тро-
струко нижој количини од евентуалних улога штедиша и улагача. Банке 
су биле принуђене на тражење отплата по већ постојећим зајмовима, 
док на давање нових нису ни помишљале. Њихов неповољан положај 
био је додатно оптерећен падом цена некретнина и покретности тако да 
су се нашле на доста несигурном тлу. Да би стабилизовала националну 
валуту Народна банка је отпочела са интензивном рестрикцијом креди-
та, што је изазвало отказивање већ одобрених кредита и замену као 
корисника већих новчаних завода мањим. Последица тога била је пани-
ка код улагача и навала на банкарске шалтере. 

Како су од 1925. године најважнији клијенти Банке постали 
земљорадници, од решења питања земљорадничких дугова зависио је 
рад, па и опстанак самог Завода. Банку је посебно погодио покушај вла-
де да низом законодавних мера ублажи друштвено-економске пореме-
ћаје изазване кризом. Економска криза највише је погодила најсирома-
шнији, али и најбројнији слој у Краљевини Југославији – сељаштво. У 
циљу олакшања положаја сељака 19. априла 1932. Законом о заштити 
земљорадника држава је увела мораторијум на отплату дугова сељака за 
90 дана и прописала да се земљорадници договоре о начину плаћања 
дуга са повериоцима. Овим законом је од тешких последица привредне 
кризе био заштићен само један (додуше најбројнији) слој у друштву, 
што је све остале стављало у неповољан положај. Последица закона по 
новчане заводе била је та да су они престали да раде у банкарском духу 
и прешли у стање ликвидације дотадашњих послова, те је 1932. година 
постала најтежа за банкарско пословање. 

У овом периоду Крушевачка окружна банка протоколисала је сво-
ју радњу на основу закона о радњама од 5. новембра 1931. и тиме добила 
дозволу да: прима новац на штедњу на уложне књижице и текуће рачу-
не; даје зајмове: на менице и друге хартије од вредности, на залогу 

                                                 
41 AJ, 65-1315-2299, Жалба Војислава Лазића – министру трговине и индустрије 

од 28. фебруара 1924. 
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покретних добара, на подлози хипотеке, на текуће рачуне; есконтује и 
реесконтује менице; ради све друге банкарске и мењачке послове.42 

Дужина и дубина кризе погодили су ову банку у таквој мери да 
она није била у могућности да настави нормално пословање. Потпуна 
замрлост послова у неколико наредних година била је продубљена зах-
тевима штедиша да им се исплати новац похрањен у Банци. Због велике 
количине штедних улога рад Крушевачке окружне банке свео се на дови-
јање око удовољења захтевима својих улагача. Проблеми са исплатама 
трајали су током читаве четврте деценије XX века, а Банка је, због немо-
гућности благовремене исплате, често била прозивана.43 

 
 

РЕЗИМЕ 
 

КРУШЕВАЧКА ОКРУЖНА БАНКА 
 

Крушевачка окружна банка је била један у низу новчаних завода 
настао у Краљевини Србији почетком XX века. Због избијања Првог бал-
канског рата није била у могућности да са пословањем крене у години 
оснивања, па је рад отпочела маја 1914, који је поново прекинут због 
избијања Првог светског рата. Зато се пословање Окружне банке и њено 
место у привредном и друштвеном животу Крушевачког округа могу 
пратити тек после завршетка Великог рата. Пословање Банке током два-
десетих година XX века било је веома успешно, тако да је основни капи-
тал растао, а акционари су добијали задовољавајуће дивиденде. Успе-
шно пословање пратиле су афере са појединим акционарима и чланови-
ма Управног одбора који су теретили водеће личности Банке за незако-
нито пословање. Избијање Велике економске кризе погубно је утицало 
на приватно банкарство у Краљевини Југославији. Да би се заштитило 
пољопривредно становништво, као есенцијални слој друштва, приватно 
банкарство било је жртвовано. Овакав развој ситуације погубно је ути-
цао и на Крушевачку окружну банку. 

                                                 
42 AJ, 65-1315-2299, Дозвола за рад Крушевачке окружне банке од 22. фебруара 

1933. 
43 Примера ради, за неиспуњавање захтева у вези са штедњом, Банку је Мини-

старству трговине и индустрије пријавио Радомир Виријевић из Разбојне. У својој жалби 
навео је да на књижици има 9.000 динара, да је послао отказ на штедњу још 23. децем-
бра 1939, а да до 30. јануара 1940. није добио никакво саопштење о свом захтеву. Банка 
је Министарству трговине и индустрије одговорила 1. априла да именовани није долазио 
у банку да подигне новац, који она исплаћује према својим могућностима у зависности 
од пријема новца од Привилеговане аграрне банке. – AJ, 65-1315-2299, Жалба Радомира 
Виријевића и одговор Крушевачке окружне банке. 
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SUMMARY 

 
THE KRUŠEVAC DISTRICT BANK 

 
 The Kruševac District Bank was one in a serious of monetary 
institutes established in the Kingdom of Serbia at the beginning of the 20th 
century.  Due to the outbreak of the First Balkan War, the bank wasn’t able 
to start its business in the year of its establishment but in May in 1914, 
when again it had to suspend its business, this time because of the World 
War I. This is the reason why the operations and the position of the District 
bank in the economic and social life of the Kruševac District can be 
followed up only after the end of the Great War. During the twenties of the 
20th century, the bank operated successfully thus the basic capital 
increased and the shareholders were given satisfactory dividends. The 
successful business was accompanied by the affairs of certain shareholders 
and Steering Committee members accusing some leading figures of the 
Bank of illegal practices. The outbreak of Great Depression had a fatal 
impact on private banking system in the Kingdom of Yugoslavia. In order 
to protect agricultural population being the essential part of the society, the 
private banking system was sacrificed. This kind of circumstances fatally 
affected the Kruševac District Bank, too. 
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ЈУГОСЛОВЕНСКА РЕПУБЛИКАНСКА СТРАНКА  
У ВЕЛИКОМ ПОМОРАВЉУ 1920. ГОДИНЕ 

 
Прилог проучавању политичке историје  

у Краљевини СХС  
 

 
АПСТРАКТ: На територији новостворене југословенске државе 

јануара 1920. у Београду је основана и организована Југословенска републи-
канска странка (ЈРС). За председника странке изабран је Љубомир Сто-
јановић, филолог, историчар и политичар, један од бивших шефова и 
првака Самосталне радикалне странке у Краљевини Србији. Будући да је 
била нова политичка странка, са програмом и начелима непознатим и 
нејасним великом делу народа у Србији и Краљевини Срба, Хрвата и Сло-
венаца, било је пожељно да њени прваци одмах по оснивању „крену у 
народ“, првенствено онај у Србији, и придобију га у што већем броју за 
републиканске идеје и начела. Током 1920. године партија је покушала да 
се организује и учврсти, у првом реду на просторима предратних краље-
вина Србије и Црне Горе. На неким подручјима, попут Великог Помора-
вља, делова Македоније и Црне Горе, успешно је спроведена партијска орга-
низација, иако није истовремено придобијена маса грађана неопходна да 
би странка остварила значајнији утицај у практичном политичком 
животу Краљевине СХС. Из Великог Поморавља је потицао и највећи део 
ужег руководства странке, па се намеће потреба детаљније анализе поли-
тичког деловања првака ЈРС на овом подручју у првој години постојања 
партије, када је вођена оштра борба између политичких странака за 
њихово учвршћивање у народу. Рад је настао на основу необјављених изво-
ра похрањених у Архиву Српске академије наука и уметности, Архиву 
Југославије, штампе и историографске литературе. 

 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Југословенска републиканска странка, Велико 
Поморавље, Љубомир Стојановић, Жика Костић, идеје, политичке 
странке, општински избори 1920. године, избори за Уставотворну скуп-
штину 1920. године, политичка агитација  
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Једна од директних последица Првог светског рата било је ства-
рање Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (КСХС) свечаним проглаше-
њем уједињења југословенских народа 1. децембра 1920. у кући Крсма-
новића у Београду. Проглашењу државе следило је њено организовање и 
учвршћивање на спољнополитичком и унутарполитичком плану. На 
спољнополитичком плану већина држава ондашњег света је, почев од 
северноамеричке федеративне републике, признала новообразовану 
југословенску државу у првој половини 1919. године. У југоисточној 
Европи, међутим, Краљевина СХС jе, и поред међународног признања, 
током 1919. и 1920. године била суочена са многобројним изазовима и 
на спољном и унутрашњем пољу деловања. Један савременик бележи да 
је око ње „врило на све стране“.1 Била је у директном или индиректном 
сукобу око територија са суседима Италијом, Аустријом и Румунијом. 

Неповољна спољнополитичка ситуација у окружењу оставила је 
последице и на унутрашњи живот српско-хрватско-словеначког краљев-
ства. Српска војска, један од главних чинилаца југословенског уједиње-
ња, у прво време заједничког југословенског државног живота вршила је 
и цивилне дужности. Била је један од кључних ослонаца одржања нове 
државе у новим, врло неповољним околностима.2 У циљу бржег успоста-
вљања реда и сигурности у држави образована је прва влада КСХС 20. 
децембра 1920. године. Министар председник био је Стојан Протић, 
један од првака предратне Народне радикалне странке Краљевине Срби-
је. Био је то коалициони кабинет, састављен од представника важнијих 
политичких странака у земљи. 3 

Већина политичких странака на југословенском простору је 
постојала и деловала и пре Првог светског рата, у другачијим друштве-
ним и политичким околностима. У нову државу оне су ушле „са квали-
тетно новим програмом, нарочито у погледу националног питања“.4 У 
духу нових прилика и нових идеја (социјалних и националних) дошло је 
до организовања нових политичких партија. И старе и нове странке биле 
су надахнуте идејом националног уједињења. Ипак, њихови програми у 
питањима друштвеног и државног уређења били су различити, често и 
супротни.5 У политичком и парламентарном животу Краљевине СХС 

                                                 
1 Републиканска партија, Демократија, 27. јануар 1920, 1. 
2 Миле Бјелајац, Војска Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1918–1921, Бео-

град 1988. 
3 Бранко Петрановић, Историја Југославије, књ. 1, Београд 1988, 87–91. 
4 Бранислав Глигоријевић, Парламент и политичке странке у Краљевини Југо-

славији 1919–1929, Београд 1979, 36–37. 
5 Исто, 37–38; Б. Петрановић, н. д., 98–111; Небојша А. Поповић, Српске парла-

ментарне странке у Краљевини СХС 1918–1929, Историја 20. века, бр. 2, Београд 2008, 
90–92. 
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најчешће су деловале Југословенска демократска странка, Народна 
радикална странка, Хрватска републиканска сељачка странка, Словен-
ска људска странка, Савез земљорадника, Југословенска муслиманска 
организација, Комунистичка партија Југославије, Југословенска репу-
бликанска странка.6 

У време стварања нових политичких партија група републикан-
ски опредељених интелектуалаца и политичара, под вођством ранијих 
првака Самосталне радикалне странке – књижевног критичара и публи-
цисте Јаше Продановића7 и академика, филолога и историчара Љубоми-
ра Стојановића8 – приступила је организовању и оснивању Југословен-
ске републиканске странке током 1919. године.  

Непосредно по свршетку Првог светског рата у Београду је 
постојало неколико група српских републиканаца. Јаша Продановић и 
Љубомир Стојановић хтели су да све групе организују у једну јединстве-
ну републиканску странку. Очекивали су да оснивачи и организатори 
нове странке буду већина републикански оријентисаних политичара из 
бивше Самосталне радикалне странке, свесни њиховог угледа међу 
Србима у Србији. Прижељкивали су да самосталци попут Милорада 
Драшковића,9 Божидара Марковића,10 Милана Грола11 и Милана Марко-

                                                 
6 Исто. 
7 Јаков Јаша Продановић (1867–1948), публициста, политичар и књижевни кри-

тичар, пореклом из околине Крагујевца. Био је један од републикански оријентисаних 
првака Самосталне радикалне странке и уређивао партијски лист Одјек од 1903. до 1912. 
године. Уређивао је и сарађивао у Српском књижевном гласнику, Делу, Гласнику профе-
сорског друштва и многим другим политичким и књижевним часописима и листовима. 
Био је народни посланик и министар у Краљевини Србији. У југословенској држави 
упорно се залагао за федеративно републиканско државно уређење, чије остварење је 
дочекао 1945. године. – Споменица Јаше М. Продановића, Београд 1958. 

8 Љубомир Стојановић (1860–1930), филолог, политичар и историчар, поре-
клом из Ужица, један од оснивача и вођа Самосталне радикалне странке. Неколико пута 
био је народни посланик и министар у Краљевини Србији, 1905–1906. године и мини-
стар-председник краљевске владе. У југословенској држави са Јашом Продановићем и 
Јованом Жујовићем основао је Југословенску републиканску странку и борио се за успо-
стављање републиканског облика државног уређења. Својеврсни „цензор јавних нарави“, 
како га се касније сећао савременик Милан Грол, био је чувен по принципијелности, 
моралном аскетизму и самопрегоруа у политичком и јавном животу Краљевине Србије 
и Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца/Југославије. – Милан Грол, Из предратне Србије. 
Утисци и сећања о времену и људима, Београд 1939; Милан Јовановић Стојимировић, 
Портрети према живим моделима, Нови Сад 1998; Mira Radojević, Ljubomir Stojanović u 
Prvom svetskom ratu, Istorija 20. veka, br. 2/2000, 9–29. 

9 Милорад Драшковић (1873–1921), пореклом са Рудника, правник, привред-
ник и политичар. Поред правне науке озбиљно се бавио привредним питањима, због 
којих је боравио у Француској неколико година. Основао је савремен млекарник у Годо-
мину код Смедерева, од 1908. био је на челу Извозне банке и утицао на, за Србију, пово-
љан исход царинског рата са Аустро-Угарском. Активно се бавио политиком као члан 
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вића,12 од раније познатих републиканаца, утичу на републиканско 
опредељивање већине самосталних радикала. Међутим, самосталци су 
се око питања републике поделили и већина првака се до пролећа 1919. 
декларативно изјаснила за монархију. Милан Грол је писао 1920. године 
да су многи самостални радикали у тренутку стварања нове Демократ-
ске странке „могли до тада остати равнодушни у питању републике. Али 
врло их је мало који су тада могли примити на себе улогу изјашњених 
монархиста“.13 Мањина самосталаца је са Љубомиром Стојановићем и 
Јашом Продановићем основала 20. јануара 1920. Југословенску репу-
бликанску странку. Залагали су се за проширење политичких слобода 
грађана, опсежније и бесплатно школовање, верску толеранцију, децен-

                                                                                                                          
Самосталне радикалне странке (основане 1902. године) и постао један од њених првака. 
Више пута био је министар у владама Краљевине Србије и Краљевине СХС. Као мини-
стар унутрашњих дела донео је Обзнану 1920. године, документ којим је забрањено 
деловање Комунистичке партије Југославије, што га је коштало живота – убијен је од 
комуниста 1921. – Споменица Милорада Драшковића, Београд 1921; М. Радојевић, Мило-
рад Драшковић и Милан Грол, Југословенски историјски часопис, год. XXX, бр. 1/1997, 
223–237; Иста, Милорад Драшковић у Првом светском рату, Наша прошлост, бр. 11, 
Краљево 2010, 9–29; Иста, Научник и политика. Политичка биографија Божидара В. 
Марковића (1874–1946), Београд 2007, 118–119. 

10 Божидар Марковић (1874–1946), пореклом из Раче крагујевачке, правник и 
политичар. Усавршавао је правне науке у Немачкој. Био је један од вођа југословенског 
студентског омладинског покрета у Србији уочи Првог светског рата, председник клуба 
Словенски југ и уредник истоименог листа. Истакао се у Фридјунговом процесу 1909, где 
је доказао фалсификовање докумената од стране Аустријанаца против Срба у Велеиздај-
ничком процесу 1908–1909. године. Као руководилац Новинарског (обавештајног) бироа 
у Женеви дао је највећи допринос остварењу југословенске идеје и досегао крајем Првог 
светског рата врхунац у политици. После рата учествовао је у политичком животу Кра-
љевине Југославије као један од водећих људи Југословенске демократске странке (М. 
Радојевић, Научник и политика. Политичка биографија Божидара В. Марковића (1874–
1946), Београд 2007). 

11 Милан Грол (1876–1952), рођен у Београду, књижевник, драматург, полити-
чар и дугогодишњи управник Народног позоришта у Београду. У Паризу је неколико 
година усавршавао студије књижевности и позоришта. Током Првог светског рата радио 
је у српском пресбироу у Женеви код Божидара Марковића и допринео остварењу југо-
словенског уједињења. Био је, уз шефа Љубомира Давидовића и Божидара Марковића, 
један од првака Југословенске демократске странке, на чије чело је дошао 1940. и остао 
до 1946. године. Неколико пута био је министар у југословенским владама. – М. Радоје-
вић, Милорад Драшковић и Милан Грол, 223–237; Иста, Милан Грол у борби за југословен-
ску идеју (1914–1918), Југословенски историјски часопис, година XXXII, бр. 1–2/1999, 
67–84. 

12 Милан Марковић (1874–1930), правник и политичар из Јагодине. Припадник 
Радикалне странке до Ивањданског атентата 1899. године, после чега је учествовао у 
оснивању Самосталне радикалне странке. Био је министар и неколико пута народни 
посланик. – Marković Milan Dr, Narodna enciklopedija srpsko-hrvatsko-slovenačka, књ. II, 
Zagreb 1928. 

13 Десимир Тошић, Демократска странка 1920–1941, Београд 2006, 21. 
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трализацију државе деобом на самоуправне јединице почев од општине 
па закључно са областима (покрајинама), једнодомно народно представ-
ништво, аграрну реформу, побољшање положаја радника у друштву 
(осмочасовни дневни рад, осигурање радника и њихових породица), 
прелазак на народну војску, ослањање на Друштво народа и образовање 
федерације балканских народа.14 

Искусни политичари Љубомир Стојановић и Јаша Продановић 
знали су да је нова странка могла постићи већи политички утицај у 
земљи само под условом да заживи у народу и придобије за своја начела 
већину грађана. И пре формалног оснивања странке, упознавали су 
народ у Србији током 1919. са републиканским идејама и начелима. 
Љубомир Стојановић одржао је с јесени 1919. у Београду предавање 
Републикански погледи на неколико савремених питања, у коме је изло-
жио своје виђење устројства нове државе југословенских народа.15 Бро-
шура је била подељена по целој југословенској држави и није прошла 
неопажено и у земљи и у иностранству. 

Монархијско опредељивање већине самосталских првака је 
озбиљно пореметило планове Љубомира Стојановића и Јаше Продано-
вића, али није обесхрабрило нити зауставило њихово републиканско 
деловање. После оснивања странке на састанку Главног одбора одлучено 
је да се, у циљу пропаганде републиканских идеја и начела, „крене у 
народ“, у првом реду међу онај на просторима бивших краљевина Срби-
је и Црне Горе. Озбиљнију акцију републиканаца „на терену“ зарад при-
добијања присталица, диктирали су и предстојећи општински избори у 
августу и избори за Конституанту у новембру 1920. године.16  

На територији преткумановске Србије део становништва Великог 
и, у извесној мери, Јужног Поморавља (Топлица) показао се спремним 
да саслуша и усвоји идеје и начела Југословенске републиканске стран-
ке. Већина републиканских првака такође је потицала, или је после 

                                                 
14 Бранислав Глигоријевић,  Државно и друштвено уређење Југославије у гледи-

штима српских републиканаца, Историја 20. века, бр. 2/1985, 7–27; Исти, Парламент и 
политичке странке у Краљевини Југославији 1919–1929, 42–43; М. Радојевић, Научник и 
политика, 321–331. 

15 Како странка није била основана, јавност је само могла да претпоставља ком 
облику републиканског уређења су српски републиканци стремили. Љубомир Стојано-
вић се заузео за успостављање система председничке републике, по угледу на Сједињене 
Америчке Државе. Недуго по оснивању странке Главни одбор се оградио од идеја пред-
седничког републиканског система. Љубомир Стојановић је остао на челу партије и 
делао у складу са одлукама одбора. – Љубомир Стојановић, Републикански погледи на 
неколико савремених питања, Београд 1919. 

16 Никола Станаревић, Југословенска републиканска странка I (оснивање странке 
и њен рад до 1941), 58–59, Архив Српске академије наука и уметности, 14329 (даље 
Архив САНУ). Странице је бројевима обележио Никола Станаревић. 



 

 

  

 
 

                                                           Александар Лукић                         Жупски зборник 8/2013 70

њиховог деловања, потекла са назначеног простора, што упућује на 
потребу шире анализе политичких околности и акција републиканаца, у 
првом реду, у Великом Поморављу током 1920. године. 

Шеф републиканаца Љуба Стојановић је покренуо републикан-
ску акцију у Великом Поморављу већ у марту 1920. године. У Свилајнац 
је послао Жики Костићу, књижару и штампару, десет примерака своје 
брошуре Неколике мисли о нашем новом државном уређењу и 50 примера-
ка програма ЈРС да подели међу народ. Крајем марта Костић га је оба-
вестио да је брошуру добио, али не и програм, који је очекивао да ће 
„данас, сутра добити“. Није хтео да узме, као ни Љуба Стојановић, про-
ценат од продаје брошура, већ је обећао да ће радити без накнаде за 
остварење идеје која је требало да буде од користи „пропалом и намуче-
ном... народу“. Желео је да објасни „своме роду прави пут“, који „циља 
прогресу, правди и складном развићу“. „Па ако мој род“, писао је, „неће 
да ме разуме нека и даље вуче кола немилостивих деспота и кајмака-
ма... трпи кнуту реакционара, концесионара и лифераната, који су га до 
просјачког штапа довели“.17 Захвалио се што га је изабрао за републи-
канског повереника у Моравском округу и, зарад јединства и складности 
републиканске акције, замолио да му увек шаље потребна упутства, 
како би сав рад на терену „одговарао раду... глав. одбора“. Предложио је 
да се у Републици, главном органу ЈРС, изда обавештење да се програм и 
начела републиканске странке за Моравски округ могу код њега поручи-
ти и добити.18 Уредништво Републике је врло брзо предлог испунило и, 
поред имена Жике Костића, за моравски округ навело име Драгољуба Ј. 
Петровића из Ћуприје, те имена републиканаца-повереника за друге 
округе у Србији.19 

Пошто је добио целокупну пошиљку шефа ЈРС, од народа про-
зван „бата Жика“ Костић је организовао поделу пропагандног материја-
ла републиканске странке. У послу око прибирања и организовања наро-
да у републиканску партију помогао му је пријатељ Милорад Јовановић. 
Не без осећаја задовољства Жика Костић је отписао Љуби Стојановићу 
да је Република била радо примљена у гостионицама у Свилајнцу и око-
лини, те да се народ интересовао за идеје и програм ЈРС.20 Средином 
априла већ је могао да му јави о упису „два комада акција“ за акционар-

                                                 
17 Писмо Жике Костића – Љубомиру Стојановићу од 24. марта 1920, Архив 

САНУ, Заоставштина Љубомира Стојановића, 13857/5. 
18 Исто. 
19 Позив на упис акција Акционарског Друштва за издавање листа Република, 

Република, 27. март 1920, 2. 
20 Писмо Ж. Костића – Љ. Стојановићу од 29. марта 1920, Архив САНУ, Заостав-

штина Љ. Стојановића, 13857/6. 
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ско друштво „Република“ од стране кафеџије Дим. Атанацковића.21 
Позвао је шефа републиканаца да у циљу ширења републиканског 
покрета дође у „питому Ресаву... јер га народ доста овамо познаје“, те да 
утиче на што већи број грађана да се определе за ЈРС.22 У исто време је 
Станимир С. Живадиновић, кафеџија из Деспотовца, такође писао Љуби 
Стојановићу да је добио „један пакет прогласа и два пакета програма“ 
ЈРС и да је приступио организовању странке у Горњој Ресави. Успео је 
да „разбије фузије и старима Демократима и Радикалима“, због чега 
„они“, писао је, „опасно пуцу против мени“.23 Обећао је да ће целу Гор-
њу Ресаву и „округ Моравски... да преведе све у Републику“.24 Молио је 
шефа да му редовно шаље партијски лист, да га „иштампају у новине“ 
(Републику – прим. аут.) и да му унапред, „на 10 дана“, јави када би се 
могла организовати партијска конференција ЈРС у Деспотовцу, те да он 
унапред „јави(м) народу“ и на исту га у што већем броју окупи.25 

Средином 1920. Главни одбор ЈРС одлучио је да се „крене у 
народ“ и појача републиканска пропаганда, с намером да партија на 
предстојећим општинским изборима у августу и изборима за Уставо-
творну скупштину у новембру те године, придобије што већи број гласа-
ча. Чланови Главног одбора сами су бирали терен на којем ће радити. У 
Великом Поморављу деловао је у градовима и селима на левој обали 
Мораве Душан Поповић, а на десној обали реке развили су пропаганду 
Никола Станаревић и Драгомир Иконић. Од самог почетка нису имали 
велика финансијска средства, што је у појединим срединама одлучујуће 
утицало на изостанак подршке бирача републиканском покрету. У Јаго-
дини је не мали број младих људи, углавном правника предвођених 
Добривојем Бранковићем, одмах прихватио идеје и начела републикан-
ске странке. Душан Поповић је успео да ЈРС организује на левој обали 
Мораве, посебно у Јагодини, али не и да оствари већи успех на потоњим 
изборима 1920. године. Бирачи су већином гласали за Народну радикал-
ну странку или Југословенску демократску странку, где је, поготово у 
првој, „банкократија била јача“.26 
                                                 

21 Писмо Ж. Костића – Љ. Стојановићу од 17. априла 1920, Архив САНУ, Зао-
ставштина Љ. Стојановића, 13857/7. 

22 Писмо Ж. Костића – Љ. Стојановићу од 5. маја 1920, Архив САНУ, Заостав-
штина Љ. Стојановића, 13857/11. 

23 Писмо Станимира С. Живадиновића – Љ. Стојановићу од 21. априла 1920, 
Архив САНУ, Заоставштина Љ. Стојановића, 13803/1. 

24 Писмо С. Живадиновића – Љ. Стојановићу од 7. јула 1920, Архив САНУ, Зао-
ставштина Љ. Стојановића, 13803/2. 

25 Писмо С. Живадиновића – Љ. Стојановићу од 21. априла 1920, Архив САНУ, 
Заоставштина Љ. Стојановића, 13803/1. 

26 Н. Станаревић, Југословенска републиканска странка I (оснивање странке и 
њен рад до 1941), 62, Архив САНУ, 14329. 
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На десној обали Мораве Никола Станаревић и Драгомир Иконић 
су кренули са агитацијом у Параћину, где су једне суботе у јулу месецу, 
уз помоћ трговца Раје Миладиновића, одржали говоре на параћинској 
пијаци. Како је био пазарни дан, на пијаци је било народа из готово 
целог параћинског среза. Драгомир Иконић је уложио велики труд да 
им објасни програм ЈРС, али су сељаци били неповерљиви и „врло 
резервисани“. Хладно примљени од стране сељака, са Параћинцима 
нису ни покушавали да успоставе јачу везу, већ су обојица чланова Глав-
ног одбора ЈРС истог дана аутомобилом отишли у Ћуприју, где су наи-
шли на срдачнији пријем. Били су лепо угошћени од стране Драгољуба 
Петровића, штампара и предратног друга Николе Станаревића. Драго-
љуб Петровић им је обећао „пуну сарадњу“ и одмах преузео на себе да 
за ЈРС бесплатно штампа пропагандне плакате. Био је врло популаран 
међу занатлијама и сиромашнијим становницима Ћуприје, због чега је 
касније неколико пута кандидован за народног посланика ЈРС. Борио се 
несебично, самопрегорно и одушевљено све до смрти за републиканску 
идеју, без икаквог користољубља.27 

Пошто су у Ћуприји пронашли присталице за ЈРС и организова-
ли их, Никола Станаревић и Драгомир Иконић наставили су са пропа-
гандом низ Мораву, прво у Великом Поповићу, потом у Свилајнцу. У 
Великом Поповићу су организовали страначку конференцију у друмској 
механи, где је Драгомир Иконић одржао политички говор, док је Никола 
Станаревић окупљеним сељацима тумачио економске проблеме у држа-
ви. Критиковао је владине мере за увођење извозних царина, које су ути-
цале на пад цена сточних производа у земљи, те објашњавао идеју задру-
гарства (поготово институцију кредитних задруга). Опазио је да га сеља-
ци, као и претходне говорнике, „индиферентно слушају“ и закључио да 
их је на добро расположење требало подстакнути пићем.28 После конфе-
ренције отишли су у Свилајнац, где их је сачекао и упознао са својим 
страначким радом Жика Д. Костић, „добар организатор и кандидат 
странке за народног посланика“. Никола Станаревић се, за разлику од 
Драгомира Иконића, из агитације вратио обесхрабрен пријемом на који 
је наишао у народу, тако да се није ни кандидовао за посланика у 
Моравском округу.29 

После одласка чланова Главног одбора, Жика Костић је наставио 
да се активно бори за републиканску партију. Уочи општинских избора 

                                                 
27 Исто, 61–62. 
28 „Ја сад не могу да се сетим“, писао је касније Никола Станаревић, „али врло 

вероватно да их нисмо частили“ (Н. Станаревић, Југословенска републиканска странка I 
(оснивање странке и њен рад до 1941), 62, Архив САНУ, 14329). 

29 Исто, 62–63. 
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августа 1920. писао је Љуби Стојановићу да се постепено „свест народна 
буди“, али „да не може одједанпут“. Узроке равнодушности спрам ЈРС 
сагледавао је, као и Никола Станаревић, у чињеници да народ „још“ није 
знао шта је „демократија у пуном смислу“. Још већу непознаницу наро-
ду је представљао појам „република“ и његово значење. Ипак, Жика 
Костић није губио наду да ће временом републикански облик државног 
уређења постати народу јаснији и дражи од монархијског. Извештавао је 
да су због републиканства на њега „стари пријатељи кидисали“ да га 
„удаве“, поготово што су га Свилајнчани једногласно кандидовали за 
председника општине. Због кандидатуре Жике Костића демократе су са 
радикалима постигле компромис и образовале „фузију на квадрат“.30 
Осим борбе са локалним организацијама демократа и радикала, убрзо 
се суочио са нападима из Београда. Неименовани пријатељ обавестио га 
је средином октобра да се у Министарству правде „поново нешто спре-
ма“ против њега. Очигледно је и пре општинских избора имао проблема 
због ширења републиканских идеја, па је резигнирано јавио Љуби Стоја-
новићу да га наводни „српски хероји и патриоте... гоне“ и „стварају... 
кривице“ због тога што је износио слободоумне идеје.31 

Упркос застрашивањима и претњама, Жика Костић је упорно 
настављао борбу за организовање и учвршћивање републиканске парти-
је у Моравском округу. Почетком октобра послао је Главном одбору свој 
новчани прилог и успешно разделио пријатељима и познаницима отво-
рено политичко писмо шефа ЈРС. Како се датум избора у новембру за 
Уставотворну скупштину приближио, Жика Костић се интересовао за 
став и методе републиканске странке у предизборној агитацији и чудио 
се што му Главни одбор није послао јасна упутства за предизборну про-
паганду. Истовремено су га из Параћина и Јагодине Душан Поповић и 
Добривоје Бранковић такође питали за план акције Главног одбора ЈРС 
уочи новембарских избора, предлажући да странка истакне своје канди-
дате. Будући да ни сам није имао упутства Главног одбора, није могао 
ништа одређено да им одговори. Стога је молио Љубу Стојановића да 
свој тројици у најскорије време објасни намере и методе ЈРС за предсто-
јећу предизборну борбу.32 Главни одбор ЈРС ускоро је издао потребна 
упутства месним одборима и првацима, али се стекао утисак код неких 
месних првака о извесној количини немара међу појединим члановима 

                                                 
30 Писмо Ж. Костића – Љ. Стојановићу од 14. августа 1920, Архив САНУ, Зао-

ставштина Љ. Стојановића, 13857/15. 
31 Писмо Ж. Костића – Љ. Стојановићу од 24. августа 1920, Архив САНУ, Зао-

ставштина Љ. Стојановића, 13857/18. 
32 Писмо Ж. Костића – Љ. Стојановићу од 10. октобра 1920, Архив САНУ, Зао-

ставштина Љ. Стојановића, 13857/19. 
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руководећег органа странке у погледу организовања предизборне агита-
ције. Без обзира на ово одоцњење Главног одбора, у Великом Поморављу 
су републикански прваци, чим су добили упутства, кренули у агитацију 
међу народ.  

У изборној борби у Поморављу, осим ЈРС, учествовале су Југо-
словенска демократска странка (ЈДС), Народна радикална странка 
(НРС) и Комунистичка партија Југославије (КПЈ). Од ове четири стран-
ке само је радикална настављала предратне политичке традиције, без 
промене програмских начела. Остале три су биле образоване по оснива-
њу нове југословенске државе, али док су се НРС, ЈРС и ЈДС бориле за 
одржање или промену дотадашњег облика политичког система и дру-
штвених односа еволуцијом, КПЈ је тежила револуционарној промени и 
политичког и друштвеног система.33 У пракси, међутим, управне власти 
југословенске краљевине неретко су деловање ЈРС поистовећивале са 
радом и методама КПЈ. Између осталих, начелник округа Моравског је 
известио Министарство унутрашњих дела почетком новембра да се ни 
на једном од политичких скупова нису могле „чути идеје антидржавне и 
сепаратистичке, изузев агитације републиканаца и комуниста... који су у 
границама законским дозвољеним монархијској форми владавине прет-
постављали друге, њима милије облике“.34 Према његовим сазнањима, 
ни на једном партијском збору „није било ексцеса који би били вредни 
да се спомену“.35 У другој недељи новембра све четири партије биле су 
заузете састављањем кандидатских листа за Моравски округ. Жика 
Костић је предлагао да се за носиоце листе именују Љуба Стојановић и 
Јаша Продановић, али се његова жеља није испунила.36 Начелник 
Моравског округа је процењивао да су ЈДС и НРС имале „поузданих 
изгледа на успех, док су изгледи“ ЈРС и КПЈ били „врло сумњиви“.37 У 
ствари, добро је проценио резултате избора уопште, у погледу ЈРС – 
успела је да освоји само три посланичка мандата на подручју бивших 
Краљевина Србије и Црне Горе (један у Македонији и два у Црној Гори). 

На територији Великог Поморавља ЈРС није освојила ниједан 
посланички мандат за Уставотворну скупштину, али су њени прваци, 
попут Жике Костића и Драгољуба Петровића, наставили да се боре за 

                                                 
33 Б. Глигоријевић, Парламент и политичке странке у Краљевини Југославији 

1919–1929, 36–40.  
34 Извештај начелника округа Ћупријског министру унутрашњих дела од 11. 

новембра 1920, Архив Југославије (АЈ), фонд Министарства унутрашњих дела, 14-6-361. 
35 Исто. 
36 Писмо Ж. Костића – Љ. Стојановићу без датума, Архив САНУ, Заоставштина 

Љ. Стојановића, 13857/22. 
37 Извештај начелника округа Ћупријског министру унутрашњих дела од 11. 

новембра 1920, АЈ, фонд Министарства унутрашњих дела, 14-6-361. 
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ширење и остваривање републиканских идеја и начела. Последица 
њиховог рада било је одржавање једног од годишњих партијских конгре-
са у Јагодини 25. децембра 1927. године. Проповедајући републикан-
ство они нису омасовили своје редове, нити су одмах остварили прак-
тичне политичке користи, чега су унеколико и сами били свесни. Могу-
ће је да су идеје које су проповедали „и биле намењене неком другом 
времену, да су само освајале простор за његов долазак“.38 Остаје пошто-
вање и запитаност одакле су црпли издржљивост, вољу и снагу борећи се 
за своја политичка уверења у условима режима који су временом бивали 
разноврсни, али ретко идеални за слободно исказивање политичких увере-
ња и ставова антимонархијски оријентисаних појединаца и странака.  

 
 
 
 
 
 

РЕЗИМЕ 
 

ЈУГОСЛОВЕНСКА РЕПУБЛИКАНСКА СТРАНКА  
У ВЕЛИКОМ ПОМОРАВЉУ 1920. ГОДИНЕ 

 
Прилог проучавању политичке историје у Краљевини СХС 

 
У политичком животу Краљевине СХС, осим многих нових пар-

тија, учествовала је и Југословенска републиканска странка под вођ-
ством Љубомира Стојановића и Јаше Продановића. У основи грађанска 
странка, основана јануара 1920. од дела истакнутих интелектуалаца 
Краљевине Србије, првенствено се залагала за промену облика државног 
уређења државе СХС/Југославије. Двојица вођа су још пре формалног 
оснивања партије радила на ширењу републиканске идеје, не само у 
Београду него и у целој Краљевини СХС, особито у Србији. Између оста-
лог, не мали број републиканских првака је потицао из Великог Помора-
вља. Они су током 1920. године покушали да у сарадњи са месним репу-
бликанцима ових простора омасове редове ЈРС. У политичкој стварно-
сти резултат није био задовољавајући, али нису одустали од ширења 
републиканских идеја. Упорно су одржавали по броју мали, али по сво-
јим првацима велики републикански покрет у Великом Поморављу, све 
док увођењем личног режима краља Александра I Карађорђевића јануа-
ра 1929. нису морали да престану са политичким радом. 
                                                 

38 M. Radojević, Ljubomir Stojanović u Prvom svetskom ratu, 27.  
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SUMMARY 

 
THE YUGOSLAVIAN REPUBLICAN PARTY IN THE  

VELIKO POMORAVLJE REGION IN 1920 
 

Addendum to the study of the history of politics in the  
Kingdom of Serbs, Croatians and Slovenes 

 
 Beside numerous new parties, the Yugoslavian Republican Party 
under the leadership of Ljubomir Stanojević and Jaša Prodanović also took 
part in the political life of the Kingdom of Serbs, Croatians and Slovenes 
(SCS). Basically, this was a civil party, established by the group of 
prominent intellectuals of the Kingdom of Serbia in January in 1920, 
primly aimed at changing the form of state regulation of the Kingdom of 
SCS/Yugoslavia. Two of the leaders worked on spreading the republican 
idea not just in Belgrade but also in the entire Kingdom of SCS especially in 
Serbia, before the party was officially established. Among other things, a 
great number of republican leading figures came from the region of Veliko 
Pomoravlje. During the year of 1920 in the cooperation of local 
Republicans from this region, they tried to retain as many Yugoslavian 
Republican Party members as they could. The result wasn’t satisfactory in 
the political reality but it didn’t prevent them from preaching the 
republican ideas. They consistently maintained this Republican movement 
which was small by number of members but great by its leading figures, in 
the region of Veliko Pomoravlje, until the introduction of dictatorship 
when they stopped their political activities. 
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РУСКИ ИНЖЕЊЕРИ БЕЛОЕМИГРАНТИ  
ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА  
У ТРСТЕНИЧКОМ СРЕЗУ 

 
 

АПСТРАКТ: У раду је дат преглед имена са кратким биографијама 
свих руских инжењера белоемиграната на територији Трстеничког среза у 
међуратном периоду, до којих се успело доћи. Од расположивих извора у 
раду се највише користе Протоколи трстеничке цркве Свете Тројице за 
уписивање рођених, венчаних и умрлих који се данас делом чувају у 
Матичној служби Општине Трстеник, а делом у Историјском архиву 
Крушевац одељење у Трстенику. Велики ослонац представљала је и књига 
„Мој отац руски емигрант“ настала на основу мемоарских записа белое-
мигранта Бориса Афанасјева. 
 
 КЉУЧНЕ РЕЧИ: Трстенички срез, Руси, белоемигранти, геодети, 
инжењери 
 

У грађанском рату, који је уследио у Русији после Октобарске 
револуције 1917. године, сукобиле су се две стране – присталице цари-
зма и династије Романов (такозвани „бели“) против бољшевика – кому-
ниста и револуционара („црвени“). Једна од последица овог грађанског 
рата, која је имала разоран ефекат на целокупну структуру руског дру-
штва, било је масовно емигрирање „белих“. О њиховом бројном стању 
постоје разни подаци који се крећу од једног до неколико милиона људи.1  

У Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца (касније Краљевину Југо-
славију) доселило се између 44.000 и 70.000 емиграната. Бројке варира-
ју у зависности од извора до извора, али је по попису становништва из 
1921. године у Краљевини СХС Руса било 20.568.2 

                                                 
1 Детаљно истраживање о руској емиграцији на Балкану и Краљевини СХС, о 

њиховој бројности, положају и судбини дао је Мирослав Јовановић у магистарској тези: 
Досељавање руских избеглица у Краљевину СХС 1919–1924. године, Београд 1993. и доктор-
ској тези Руска емиграција на Балкану 1920–1940. године, Београд 2000. 

2 Група аутора, Историјски атлас, Београд 2002, 93. 



 

 

  

 
 

                                                            Јелена Вукчевић                           Жупски зборник 8/2013 80

Према подацима Државне комисије за руске избеглице, највише 
је расељеника било старости између 19 и 45 година, од тог броја 2/3 су 
чинили мушкарци. Према образовној структури, руска емиграција у 
Краљевини Југославији је била образованија него било који крај царске 
Русије или пак народ или национална мањина у Краљевини Југославији. 
Са високим и средњим образовањем било их је чак 76%. Ни до данас 
није тачно утврђена професионална структура руских емиграната у 
Југославији, али се зна да је међу високообразованим емигрантима нај-
више било следећих занимања: учитеља, наставника, средњошколских и 
универзитетских професора који су лако налазили запослење јер је, у 
рату опустошеној српској држави, недостајао огроман број просветних 
радника који су изгинули на фронту или преминули од заразних боле-
сти; грађевинских чиновника, инжењера и геометара који такође нису 
имали већих проблема у проналажењу посла; индустријалаца, трговаца, 
банкара, акционара, земљопоседника који су у Србију донели одређене 
суме новца које су им омогућиле покретање сопственог посла; генерали, 
официри, војни чиновници и војници су једина група која је имала поте-
шкоћа да нађе запослење у Краљевини СХС па су најчешће узимали 
парцеле земље у закуп или радили као најамна радна снага на српским 
селима, на изградњи пруга, путева или мостова; занатлије који су могли 
релативно лако да уновче своје знање са минималним познавањем срп-
ског језика; свештеници су такође лако налазили посао у српским 
црквама; уметници, сликари и музичари – који су оставили снажан 
печат на развој српске културе у 20. веку; лекари и фармацеути; итд.3 

У Трстеничком срезу су живели и радили бројни руски белоеми-
гранти – поред свештеника и монаха4 у Трстенику, као и у другим краје-
вима тадашње Краљевине Југославије, радили су руски инжењери – гео-
дети и геометри. Данас нам је познато њих неколико. Већина ових мла-
дића руског порекла нису у трстеничку варошицу стигли одмах по досе-
љавању у Краљевину; они долазе у град тек 1935. када је образована Гео-
детска управа за катастарски премер Трстеничког среза. Неке од њих 
пут ће одвести даље, а неки ће се у Трстенику оженити, засновати поро-
дице и тако заувек остати везани за овај крај.  

Нарочито је добро позната животна прича инжењера геометра 
Бориса Афанасјева. Афанасјев је оставио писане белешке о свом живо-

                                                 
3 Огњан Топаловић, Тома Миленковић, Мирјана Обрадовић, Врњачки Руси, 

Врњачка Бања 2008, 46–47. 
4 Јелена Вукчевић, Живот руских емиграната у трстеничком срезу. Пример мр 

Николаја Александрова, Расински анали, Крушевац 2012; Јелена Вукчевић, Руски све-
штеници белоемигранти између два светска рата у Трстеничком срезу, Жупски зборник, 
бр. 6/7, Александровац 2013, 123–150. 
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ту у Русији, бегу у Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца и свим живот-
ним недаћама једног младог човека у туђини без икога ко би му помо-
гао. Очеве белешке је у виду књиге Мој отац, руски емигрант објавио 
његов син Василије Афанасјев. 

У ратном вихору Октобарске револуције, Борис, који је тада био 
у руском Кадетском корпусу, емигрира са целом својом школом у Кра-
љевину Срба, Хрвата и Словенаца. Он више никада неће видети своје 
сестре и своје родитеље, нити ће се икада вратити у Русију. По доласку у 
Краљевину СХС целокупан Борисов кадетски корпус био је смештен у 
Словенији, у Стрништу близу града Птуја. У Стрништу су остали све до 
децембра 1920. када се кадетски корпус – и ученици и наставници – 
сели у Белу Цркву. Оно што провејава кроз комплетне Борисове мемоа-
ре, а везано је за овај период Борисовог живота у Стрништу јесу глад, 
потреба за набављањем хране и зима у словеначким горама. 

У Белој Цркви Борис је кренуо у шести разред. Јако је волео 
математику и техничке науке, па уписује студије геодезије на Свеучили-
шту у Загребу 1925. године.5 Како није имао никакве приходе а није 
познавао никакав занат, за преживљавање је морао да обавља најтеже 
послове, и неретко је био гладан. Студије је завршио 1933. године, али 
није имао новца да подигне диплому.  

Са групом геометара долази у Трстеник 1935. када је образована 
Геодетска управа за катастарски премер Трстеничког среза.6 Борис је у 
варошици становао код Славка Петровића Пилца, чиновника у Општини 
Трстеник који ће му касније бити и кум на венчању, а хранио се у чуве-
ној трстеничкој кафани код Милоша Моравца. 

Наредне, 1936. године, Борис се оженио Наталијом Вукадино-
вић, Трстеничанком са којом ће у браку добити двоје деце, Олгу и Васи-
лија. Млада породица Афанасјев је становала у Наталијиној породичној 
кући у Југовићевој улици.  

 

                                                 
5 Василије Б. Афанасјев, Мој отац руски емигрант, Београд 2007, 373. 
6 Исто, 495. 
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У Трстеничком срезу породица Бориса Афанасјева ће остати све 

до 1940. када је Борис послом пребачен у Вучитрн. На почетку Другог 
светског рата, Наталија се вратила у родни Трстеник, док је Борис остао 
на Косову. Године 1942. Борис је отпуштен из службе па се породица 
Афанасјев издржавала од нешто мало уштеђевине коју је имала Натали-
ја. Борис је успео да се запосли тек 1945. године као физички радник у 
крушевачкој фабрици „Мерима“. После рата и свих недаћа које он носи, 
породица Афанасјев је кров над главом себи пронашла у Бору, где се 
Борис запослио као инжењер у Борским рудницима.7 

Податке о породици Бориса Афанасјева, поред исцрпних детаља 
у породичној хроници коју је написао његов син Василије, налазимо и у 
педантно вођеним Црквеним књигама трстеничког Храма Свете Троји-
це. У Протоколу венчаних за 1936. годину забележено је венчање Бориса 
Афанасјева и Наталије Вукадиновић8. У овом Протоколу видимо да је 
Борис Афанасјев, син Василија и Олге, рођен 5. јуна 1905. у Граду Радо-
шу9 у Русији. 

                                                 
7 Исто, 551.  
8 Књига цркве трстеничке храма Сошествија Светог духа за уписивање венчаних 

1936–1943. године, Архив Матичне службе Општине Трстеник (АМС ОТ), стр. 3, р. бр. 
18, год. 1936. 

9 Није нам познато да на простору некадашњег Руског царства постоји Град 
Радош. Овакав унос у Црквеним књигама венчаних храма Свете Тројице у Трстенику 
може се објаснити непажњом свештеника који је унос начинио. Занимљива је, с друге 

Кућа у којој је становала породица Афанасјев, 
данас улица Југовићева 
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По занимању инжењер геометар, 
наводи Протокол даље, са станом у 
Оџацима крај Трстеника, Борис ступа 
у први брак 13. јула 1936. са Вукади-
новић Момира Наталијом. Младенце 
је у трстеничкој цркви венчао свеште-
ник Будимир Миљковић, кум на вен-
чању им је био Славко Петровић, 
општински чиновник из Трстеника, а 
стари сват Милош Марковић Мора-
вац, кафеџија.  
Занимљиво је да у рубрици која 

доноси податке о вероисповести и 
народности младенаца, свештеник 
уписује „источно православне српске“ 
и за Наталију и за Бориса. Исти тер-
мин свештеник Будимир Миљковић 
користи у Књигама рођених за децу 
Афанасјевих – Олгу10 и Василија.11  
Листајући црквене књиге може се 

приметити да свештеници нису 
доследни у уписивању народности 
руских емиграната који су, за потребе 
венчања, сахране или рођења, кори-
стили услуге Српске православне 

цркве на територији Трстеничког среза. Доследна употреба израза 
„источно православне руске вере“ у црквеним књигама се среће само у 
двадесетим годинама прошлог века. Већ у четвртој деценији 20. века, 
свештеници пишу једноставно „источно православне“ без обзира да ли је 
неко по националности био Србин, Рус или пак Чех, све док год испове-
да ортодоксно хришћанство. Исти термин се у четвртој деценији 20. 
века користио и за римокатолике који су били преведени у православље. 
О овој занимљивости вреди размислити, али како није тема овог рада 
поимање народности код људи православне вероисповести међу срп-
ским свештенством, нећемо се овде дуже задржавати. 

                                                                                                                          
стране, очигледна равнодушност Бориса Афанасјева који је морао имати на увид подат-
ке уписане на дан његовог венчања са Наталијом.  

10 Књига цркве трстеничке храма Сошествија Светог духа за уписивање рођених 
1937–1939. године, АМС ОТ, стр. 8, р. бр. 284, год. 1937. 

11 Књига цркве трстеничке храма Сошествија Светог духа за уписивање рођених 
1941–1946. године, АМС ОТ, стр. 1, р. бр. 105, год. 1941. 

Борис и Наталија Афанасјев, 
са ћерком Олгом испред куће 
у којој су становали 
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Олга, прво дете руске породице Афанасјев рођено у новој отаџбини, 
на свет је дошла у Бановској болници у Крушевцу 28. септембра 1937. 
Девојчицу је у трстеничком храму крстио Будимир Миљковић, свеште-
ник који је венчао њене родитеље. Кум на крштењу јој је био Славко 
Петровић, трстенички општински чиновник који је био и кум на венча-
њу Бориса и Наталије. Олгин млађи брат, Василије, рођен је у ратно вре-
ме – 12. маја 1941. Дечак је крштен 27. маја 1941. од стране истог све-
штеника и истог кума који су крстили његову, четири године старију, 
сестру у трстеничком храму. 
Остали су сачувани подаци о још једном руском инжењеру који је 

радио у Трстенику. У питању је Вјачеслав Александрович Ромјанцев,12 
који је био један из групе Руса који су се у Трстенички срез доселили 
одмах и ту и остали да живе и раде. Ромјанцев, рођен 18. септембра 
1884, био је родом из Петербурга, од оца Александра, рентијера. Вјаче-
слав је у Србију дошао као бивши официр, а у грађанству је по занимању 
био грађевински инжењер. У Трстенику се запослио као помоћник сре-
ског грађевинског референта, а ту је и засновао породицу.13 
У првом таласу руске емиграције, у Трстенички срез је дошла и Вје-

ра Алексејевна Барзенко, рођена 13. јула 1894. у Јекатеринославу, од 
оца Алексеја, рентијера. Вјера је по струци била медицинска сестра, па 
је одмах добила посао у среској здравственој амбуланти; тако је Трсте-
нички срез добио своју прву школовану медицинску сестру.14 
Да љубав не познаје границе, и да се понекада деси неочекивано, 

сведочи управо случај Вјере Барзенко и Вјачеслава Ромјанцева. Они су 
се упознали и заволели у Трстенику, а ту су се и венчали 1. октобра 
1922. у храму Свете Тројице у Трстенику.15 Сина Владимира су добили 
22. маја 1923. Владимир је крштен у родитељском дому 4. јуна 1923. 
Ромјанцевима је на крштењу детета кумовао трговац Данило Мариса-
вљевић, а дете је крстио свештеник Ник. Серафимовић16. Венчани кум 

                                                 
12 У Русији не постоји презиме Ромјанцев, већ Румјанцев. Занимљиво је да се 

име Вјачеслава Александровича у свим Црквеним књигама јавља управо као Ромјанцев. 
Широм Србије је долазило до (не)намерног посрбљавања руских имена и презимена, а 
сами емигранти су то најчешће равнодушно посматрали или су и сами посрбљавали сво-
ја имена и презимена – такав је случај са Николајем Александровим који се више пута у 
Црквеним књигама Горњорибничке цркве потписивао као „Никола“ (в. детаљније Ј. Вук-
чевић, Руски свештеници белоемигранти између два светска рата (трстенички срез), 
123–150). 

13 Књига цркве трстеничке храма Сошествија Светог духа за уписивање венча-
них 1922–1929. године, АМС ОТ, стр. 1, р. бр. 33, год. 1922. 

14 Исто. 
15 Исто. 
16 Књига цркве трстеничке храма Сошествија Светог духа за уписивање рођених 

1921–1923. године, АМС ОТ, стр. 65, р. бр. 173, год. 1923. 
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им је био Константин Збутович,17 а пригодну свечаност за младенце је 
припремио професор Иван Веденски18 који је младенцима на венчању 
уписан као стари сват.19 На основу податка да је детету кумовао чувени 
трстенички трговац Марисављевић, закључујемо да се мала руска коло-
нија смештена у Трстеничком срезу релативно лако уклопила у услове 
затворене паланке. Док на основу чињенице да су Вјачеславу и Вјери и 
кум и стари сват били руски емигранти, видимо да се невелика трсте-
ничка насеобина Руса чврсто држала заједно стварајући родбинске везе, 
учвршћујући тако споне међу собом, стичући какав-такав осећај сигур-
ности и припадности заједници. 
Колико су Протоколи венчаних, рођених и умрлих трстеничке цркве 

значајни за наше истраживање најбоље сведочи број података преузетих 
из њих. Рубрике у овим Књигама су свеобухватне, траже да се о рођеном 
или умрлом унесе мноштво података, толико драгоцених истраживачу. 
Тако сазнајемо да је Вјера у првом браку и да јој је Владимир прво дете, 
док је Вјачеслав у другом браку и Владимир му је друго дете. Где су Вја-
чеславова прва жена и дете из тог брака, Књиге о томе ћуте. Да бисмо 
избегли на овом месту било каква домишљања, претпоставићемо само 
да је Вјачеслав морао свештенику који га је венчао поднети неки доказ 
да је први брак окончан (разводом или смрћу прве жене?) те је Вјаче-
слав имао право да ступи у други брак.  
Трећи руски геометар у Трстеничком срезу о коме поседујемо 

податке је Иван Губарев. Иван је рођен 29. августа 1906. у селу Ољгин-
ска, Донска област, а родитељи су му се звали Надежда и Иван. Оженио 
се Татјаном Дударев 21. фебруара 1937, ћерком Степана и Варваре из 
Одесе. Татјана је рођена 1. јануара 1910. и у тренутку ступања у брак 

                                                 
17 Константин Збутович је био некадашњи пуковник штаба генерала Врангела 

и командант белогардејских пукова у борбама против бољшевика. Доселио се у Трсте-
ник, вероватно у последњем руском евакуационом таласу када су се у Краљевину СХС 
дошле преостале Врангелове трупе. У Русији је био велепоседник, властелин, веома 
образован човек. Бежећи из Русије оставио је имање величине Крушевачког среза. Збу-
тович се у Трстенику запослио на месту општинског писара, а после неколико месеци 
му се придружила и супруга. Породица Збутович је у Трстенику остала дуго, станујући 
приватно у кући Наталије Вукадиновић (касније Афанасјев). Збутовичи су се 1939. одсе-
лили за Београд. В. Афанасјев, Мој отац, 525. 

18 Професор Иван Веденски је рођен у Новом Селу, у Тулској губернији, а 
живео је у Петербургу. Веденски се 1921. запослио у Трстенику као хоровођа хора 
„Бошко Југовић“, па се усуђујемо претпоставити да је био професор музике. Са хором, 
Иван Веденски је побеђивао на многим такмичењима, а у Трстенику је остао све до 
1925. године. Видети: Група аутора, Сто године храма Свете Тројице у Трстенику 1900–
2000. година, Трстеник 2001, 134–136. 

19 Књига цркве трстеничке храма Сошествија Светог духа за уписивање венча-
них 1922–1929. године, АМС ОТ, стр. 1, р. бр. 33, год. 1922. 
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радила је као чиновник Државне штампарије у Београду. Младенце је 
венчао прота Душан Поповић у храму Светог апостола Марка у Београ-
ду. На венчању им је кум био Никола Купљин, поручник из Београда, а 
стари сват још један београдски Рус-емигрант, Аркадије Заљиковац, 
трговац по занимању.20 
И за Ивана и за Татјану, свештеник је записао једноставно „источно 

православне вере“. Име породице Губарев не срећемо поново у цркве-
ним књигама Трстеничког среза, што не значи да ово двоје младенаца 
нису имали деце. Поставља се питање ако су имали деце, да ли су их 
крстили у трстеничком храму или негде другде, и ако је такав случај, да 
ли су православни Руси који су у међуратном периоду живели и радили 
на територији Трстеничког среза доживљавали цркву Свете Тројице у 
Трстенику као свој храм или су радије ишли у најближу руску цркву и 
тамо обављали своје верске обреде?21 
За нас је интересантна и рубрика „презиме, име занимање и место 

становања родитеља венчаних“ јер је за Ивана као место становања 
наведен Трстеник, а за његове родитеље Ољгинска, док је за Татјану 
наведен Београд, а за њене родитеље Одеса. Искључујемо могућност да 
су Иван, односно Татјана, сами и без родитеља емигрирали 1920. или 
1921. године јер су тада имали 15, односно 11 година. Вероватније је да 
суемигрирале њихове целе породице. Зашто се онда као место живота 
родитеља наводи место у Русији, а за место живота њихове деце место у 
Краљевини Југославији? Мање је вероватно да су се било Татјанини 
било Иванови родитељи у међувремену вратили у Русију јер се тамо већ 
био учврстио комунистички режим од кога су морали да беже. Можемо 
само да претпоставимо да је свештеник желео да на неки начин забеле-
жи порекло младенаца, који су се за петнаестак година живота у Краље-
вини Југославији сигурно у великој мери натурализовали с обзиром да 
су у Србију дошли као деца. 
Године 1937. оженио се један геометар руског порекла који је радио 

на територији Трстеничког среза,. У питању је Кузман Трушин, рођен 
27. новембра 1905. у Харкову од мајке Александре и оца Петра, трговца 
по занимању. Кузман се оженио Ружицом Јаношевић из Медвеђе. Мла-
да је рођена 9. марта 1915. у земљорадничкој породици Сибина и Љуби-
це Јаношевић из Медвеђе. Младенце је 12. новембра 1937. у цркви села 
Медвеђе венчао парох Тихомир Вељковић. И кум, Никола Соколов, и 
стари сват, Драган Петровић, по занимању су били геометри. Од када је 
1935. године у трстеничкој вароши формирана Геодетска управа, пора-

                                                 
20 Књига венчаних 1936–1943. године, АМС ОТ, стр. 14, р. бр. 6, год. 1937. 
21 Ова друга варијанта се чини мање вероватна јер је најближа руска црква била 

у селу Адровцу, у близини Алексинца, који је удаљен око 90 км од Трстеника. 
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сла је потреба за инжењерима геометрима. Највећи број њих је био 
руског порекла, што видимо на примеру младожење Кузмана и његовог 
кума Николе, потом у случају Бориса Афанасјева, али било је геометара 
и српског порекла – као што је био стари сват Трушинових, Драган 
Петровић. О Кузману Трушину знамо још толико да је 17. октобра 1971. 
преминуо у Београду, општина Стари град.22 Када је у Трстеничком сре-
зу престала потреба за школованим геометрима, држава је ове школова-
не људе упућивала у друге општине и срезове, како би тамо вршили 
катастарска премеравања (Афанасјев је био распоређен у Вучитрн, где 
ће са породицом остати до почетка Другог светског рата). 
Док о Трушиновима налазимо податке само у књизи венчаних без 

икаквих информација о њиховој породици у књигама рођених (што не 
значи да нису имали деце), о породици Власов налазимо трагове само у 
књизи рођених. Дана 29. новембра 1935, у Трстенику, пре подне, рођена 
је Ана Власов, друго дете својих родитеља. Мајка Милица (28 година) 
била је из Трстеника, а отац Алекса (Алексеј) Власов (34), који је био 
руског порекла, геометар по занимању, са станом у Трстенику. Свеште-
ник Радмило Јаћовић је 9. децембра 1935. крстио малу Ану, у породич-
ном дому родитеља, Милице и Алексеја. Кума на крштењу је била Љуби-
ца Станишићева, учитељица из Лазаревца.23 
Док је Алексејево друго дете рођено у Трстенику, пети члан ове 

мешовите српско-руске породице, Михаило, рођен је у Руми.24 Дечак је 
угледао свет 25. јуна 1938, пре поноћи. Исти свештеник који је крстио 
малу Ану Власов је у канцеларији цркве трстеничке крстио и Михајла, 
31. октобра 1938. године. Примећујемо да је Ана крштена само десет 
дана по рођењу, а да је између Михаиловог рођења и крштења протекло 
четири месеца, вероватно док су се родитељи вратили из Руме у Трсте-
ник, где им је било место сталног боравка. Кума на крштењу је била Сто-
јанка Радосиновић, супруга Благоте, шефа катастарске секције у Трсте-

                                                 
22 Књига цркве трстеничке храма Сошествија Светог духа за уписивање 1936–

1943. године, АМС ОТ, стр. 30, р. бр. 97, год. 1937. 
23 Књига цркве трстеничке храма Сошествија Светог духа за уписивање рођених 

1935. године, АМС ОТ, стр. , р. бр. , год. 1935. 
24 Уредне и педантне Црквене књиге рођених доследно наводе Ану Власов као 

друго, а Михаила Власова као треће дете. То говори да је породица Власов имала још 
једно дете, прворођено, о коме нисмо успели да пронађемо ближе информације. Како 
ни церемонија венчања Алексејева и Миличина није унета у Књиге венчаних, закључује-
мо да су се Власови венчали и прво дете добили на територији неког другог среза, где се 
Алексеј Власов налазио због посла. Овај закључак поткрепљује чињеница да је њихово 
треће дете, Михаило, рођен у Руми (вероватно се тамо Алексеј нашао послом), као и 
честа промена места упослења геометара који су вршили катастарски премер државе 
30-их година прошлог века. 
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нику.25 Сигурно је да се до краја четврте деценије 20. века руска емигра-
ција сасвим добро уклопила у живот у Србији, јер видимо да они склапа-
ју бракове са Српкињама, Срби су им кумови и стари сватови, али при-
мећујемо и да се чврсто, као прави еснаф, руски геометри (повезани 
пореклом и занимањем) са српским геометрима и инжењерима држе 
заједно и склапају кумства и родбинске везе. Геометар Никола Соколов 
био је кум на венчању Кузману Трушину, геометру; Стојанка Радосино-
вић, супруга Благоте, шефа катастарске секције у Трстенику је кумовала 
трећем детету Алексеја Власова, геометра руског порекла; а сам Кузман 
Трушин је кумовао Михаилу Проценку, геометру, на крштењу његовог 
другог детета. 
Михаило Проценко (34 године) и његова супруга Милосава (26) из 

Грабовца су 9. јула 1935, пре подне, по други пут постали родитељи.26 
Мали Александар Проценко је крштен 5. августа 1935. у Грабовцу, у 
дому родитеља, од стране свештеника Радојка Ж. Ћиријакова. Кум је 
био Кузман Трушин, геометар.27 Нажалост, дете је преминуло 25. 
новембра 1935, а смрт је у црквене књиге завео свештеник Б. А. 
Миленковић.28  
Када се Проценковима родило треће дете, дали су му чисто српско 

име – Животије. Чини се да се Михаило Проценко у потпуности саживео 
са својом српском породицом и околином, када је уместо руског имена 
свом детету дао српско.29 Михаило је, наравно, био вођен и жељом да му 
треће дете живи (за разлику од другог), када му је дао име које корен 
вуче из речи „живот“. Животије је рођен 7. децембра 1937, по подне, у 
Трстенику.30 Дечак је крштен истог дана у канцеларији цркве трстеничке 
од стране свештеника Р. Б. Јаћовића. Кума на крштењу је била Лепосава 

                                                 
25 Књига цркве трстеничке храма Сошествија Светог духа за уписивање рођених 

1937–1939. године, АМС ОТ, стр. , р. бр. , год. 1938. 
26 Поново у црквеним књигама, као што је то био случај са породицом Власов, 

нема података о венчању родитеља, односно о рођењу првог детета. 
27 Као место становања Кузмана Трушина, дететовог кума на крштењу, наводи 

се село Угљарево. 
28 Књига цркве трстеничке храма Сошествија Светог духа за уписивање рођених 

1929–1931. године, АМС ОТ, стр. 28, р. бр. 80, год. 1930 
29 Уколико се упореде имена које су руске и руско-српске породице давале сво-

јој деци, примећује се да су то била имена подједнако заступљена у оба народа (Ана, 
Александар, Михаило, Владимир), али и чисто руска имена (Олга, Василије). Животије-
во име је, колико знамо, једино чисто српско мушко име дато детету из једног мешови-
тог брака Руса и Српкиње на територији Трстеничког среза. 

30 Дечак је највероватније рођен у среској амбуланти где од 1923. године ради 
прва школована општинска бабица Василија Петровић-Бранковић. Детаљније о бабици 
Васки у: прим. др Александар Д. Милићевић, Историја трстеничког здравства, Трсте-
ник 2010, 85. 
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Вељовић, супруга Војислава, рентијера из Трстеника.31 Животије Про-
ценко се 1965. године оженио у Крагујевцу, а преминуо је 9. октобра 
1983. у Београду. 
Када је 12. новембра 1937. геометар Никола Соколов кумовао на 

венчању Кузману Трушину, Соколов је већ био у браку и имао синчића. 
Нисмо успели да у Књигама венчаних трстеничког храма пронађемо 
податак када и где се Соколов оженио супругом Милевом, али поуздано 
знамо неколико података о њиховом детету Александру. Мали Соколов 
је рођен 30. августа 1937. у Штулцу, по поноћи. У тренутку његовог 
рођења, његов отац Никола је имао 30 година (дакле рођен је 1907), а 
мајка Милева 26 година. Александра Соколова, прво дете у овој малој 
руско-српској породици, крстио је свештеник Радмило Б. Јаћовић. 
Дечак је крштен у дому родитеља, у Штулцу, 13. септембра 1937, а кум 
на крштењу му је био Радоје М. Ратајац, трговац из Велике Дренове, нај-
већег села Трстеничког среза.32 
Колико је значајан био долазак руске колоније у Трстенички срез за 

развитак ове вароши сведочи још један податак. Када је 1922. године у 
вароши прорадила мала термоелектрана, град је добио своје прво елек-
трично осветљење. На одржавању у централи је радио Сергеј Кулик, 
инжењер руског порекла који је у Трстенику боравио од 1923. године. 
Сергеј је радио на месту руковаоца (пословође) централе и електричара 
мреже.33 
Рођен је у руском месту Зенкову, а од школе је имао шест разреда 

гимназије. У Трстеник је распоређен 1923. одобрењем Начелства трсте-
ничког среза датог решењем број 190/24. Кулик је био на општинском 
платном списку, а изгледа да је поред сталног запослења у Централи, у 
приватној режији изводио радове и поправке на кућним електричним 
инсталацијама у Трстенику. У ту сврху, Кулик је унајмљивао и из свог 
џепа плаћао приватне раднике електричаре.34 Сергеј Кулик се налази на 
списку радника електричне централе у Трстенику све до 1945. када је у 
централи избио пожар. 

                                                 
31 Књига цркве трстеничке храма Сошествија Светог духа за уписивање рођених 

1935. године, АМС ОТ, стр. 15, р. бр. 225, год. 1935. 
32 Књига цркве трстеничке храма Сошествија Светог духа за уписивање рођених 

1937–1939. године, АМС ОТ, стр. 2, р. бр. 253, год. 1937. 
33 Танасијевић, Гавриловић, Светлост у времену (осам деценија Електродистри-

буције Трстеник), Трстеник 2004, 57. 
34 Танасијевић, Гавриловић, Светлост, 57. 
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 Крајем октобра или почетком новембра 1945. избио је пожар у 
Електроцентрали у Трстенику. То ће довести до потпуне обуставе испо-
руке електричне енергије варошици на неколико месеци. Колико је био 
важан овај догађај сведочи чињеница да је у истрагу о пожару била 
укључена УДБ-а. Сви запослени су били лишени слободе, испитивани и 
временом пуштани на слободу. На крају нико није оптужен за избијање 
пожара, али Сергеја Кулика не налазимо после овог догађаја на списку 
радника електричне Централе у Трстенику.35 

У Краљевини СХС, касније Краљевини Југославији, руски инже-
њери су чинили далеко најбројнију факултетски образовану емигрант-
ску групацију. Према неким сведочанствима, почетком 1922. године 
готово половина од свих руских инжењера који су побегли из Русије 
дошла је у Краљевину.36 Одмах по доласку, немајући никакве документе 
којим би могли да докажу школску спрему, прихватали су најтеже посло-
ве који су им доносили минималну зараду. У таквој ситуацији су били 
приморани да излаз потраже у самопомоћи и организацији. Већ 1920. 
године у Београду је одржана оснивачка скупштина Савеза руских инже-
њера у Краљевини СХС, а том приликом је усвојен и Статут Савеза.37 

                                                 
35 Исто, 79. 
36 Тома Миленковић, Руски инжењери у Југославији, Београд 1997, 9. 
37 Исто, 11. 

Сергеј Кулик испред турбине у првој 
Електричној централи, 1923. године 
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Од укупно осморице инжењера који су радили у Трстеничком 
срезу између два светска рата, само су двојица рођени у 19. веку. У 
питању су Вјачеслав Александрович Ромјанцев (рођ. 1884) и Кулик Сер-
геј, за кога немамо податак о тачној години рођења, али на основу њего-
ве фотографије из 1923. можемо да закључимо да је рођен између 1880. 
и 1885. године. Ипак, ниједан од ове двојице инжењера не налази се на 
Списку руских инжењера миграната у Југославији који је дат као прилог у 
књизи Томе Миленковића, Руски инжењери у Југославији.38 

На овом Списку налазимо једино име Бориса Афанасјева, рође-
ног 1905, који је завршио Технички факултет у Загребу 1933. године. 
Исте године кад и Афанасјев (1905), рођен је Кузман Трушин, али нема-
мо податке где је он завршио факултет, мада је извесно (на основу годи-
не рођења) да је то морао бити неки од техничких факултета у Краљеви-
ни Југославији. Исти случај је са Алексејем Власовим и Михаилом Про-
ценком (обојица рођени 1901), као и са најмлађим трстеничким геоме-
трима руског порекла – Губаревим (рођ. 1906) и Соколовим (1907).  

Трстеничка општина је 1921. године бројала 36.153 становника, а 
1931. године 45.700, док истовремено Краљевина СХС 1921. године има 
12.017.323 становника, а Краљевина Југославија 1931. – 13.934.038 ста-
новника.39 На крају, остаје нам да упоредимо изнесене статистичке 
податке: ако је у Краљевину СХС дошло око 1.200 руских инжењера 
разних профила (рударски, саобраћајни, војни, технички...),40 а у Трсте-
ничком срезу је у међуратном периоду било чак осморица руских инже-
њера, можемо закључити да је то био значајан број с обзиром на величи-
ну среза.41 

  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38 Исто, 173–215. 
39 Светлана Радовановић, Етничка структура Краљевине Југославије у контек-

сту националне политике Југословенства, Демографија, књ. IV, Београд 2007, 133. 
40 Т. Миленковић, Руски инжењери у Југославији, 9. 
41 У трстеничкој општини је после Другог светског рата живео и радио још један 

инжењер руског порекла – Валеријан Матвејев. Матвејев је у трстеничкој општини оста-
вио значајан траг, али до данас о њему није истраживано нити писано. Знамо само то да 
је пројектовао садашњу зграду Музејске збирке и школску зграду основне школе у Јаси-
ковици (на чијем је месту подигнута постојећа зграда основне школе). 
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РЕЗИМЕ 

 
РУСКИ ИНЖЕЊЕРИ БЕЛОЕМИГРАНТИ  

ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА  
У ТРСТЕНИЧКОМ СРЕЗУ 

 
У Трстеничком срезу у периоду између Првог и Другог светског 

рата радио је, у односу на број становника, велики број руских емигра-
ната. Поред свештеника и монаха, у срезу је радио и један број руских 
инжењера. Двојица од њих Вјачеслав Александрович Ромјанцев и Сергеј 
Кулик у варош долазе 1920-их година, а преостала шесторица после 
1935. године када је образована Геодетска управа за катастарски премер 
Трстеничког среза. Неке од њих пут ће одвести даље, а неки ће се овде 
оженити, засновати породице и заувек остати везани за овај крај.  
 
 

SUMMARY 
 

RUSSIAN ENGINEERS - THE WHITE ÉMIGRÉS BETWEEN  
THE TWO WORLD WARS IN THE TRSTENIK DISTRICT 

 
 In the period between the First and Second World War a large 
number of Russian immigrants worked in the Trstenik district when com-
paring the number of population. A number of Russian engineers also 
worked in the District along with the priests and monks who were already 
elaborated in my previous papers. Two of them, Vjaceslav Aleksnadrovic 
Romjancev and Sergey Kulik, came into town in 1920’s, and the other six 
men came after 1935 when the Geodetic Administration for cadastral sur-
vey of the Trstenik District was established. The path will lead some of 
them far away from here but some will get married, start their own families 
and forever remain attached to this area.   
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„КУЛТУРНО УЗДИЗАЊЕ НАРОДА“ 
ПРИРЕДБЕ И ПРЕДАВАЊА У ЖУПИ 1945–1950

 
 
 

АПСТРАКТ: У раду се представљају напори на спровођењу пар-
тијске агитпроповске политике, народном просвећивању и „културном 
уздизању народа“ у Александровцу и околини у првим годинама после Дру-
гог светског рата. Пажња је посвећена пре свега културно-уметничким 
приредбама и предавањима, њиховој садржини, циљевима и локалним 
организацијама које су их организовале. 

 
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Жупа, Комунистичка партија, Агитпроп, народ-

но просвећивање, предавања, приредбе, домови културе, школе 
 
Циљеви културне политике Комунистичке партије Југославије 

после Другог светског рата у Југославији и Србији произилазили су из 
тешког културног наслеђа и темељили су се на раду мреже просветних 
органа власти, партијских агитпроп апарата и масовних организација. 
Висок проценат неписмености народа, лоша образовна структура и 
културна заосталост наметали су као основни циљ описмењавање, 
школовање, народно просвећивање и демократизацију школства и кул-
турних садржаја, односно, „културно уздизање“ широких народних 
слојева, пре свега бројног сеоског становништва. Културни и просвет-
ни садржаји били су и поуздан пут за пропагирање идеолошко-поли-
тичких ставова владајуће партије, ширење пожељних културних моде-
ла, садржаја и порука и обликовање културних схватања и потреба као 
и идеолошко-политичких ставова „широких народних слојева“. Циље-
ви културне политике били су прокламовани одмах по завршетку рата 
и имали су запажено место у свим државним и партијским документи-
ма, почев од Устава из 1946, преко Закона о првом петогодишњем плану 

                                                 
 Рад је део пројекта Српско друштво у југословенској држави у 20. веку – између 

демократије и диктатуре (бр. 177016) који финансира Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије. 
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привредног развоја 1947, па све до разних партијских докумената и 
резолуција.1  

И на територији Жупског среза, који је после рата обухватао 
Александровац и 48 околних насеља, са укупно 28.293 становника, 
циљеви, методе и видови спровођења културне политике били су исти 
као и у другим деловима земље. У средини у којој је било 31,2% непи-
сменог становништва старијег од 10 година и 58,5% становника без шко-
ле,2 приоритети културне политике су били јасни: на масовним аналфа-
бетским течајевима је требало кампањски описмењавати становништво 
и смањити број неписмених; ширењем школске мреже, увођењем и про-
дужавањем обавезног основног школовања и што ширим обухватом деце 
требало је описмењавати и образовати младе, спречити појаву нових 
неписмених и побољшати образовну структуру становништва; истовре-
мено требало је на разне начине кроз школске и ваншколске активно-
сти, кроз формалне и неформалне видове и разне културне установе и 
активности вршити народно просвећивање, „културно уздизати народ“, 
односно ширити знање и културу, а истовремено и идеолошко-политич-
ки обликовати свест народа.  

У срезу је при среском Народном одбору постојало просветно 
одељење са одсеком и референтом за народно просвећивање, као и кул-
турно-просветни одбор састављен од представника омладине, АФЖ-а, 
синдиката, учитеља и истакнутих образованих појединаца. Културно-
просветним радом је руководио агитпроп апарат среске организације 
Комунистичке партије, подстичући и надзирући све активности на пољу 
просвете, културе и народног просвећивања у срезу. Масовне организа-
ције су се, поред учешћа у среском културно-просветном одбору, интен-
зивно бавиле културним и просветним радом у народу преко својих 
органа и активиста. Центри народног просвећивања биле су пре свега 
школе, у којима се осим редовног школског рада одвијала и већина ван-
школских, просветних и културних активности, пре свега у сеоским сре-
динама. Због великог процента неписмених у почетку су највећи напори 
улагани на описмењавању неписменог становништва путем аналфабет-

                                                 
1 Ljubodrag Dimić, Agitprop kultura. Agitpropovska faza kulturne politike u Srbiji 

1945–1952, Beograd 1988, 28–54, 126–153; Драгомир Бонџић, Просвета и наука у Србији 
и Југославији 1945–1990, Историја 20. века, бр. 2, Београд 2008, 395–401; Културна поли-
тика Југославије 1945–1952, Зборник докумената, књ. 1, приредили Бранка Докнић, 
Милић Петровић, Иван Хофман, Београд 2009, 131–132, 140–143, 257–330, 333–335. 

2 Konačni rezultati popisa stanovništva od 15. marta 1948. godine, knjiga I, 
Stanovništvo po polu i domaćinstva, Beograd 1951, 63; Konačni rezultati popisa stanonvištva od 
15. marta 1948, knj. V, Stanovništvo po pismenosti, Beograd 1955, 52–53, 80–81, 153; Konačni 
rezultati popisa stanovništva od 15. marta 1948, knj. IV, Stanovništvo po školskoj spremi, 
Beograd 1952, 80–81. 
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ских течајева. Истовремено, оснивани су домови културе, народни уни-
верзитети, књижнице, библиотеке и читаонице, организовани разни 
просветни течајеви, дилетантске и читалачке групе, усмене и зидне 
новине. 3 Културни и просветни садржаји су преношени и преко дневне 
штампе (Политика, Борба, Глас, Победа, Омладина...), а у самом Алек-
сандровцу и преко радија и филма.4 

Много интензивније просветно и културно „уздизање народа“ 
вршено је на бројним предавањима и приредбама, са различитим тема-
ма и садржајима. Предавања и приредбе су организовани на разним 
местима, школама, домовима културе, задружним домовима, у Алек-
сандровцу и околним селима. Предавачи су били истакнути политички 
и културни радници из самог среза или из округа, а приредбе су органи-
зовали и припремали ђаци, пионири, омладина, локалне организације 
Народне омладине, АФЖ, синдиката, Народног фронта, дилетантске 
групе, итд. Осим културног садржаја и предавања и приредбе су имали 
јасне идеолошко-политичке поруке и циљеве који се могу видети из 
самих тема и репертоара. Њихова улога је била не само да образују и 
„културно уздижу“ већ и да идеолошко-политички васпитавају и усме-
равају народ, почев од тек описмењених аналфабета, преко пионира и 
ђака, до омладине, жена и бројног сеоског становништва. Дакле, при-
редбе и предавања су имала прворазредну агитационо-пропагандну уло-
гу тако да су припремана и контролисана у партијском агитпроп апара-
ту који је обликовао и одобравао репертоар и теме и бирао предаваче, а 
потом и оцењивао резултате и учинак појединих акција. Из агитпропа је 
обично долазио и „списак литературе“ за припрему одређеног предава-
ња, који се углавном састојао од чланака из Борбе, говора партијских и 
државних руководилаца, домаће и стране марксистичко-лењинистичке 
литературе и по којег стручног чланка из области које се предавање 
тицало. Пропагандни утицај се није завршавао самим извођењем при-

                                                 
3 О описмењавању становништва у Жупи на аналфабетским течајевима после 

Другог светског рата видети: Драгомир Бонџић, Описмењавање у Жупи 1945–1950, Нема-
теријално културно наслеђе и локална средина. Резултати савремених мултидисципли-
нарних истраживања Александровачке жупе и околних области, Тематски зборник, 
уредник др Ивица Тодоровић, Александровац 2012, 67–92. О оснивању књижница и 
читаоница у Жупи у истом периоду видети: Исти, Књижнице у Жупи после Другог светског 
рата, Жупски зборник, бр. 6–7, год. 2011/2012, Александровац 2013, 169–184. 

4 У читавом срезу је постојао само један биоскоп који је радио у Дому културе у 
Александровцу. У Александровцу је постојало само пет радио пријемника у предузећима 
и установама, али „због недовољно струје“ ни они нису били довољно искоришћени. 
Историјски архив Крушевац (ИАК), фонд СНО Александровац, Савет за просвету и кул-
туру, Повереништво за просвету и културу СНО Александровац – Одељењу за народно 
просвећивање Министарства просвете НР Србије, 8. јун 1949, Извештај о народном про-
свећивању. 
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редбе или одржавањем предавања, већ је касније настављан, такође под 
чврстим надзором партијског агитпроп апарата, преко локалне и репу-
бличке дневне, омладинске и пионирске штампе, у којој су објављивани 
детаљни извештаји, са описом програма, оценом квалитета извођења, наво-
ђењем броја гледалаца и прецизним описом реакције публике, пре свега 
„одушевљења“ кључним мотивима партијске идеологије и пропаганде. 

Масовне организације су на територији Жупе почеле да органи-
зују различите приредбе већ крајем рата и непосредно по његовом завр-
шетку. То су биле претежно добротворне манифестације које су пиони-
ри, омладина и жене Жупе приређивале за пострадале крајеве и незбри-
нуту децу. На репертоару су биле песме, рецитације, кратки комади и 
скечеви, а преовладавале су теме из НОБ-а, револуционарне и социјалне 
теме и садржаји у којима је изражавана љубав према Совјетском Савезу. 
Тако су већ јануара 1945. културне групе УСАОС-а и АФЖ-а организова-
ле приредбу са прилозима за пострадале крајеве.5  

Нешто више од месец дана по завршетку рата, 17. јуна 1945, 
пионири Жупе су организовали приредбу на којој су отпевали „Пионир-
ску химну“ и одиграли скечеве „Пионири Жупе наступају“ и „Пионири 
траже лопова чика Раку“. Последњи комад је игран и касније више пута 
и у њему је приказана после рата актуелна борба против црне берзе и 
слободне трговине у којој је требало активно да учествују и најмлађи. 
Према извештачу листа Победа са приредбе учесници су „задивили про-
грамом, дисциплином, редом и пожртвованошћу“.6 Током јуна је и АФЖ 
Александровца приредио представу за незбринуту децу.7 Пионири су 
већ 5. августа дали дневну приредбу за децу на којој је хор извео песму 
„Јосиф Стаљин“ и хорске рецитације „Роди годино родила ти пшеница“ 
и „Млада партизанка“, а драмска група извела комад „Дедин рођендан“. 
Према извештају у Победи, посебно одушевљење публике је изазвала 
песма „Јосиф Стаљин“. 8 

Крајем године се све више активирао и Народни фронт Алексан-
дровца, који је, осим манифестација у самом граду, почео да организује 
и приредбе у околним селима. Тако је у недељу 23. децембра 1945. кул-
турно-просветна група Народног фронта из Александровца дала „успе-
шну“ приредбу у селима Злегиње и Трнавци. Поред рецитација, хорских 
и соло песама, приказан је и „поучни“ позоришни комад „Жртве пегав-
ца“.9 Током године су одржана и прва предавања, пре свега у Александр-

                                                 
5 Победа, бр. 11, 27. јануар 1945, 3. 
6 Победа, бр. 30, 23. јун 1945, 6. 
7 Победа, бр. 31, 30. јун 1945, 3. 
8 Победа, бр. 33, 12. август 1945, 6. 
9 Победа, бр. 8, 4. јануар 1946, 2. 



 

 

 
 
 

„Културно уздизање народа“ – приредбе и предавања у Жупи 1945–1950. 99

овцу. Тако су децембра 1945. на Народном универзитету у Александров-
цу одржана предавања професора Ивана Швабића „Пропаст империја-
листичких држава кроз векове“ и наставника Пољопривредне школе 
Радована Тодоровића „О говору Молотова на прослави Октобарске 
револуције“. У оба случаја се радило о важним, искључиво идеолошким 
темама, које је као део партијске пропаганде у народу наметао агитпроп 
апарат, који је одређивао и предаваче и литературу и потом оцењивао 
успешност наступа. 10 

Већ од почетка послератног периода, важну прилику за одржава-
ње предавања и приредби представљали су значајни датуми из НОБ-а, 
историје нове Југославије, Комунистичке партије и масовних организа-
ција. Разне политичке конференције, предизборна окупљања и митинзи, 
представљали су добру прилику да се осим директним политичким гово-
рима, партијска политика и идеологија пропагирају и путем стручних 
или идеолошких предавања и посебно путем културно-уметничког про-
грама. Тако су пионири Жупе већ 26. децембра 1946. прославили свој 
дан – Дан пионира – организовањем приредбе, оснивањем читалачке 
групе и другим манифестацијама у селу Злегиње.11 

Време одржавања, садржаји и теме предавања и приредбе су и 
наредних година зависили од државних и партијских идеолошких и 
политичких потреба и циљева. Тако је и у Жупи, као и у свим осталим 
деловима земље, основни садржај партијског пропагандног рада па тако 
и приредби и предавања, осим поменутих тема, чинила тематика везана 
за обнову и изградњу земље, покретање привреде, обављање пољопри-
вредних радова, омладинске радне акције, ударништво, такмичење, итд. 
Кроз различите културно-уметничке садржаје је требало приказати, сла-
вити и подстицати напоре омладине и целокупног становништва на 
обнови разорене земље, изградњи првих послератних саобраћајница и 
фабрика и покретање привреде. Од 1947. године ова тематика је допу-
њена представљањем и објашњавањем задатака и циљева Првог петого-
дишњег плана на предавањима и приредбама. 

Обнова и изградња земље и Први петогодишњи план су утицали 
и на сам начин организовања културно-уметничког рада, па тако и пре-
давања и приредби. Наиме, према директивама партијског агитпроп 
апарата, и културно-уметнички рад се одвијао кампањски, у оквиру так-
мичења и унапред постављених циљева и задатака. Такмичења су спро-
вођена на територији појединих срезова, округа или у целој републици, 
а поводом значајних историјских датума (1. мај, 7. јул, 29. новембар) 
или уочи конгреса и конференција Партије и масовних организација. 

                                                 
10 Исто. 
11 Победа, бр. 9, 11. јануар 1946, 1. 
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Током реализације задатака у оквиру такмичења било је важно достићи 
прописане бројеве и држати се тематике коју је диктирао партијски 
агитпроп апарат. Квалитет и „ниво“ културно-уметничког и просветног 
рада био је у другом плану, мада се често у партијским извештајима и 
анализама осим неиспуњења задатака, запостављања културног рада, 
недовољне посећености манифестација, критикују и „низак ниво“ и слаб 
квалитет појединих приредби и предавања и недовољно залагање неких 
локалних партијских органа и масовних организација на подизању 
нивоа и квалитета.12 

Тако је омладина Жупе у оквиру претконгресног такмичења 
поводом одржавања конгреса Народне омладине Југославије 1946. 
поставила задатак да описмени 1.000 омладинаца, организује 25 при-
редби, одржи 50 предавања, изда 60 бројева зидних новина, образује 60 
читалачких група са 700 омладинаца и позвала је на такмичење омлади-
ну Расинског среза. Током 1946. је у селу Злегињу основан један, а у 
Ратају два аналфабетска течаја, у Шљивову и Љубинцима су организова-
ни домаћички курсеви, у низу села су основане прве књижнице, у Субо-
тици је формирана читалачка група са 50 чланова и дилетантска група 
која је припремала два позоришна комада, у Александровцу су ученице 
Домаћичке школе дале приредбу са скечевима и рецитацијама, омлади-
на је у Шљивову организовала „веома посећену“ приредбу, итд.13 

Наредне 1947. године, у Жупи је у првомајском такмичењу 
омладине од 1. фебруара до 20. априла одржано 77 политичких и пољо-
привредних предавања, радило је 11 дилетантских екипа и 101 читалач-
ка група са 2.043 члана (најбоља је била у Шљивову), одржана су 4 
стручна курса и два курса руског језика, у 32 села издато је 139 бројева 
зидних новина, итд.14 Током априла 1947. у Александровцу је у гостио-
ници „Југославија“ отворена и прва хигијенска изложба Жупске здрав-
ствене задруге, на иницијативу лекара Миодрага Филиповића. Био је 
изложен велики број графикона и цртежа о анатомији људског тела, 
туберкулози, заразним обољењима, штетном утицају алкохола на орга-
низам, о нези одојчади, значају фискултуре, итд. Изложба је била отво-
рена 15 дана и организоване су колективне посете школске деце из 
Александровца и из жупских села.15 

Поред културних и просветних манифестација које су организо-
вале установе и масовне организације из Александровца и околине у 

                                                 
12 Видети: Архив Југославије (АЈ), фонд ЦК СКЈ, Идеолошка комисија, 507, 

VIII, VI, 1-b (к-36). 
13 Победа, бр. 16, 1. март 1946, 3; Исто, бр. 50, 1. новембар 1946, 3. 
14 Победа, бр. 17, 2. мај 1947, 5. 
15 Исто, 6. 
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Жупи су понекад гостовале и културне групе из околних крајева, пре 
свега из Крушевца. Тако је 22. маја 1947. културна група „Абрашевић“ 
из Крушевца дала приредбу у Александровцу са песмама, фолклорним 
играма и позоришним комадом у једном чину из руског живота „Дошао 
је деда“. Штампа је пренела да је приредба била добро посећена и да је 
наишла на добар пријем код публике, али ово је била и једна од прилика 
када су упућене критике због слабе организације манифестације, 
кашњења превоза за учеснике, итд.16 

Важну улогу у спровођењу културно-просветног рада имао је 
партијски срески агитпроп апарат, на чијем челу је од априла 1947. био 
Драгиша Гајић, који се залагао за оснивање дома културе у Алексан-
дровцу. Августа 1947. комисија је одлучила да се приступи интензивни-
јој организацији предавања за народ, а по том питању је био задужен 
члан Среског комитета КПС Драгослав Алексић.17 

Посебна пажња културно-просветном раду, па тако и организо-
вању предавања и приредби у Жупском срезу је посвећивана од 1948. 
године. Омладина среза Жупског је од јануара до марта 1948. формира-
ла 89 читалачких група (поред 12 постојећих) са 3.435 чланова Народне 
омладине. Поред бројних конференција, семинара и курсева, одржане 
су 62 приредбе, 10 предавања о пољопривреди и објашњаване су важније 
уредбе савезне владе ФНРЈ. Активности су се теже одвијале у планин-
ском делу среза због времена и раштрканости кућа.18 

Априла 1948. у Брусу је одржана конференција просветних рад-
ника срезова жупског и копаоничког, на којој је посебно расправљано о 
раду и агитацији на културном уздизању и социјалном преображају 
села.19 У мају је у Александровцу одржана скупштина Савеза културно-
просветних друштава Жупског среза на којој је изабран управни одбор и 
постављени основни задаци. Реферат о задацима културно-просветних 
друштава поднео је Арса Балетић. Закључено је да треба појачати рад у 
постојеће 23 књижнице, да поред 14 фолклорних група по селима треба 
основати нове и да осим народног универзитета у Александровцу тре-
ба основати такве установе и у Плешу, Горњем Ступњу, Ратају и 
Трнавцима. 20 

Током 1948. у Александровцу и околним селима одржан је вели-
ки број предавања разноврсног садржаја: политичка, привредна, култур-

                                                 
16 Победа, бр. 21, 30. мај 1947, 2. 
17 ИАК, ДО-П-18, фонд ЦК СКС Александровац, Седнице Среског комитета 

КПС 10. априла 1947. и 18. августа 1947. 
18 Победа, бр. 15, 10. април 1948, 3. 
19 Победа, бр. 16, 23. април 1948, 3. 
20 Победа, бр. 22, 29. мај 1948, 3. 
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на, васпитна, здравствена, итд. Држана су претежно у школама а преда-
вачи су били углавном учитељи. Организована су преко органа власти, 
али и локалних масовних организација: омладине, жена, пионира, син-
диката, понекад поводом одређених датума, празника, догађаја и јуби-
леја. Одржавана су и поводом политичких скупова, предизборних кон-
ференција, завршетка аналфабетских течајева, али и у корист Црвеног 
крста. На Народном универзитету у Александровцу су током 1948. одр-
жана следећа предавања: „О 7. јулу“ (Љуба Милошевић), „Борба за 
народну власт“ (Арсеније Балетић), „О садашњој ситуацији у Америци“ 
(Матеја Крстић), „30-годишњица Црвене Армије“ (Јован Драгојловић), 
„Петогодишњи план и изградња социјализма у нашој земљи“ (Војислав 
Никчевић) и друга. Предавањима је те године укупно присуствовало 
2.080 слушалаца, односно по 200–300 по предавању. 21 

Приредбе су током 1948. у Александровцу и околини давали 
„14. октобар“ и „Абрашевић“ из Крушевца, Средња виноградарска школа 
из Александровца, пионири, Народна омладина Кожетина, АФЖ Алек-
сандровца и други. На репертоару су биле хорске песме, рецитације, 
скечеви и позоришни комади „Каћуша“, „Зелена грана“, „Предстојник 
градске полиције“ и др.22 Међу темама предавања и представа и даље су 
били садржаји из живота и културе Совјетског Савеза и поред сукоба 
југословенског и совјетског руководства и објављивања Резолуције 
Информбироа против КПЈ. Поред тога, и даље су преовладале теме из 
НОБ, револуције, изградње социјализма, обнове земље, идеологије, али 
и општеобразовне, васпитне, здравствене и друге теме.  Било је и намен-
ских приредби на којима је програм био тематски сужен. У Основној 
школи у Виткову 8. октобра 1948. ученици од I до IV разреда организо-
вали су приредбу у корист Црвеног крста са следећим програмом: пре-
давање о значају Црвеног крста, Песма подмлатка Црвеног крста, песма 
„Пери руке“, позоришне игре „Домаћи задатак“, „Сунце“ и „Ја сам мла-
ђан“. Било је присутно 25 одраслих и прикупљен је прилог од 311 дина-
ра који је предат Среском одбору Црвеног крста.23  

                                                 
21 ИАК, фонд СНО Александровац, Савет за просвету и културу, Предавања у 

Александровцу и околини 1948. У селу Дашници у другом полугодишту 1948. било је пет 
предавања: „Значај и важност школе за остварење петогодишњег плана“, „О социјали-
стичкој изградњи наше земље“, „О механичком чишћењу воћа“, „О лептиру губару“, „О 
туберкулози“. Просечно је било присутно по 50–80 слушалаца. Осим тога организоване 
су и две приредбе. (Исто, Извештај школе у Дашници за школску 1948/49). 

22 ИАК, фонд СНО Александровац, Савет за просвету и културу, Приредбе у 
Александровцу и околини 1948. 

23 ИАК, фонд СНО Александровац, Савет за просвету и културу, ОШ Витково – 
СНО, 14. новембар 1948. 
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У Александровцу је 19. септембра 1948. одржан срески фести-
вал на којем су узеле учешћа и фолклорне групе и хорови са села. Сре-
ска управа Савеза културно-просветних друштава је на терену у селима 
организовала припремање фестивала и сматрало се да су те припреме 
уродиле плодом и довеле до успеха фестивала. Омладинци и омладинке 
села Трнаваца су извели низ игара и песама које су „заиста биле одраз 
живота и културног стремљења овог краја“. Посебна пажња у програму 
је посвећена градитељима Нове Горице, града у Словенији у чијој су 
изградњи крајем 40-их учествовале и радне бригаде из Жупе. Тиме је 
кроз културно-уметничке садржаје пропагирано братство-јединство, јед-
на од темељних идеолошко-политичких вредности послератне Југосла-
вије. Група омладинаца градитеља Нове Горице из разних села извела је 
неколико игара и одушевила публику нарочито комадом „Моравка“. 
Тимотије Ђукић, омладинац из села Плоче, рецитовао је „веома изрази-
то“ песму посвећену градитељима Нове Горице која је била „прожета 
великим еланом и жељом омладине Југославије за изградњом своје 
земље“. Било је и неких пропуста; рецимо, фолклорне групе нису биле 
довољно уигране па је долазило до грешака у наступима. Најбоље гру-
пе и друштва из среза су учествовали на рејонском фестивалу у Кру-
шевцу.24 

Недостаци и пропусти су постојали и у културно-просветном 
раду и организацији предавања и приредби у Жупи током 1948. Тако у 
једном броју села (Велика Врбница, Ратаје, Ржаница и др.) целе године 
или у појединим месецима није било ни приредби ни предавања, ни 
фолклорних ни дилетантских група. Иако је било ђака и воље, оскудева-
ло се у простору, времену и  организаторима који би се посветили кул-
турно-уметничком раду. И публику је било тешко обезбедити, пошто су 
сељаци углавном били заузети радом у пољу, а недељом и празницима 
су ишли на свадбе и друге манифестације. У планинским селима про-
блем су представљали временски услови и раштрканост кућа. И у самом 
Александровцу, међутим, било је тешкоћа у културно-просветном раду. 
Дом културе је био запуштен, прозори полупани, столице поломљене, а 
под није дуго чишћен. Биоскоп смештен у дому није радио два месеца 
током 1948. јер је апарат био покварен, а нико га није поправљао.25 

Партијски агитпроп апарат је био посебно незадовољан култур-
но-просветним радом у срезу током 1948. Сматрало се да се ни партиј-
ски Агитпроп ни Народни фронт нису добро снашли, да је лоше радио 

                                                 
24 Победа, бр. 40, 2. октобар 1948, 3. 
25 ИАК, фонд СНО Александровац, Савет за просвету и културу, ОШ Ржаница – 

СНО, бр. 71, 11. новембар 1949; Победа, бр. 21, 22. мај 1948, 3; Исто, бр. 71, 13. новембар 
1948, 3. 
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актив предавача и да предавања нису била добро организована. Посебно 
је критикован рад среског Савеза културно-просветних заједница, за 
који је сматрано да је неактиван, да је недовољно учињено на организо-
вању предавања и приредби на селу, да није најбоље припремљен фести-
вал народних песама и игара. Иако су предавања на Народном универ-
зитету у Александровцу била редовна, замерано је што су недовољно 
посећена и не увек најбољег квалитета. Од Агитпропа и Народног фрон-
та је очекивано да се културно-просветни рад побољша и отклоне недо-
стаци.26 Ипак, слични проблеми су критиковани и наредне 1949. године. 
Посебно је замерано што по селима нису основана културно-просветна 
друштва. Од среског агитпропа је тражено да буде активнији, да направи 
план предавања на Народном универзитету у Александровцу, да већу 
пажњу посвети предавањима о великим грађевинама Прве петолетке, 
пољопривреди, задругарству, итд. 27 

Крајем 40-их година културно-просветни рад је био најживљи у 
Александровцу. У граду су, осим школа и одељења партије и масовних 
организација задужених за културно-просветни рад, постојале посебне 
установе надлежне за просвету и културу. И поред планова за оснивање 
народних универзитета по селима, Народни универзитет је 1949. посто-
јао само у Александровцу. На њему су само током маја 1949. одржана 
четири предавања: „Сељачке радне задруге највиши тип земљораднич-
ког задругарства“, „Улога Жупе у пољопривреди“, „Важност књижница и 
читаоница за народно просвећивање“ и „О животу и раду друга Тита“. 
Свим предавањима су укупно присуствовала 994 слушаоца.28  

У граду је постојало и Културно-просветно друштво Алексан-
дровца. Друштво је 1949. године, поред осталог, давало и комедију Бра-
нислава Нушића „Народни посланик“. Редитељ је био Стојан Поповић а 
улоге су тумачили: М. Андрејић (Јеврем Прокић), Д. Балетић (Павка, 
жена), Л. Петровић (Даница, кћи), О. Никитић (Спира, пашеног), М. 
Рачић (Спириница), М. Бекрић (адвокат Ивковић), С. Ђорђевић (госпа 
Марина), Ж. Чукурановић (полицијски писар Секулић), Р. Рутић (Јови-
ца Јерковић), М. Јакшић (Срета Нумера), И. Тодоровић (Младен), Б. 
Петровић (Жандар) и М. Јанковић (Шегрт).29  

                                                 
26 ИАК, ДО-П-18, фонд ЦК СКС Александровац, Седнице Среског комитета 

КПС 30. августа 1948, 30. октобра 1948, 30. новембра 1948. 
27 ИАК, ДО-П-18, фонд ЦК СКС Александровац, Седнице Среског комитета 

КПС 28. јануар 1949, 3. фебруар 1949, 31. август 1949. 
28 ИАК, фонд СНО Александровац, Савет за просвету и културу, Повереништво 

за просвету и културу СНО Александровац – Одељењу за народно просвећивање Мини-
старства просвете НР Србије, 8. јун 1949, Извештај о народном просвећивању. 

29 ИАК, фонд СНО Александровац, Савет за просвету и културу, Плакат за пред-
ставу, 1949. 
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У Александровцу је било и других организованих манифестаци-
ја. Од 25. септембра до 3. октобра 1949. одржана је Дечја недеља, под 
паролом „Наша деца наша будућност“. У оквиру програма, одржана је 
приредба, организовани су излет и предавања „Васпитање у породици“ и 
„Школа у новој Југославији“.30 

 

 
Плакат за представу „Народни посланик“ у Александровцу 

                                                 
30 ИАК, фонд СНО Александровац, Савет за просвету и културу, 8. септембар 

1949. 
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С друге стране, културно-просветни рад у жупским селима кра-
јем 40-их година се темељио искључиво на залагању локалних учитеља и 
масовних организација и гостовањима предавача и културних група из 
Александровца. Предавачи су били активисти Партије и масовних орга-
низација који су одлазили у села и тамо, најчешће у школама, држали 
различита стручна и идеолошка предавања. Поред тога, предавачи су 
били и сами сеоски учитељи. Приредбе су такође одржаване најчешће 
при школама, а организовали су их учитељи са ученицима, али и масов-
не организације АФЖ, омладина и пионири. Организоване су најчешће 
са поводом и у оквиру различитих конференција и митинга. Организа-
тори, управитељи школа или учитељи, обавештавали су просветни одсек 
Среског народног одбора о одржавању и о програму тражећи дозволу за 
приредбу и сагласност са програмом. Тако је управитељ школе у Шљи-
вову Милисав Борђошки јануара 1949. обавестио просветни одсек СНО 
о одржавању приредбе за Светог Саву, навео све тачке програма и затра-
жио да га СНО обавести да ли се слаже са програмом и да одобри одр-
жавање приредбе. У појединим местима су постојале организоване 
дилетантске или фолклорне групе, које су повремено припремале при-
редбе. Програм су и даље чиниле углавном народне игре и песме, реци-
тације, песме најчешће химна, руске песме и песме из НОР-а, скечеви и 
краће представе. Начин организације и садржај приредби и предавања 
били су углавном слични, али учесталост се разликовала од села до села 
и зависила је од активности учитеља, масовних организација и заинтере-
сованости локалног становништва.31  

 
Допис М. Борђошког СНО Александровац, 22. јануар 1949. 

 

                                                 
31 ИАК, фонд СНО Александровац, Савет за просвету и културу, Повереништво 

за просвету и културу СНО Александровац – Одељењу за народно просвећивање Мини-
старства просвете НР Србије, 8. јун 1949, Извештај о народном просвећивању; Исто, 
Шљивово-СНО, 22. јануар 1949. 
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Из извештаја сеоских школа средином 1949. може се детаљно 
сагледати учесталост приредби и предавања и њихов садржај. Тако су за 
27. јануар 1949. пионири села Шљивово у основној школи припремали 
поменуту приредбу са следећим програмом: „Химна“, „Ој Русијо“, 
одломци из Мокрањчевих руковети, шест рецитација Бранка Ћопића и 
Воје Царића. Квинтет пионира је певао песму из руковети „Осу се небо 
звездано“ и сплет народних игара међу којима „Поскочи момче“, „Стала 
лађа“, „Што си сјетан сегда Јоле“, „Играло коло под Шарпланином“, 
„Весела је Србадија“. Пионири села Трнавци су за 12. фебруар припре-
мали приредбу са песмама, рецитацијама и позоришним комадом 
„Прва бразда“ који је припремио учитељ Лазар Марјановић. Пионири 
села Гаревине су спремали приредбу за 8. март 1949, а у програму су 
биле рецитације „Пионир“, „Петогодишњи план“, „Питате ме“, „О 
мишу“, „Две зечице“, комад „Дедино сено“, а девојчице су играле кола 
„Циганчица“, „Млада партизанка“ и „Девојчица платно бели“. У Плешу 
је за 8. март спремана приредба са хорском рецитацијом „Химна ФНРЈ“ 
Чедомира Миндеровића и комадом „Јазавац пред судом“ Петра Кочића. 
У Злегињу су почетком 1949. одржане четири приредбе, и то три пио-
нирске и једна омладинска, на којима су скупљани прилози за пионир-
ску библиотеку. 32 

 

 
Програм приредбе у Гаревини поводом 8. марта 1949. 

                                                 
32 ИАК, фонд СНО Александровац, Савет за просвету и културу, Извештаји шко-

ла просветном одсеку СНО Александровац, јун 1949. 
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У Суботици је почетком године одржана приредба са рецитаци-
јама и песмама коју је изводило 22 извођача пред 69 посетилаца, а учи-
тељица Ружа Арсић је одржала предавање „Улога и значај Црвеног 
крста“ пред 38 слушалаца. У Латковцу су јануара 1949. одржане три кон-
ференције и два предавања, „О 25-годишњици Лењинове смрти“ и „О 
спајању СКОЈ-а и НОЈ-а“, а фебруара 1949. две конференције и преда-
вање „Улога Народног фронта у изградњи социјализма“ којем је прису-
ствовало 170 слушалаца. У Ратају фебруара 1949. није било приредби, 
мада је постојала фолклорна група, а одржана су два политичка преда-
вања на предвојничкој обуци. До априла 1949. у селу су приређене чети-
ри приредбе. У школи у Боботу је фебруара 1949. одржано предавање о 
значају пошумљавања земљишта, а у извештају управнице школе Веро-
љупке Мајсторовић се каже да су деца озбиљно схватила предавање и 
одмах почела са прикупљањем семена за пошумљавање.33 

 Од јануара до маја 1949. у Дашници су одржана следећа преда-
вања: у јануару четири предавања и то „О губару“, „О социјалистичкој 
изградњи наше земље“, „О хигијени станова“ и „О вакцинацији БСЖ“; у 
фебруару исто четири, и то „О индустријализацији земље“, „О значају 
приредби“, „Откуда велика потражња за индустријским радницима“ и 
„О трећој години Петогодишњег плана“; у марту четири – „О Радним 
задругама“, „О 8. марту“, „О важности Народног фронта“ и „Књижнице 
и њихов васпитни значај“; априла четири – „Циљеви и задаци Друштва 
Црвеног крста“, „Значај пионирских организација“, „Улога књиге у 
изградњи социјализма у нашој земљи“, „Развитак земљорадничких 
задруга“; и маја три – „О Петогодишњем плану“, „Улога Народног фрон-
та у обнови земље“, „Сарадња села и града“. Укупно је, дакле, одржано 
19 предавања и увек је било по 50–60 слушалаца. У истом периоду у 
Трнавцима је одржано свега седам предавања. У јануару два и то „Значај 
радне задруге“ и „Потреба писмености; у фебруару два и то „Културно 
подизање жене“ и „Неговање и чистоћа деце“. Марта, априла и маја је 
одржано по једно предавање: „Значај и рад у радној задрузи“, „Задаци 
секција и њихов рад у радној задрузи“, „О туберкулози“. У том селу је у 
истом периоду одржано 10 приредби са по шездесетак гледалаца по 
приредби. У Виткову су у том периоду, од јануара до маја 1949, одржана 
следећа предавања „О задацима Црвеног крста“, „О задацима културно-
просветних друштава на селу“ (Стеван Миладиновић), „О врховном 
команданту наше Армије“, исти, „Проблем школске дисциплине“, „О 
туберкулози“ (Милка Митровић), „Ручни рад и његов васпитни значај“, 

                                                 
33 ИАК, фонд СНО Александровац, Савет за просвету и културу, Извештаји шко-

ла просветном одсеку СНО Александровац, јун 1949. 
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„Дан жена“ (Стамена Марковић). На предавањима је било по 40–60 слу-
шалаца.34 

 

 
Извештај школе у Дашници, 28. мај 1949. 

 
У Доброљупцима је учитељ Милорад Поповић од јануара до 

априла одржао три предавања и то о 25-годишњици Лењинове смрти, о 
8. марту и о 27. марту. У Стублу је од јануара до маја 1949. одржано 
седам предавања: „Агротехничке мере у пољопривреди“, „Уништавање 
губара“, „25 година од Лењинове смрти“, „27. март“, „8. март“, „Фискул-

                                                 
34 ИАК, фонд СНО Александровац, Савет за просвету и културу, Извештаји шко-

ла просветном одсеку СНО Александровац, јун 1949. 
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тура у новој ФНРЈ“, „О борби против туберкулозе“. Предавања је слуша-
ло по 50–70 слушалаца. И у Новацима је одржан исти број предавања, са 
сличним бројем посетилаца. У Гаревини су организована четири преда-
вања: „8. март“, „27. март“, „25. мај и Титова штафета“ и „О значају књи-
жнице“. У Горњем Ступњу су учитељи Владан и Радомирка Живковић од 
јануара до априла 1949. одржали седам предавања и то: „Двадесетпето-
годишњица Лењинове смрти“, „Лична друштвена и јавна хигијена“, „О 
губару“, „Васпитање деце“, „Устанак народа Југославије“, „Петогодишњи 
план и жене“ и „Тито врховни командант Армије“.35 

 

 
Преглед предавања у Г. Ступњу од јануара до априла 1949. 

 
Било је и села са малим бројем предавања и слабом посећено-

шћу. У Пуховцу је од јануара до маја одржано само једно предавање за 
народ о 27. марту са 19 присутних, и једно за децу о 1. мају. У Тулешу је 
од јануара до маја учитељица одржала само једно предавање и то о спа-
јању СКОЈ и НО. У Дренчи је у том периоду одржано једно предавање 
поводом 8. марта у присуству 30 омладинаца 26 жена и 15 фронтоваца. 
Предавања су и у активнијим селима била посећенија током зимских 
месеци, а број слушалаца је опадао са почетком пољских радова. Тако је 
у Рогавчини од јануара до марта 1949. одржано осам предавања, а у 
априлу ниједно због почетка пољопривредних радова. У Горњем Ступњу 
је током јануара на предавањима било 243 лица (у фебруару 155, марту 
173), а у априлу кад су почињали радови свега 62. Додуше, пољопри-

                                                 
35 ИАК, фонд СНО Александровац, Савет за просвету и културу, Извештаји шко-

ла просветном одсеку СНО Александровац, јун 1949. 
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вредне обавезе су често служиле незаинтересованим сељацима само као 
изговор. Тако у Грчаку од јануара до маја 1949. није организовано нијед-
но предавање „јер увек кад је предавање требало одржати није било 
довољно присутних због заузетости пољопривредним радовима“, писао 
је управитељ школе М. Благојевић у извештају просветном одсеку Сре-
ског народног одбора Александровац јуна 1949. 36 

 

 
Извештај школе у Грчаку, 10. јун 1949. 

 
Главни терет културно-просветног рада на селу и у Жупи уоп-

ште носили су учитељи. Вођена је и евиденција колико је који учитељ у 
Жупском срезу одржао предавања. Рецимо, током школске 1948/49. 
године 25 учитеља је одржало 115 предавања, пред 7.572 слушаоца. 
Милутин Андрејић је одржао највише 15, Јованка Андрејић 5, Милева 
Весковић 6, Андреја Богдановић 8, Роксанда Вукојичић 1, Владан Жив-
ковић 13, Радимирка Живковић 4, Стеван Миладиновић 7, Иван Швабић 
једно (под насловом „Англоамерички империјализам непријатељ чове-

                                                 
36 ИАК, фонд СНО Александровац, Савет за просвету и културу, Извештаји шко-

ла просветном одсеку СНО Александровац, јун 1949. 
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чанства“), Нада Симовић 5, итд. Осам учитеља је у истом периоду при-
премило и 19 приредби. 37 

Током целе 1950. у 35 места у Жупском срезу била су одржана 
302 предавања које је слушало 32.491 лице, 24.186 мушког и 8.305 жен-
ског пола. Од тога, чак 110 предавања је одржано у Александровцу са 
12.154 слушалаца. У Горњем Злегињу је одржано 19, Горњем Ступњу 17, 
а у осталим местима мање од по 10 предавања: у Вељој Глави само јед-
но, у Рогавчини, Бзеницама, Козници Вражогрнцима и Стрменици по 
два, Љубинцима, Боботу, Грчаку, Пањевцу, Пуховцу и Јелакцу по три, у 
Плочи четири, Великој Врбници, Гаревини Доброљупцима, Дренчи, 
Лесковици, Ржаници и Суботици по пет, Виткову, Доњем Ратају, Стублу, 
Трнавцима и Тулешу по шест, Доњим Вратарима и Новацима по седам, 
Плешу и Шљивову по осам, Горњем Ратају и Дашници по девет, и Лат-
ковцу десет. Више од 1.000 посетилаца било је у Горњем Ступњу, Гор-
њем Злегињу (2.531), Горњем Ратају, Дашници, Плешу и Шљивову. На 
два предавања у Бзеницама је било 164 слушалаца, на три у Боботама 
299, на три у Пањевцу 270, на два у Козници 124 и на три у Љубинцима 
276 слушалаца.38 Током 1950. у срезу су одржане и 73 приредбе на који-
ма је учествовало 856 извођача и 11.566 посматрача. На репертоару су 
биле представе „Глава шећера“, „Сеоски дућанџија“, „Слуга Јернеј“, 
„Покондирена тиква“, „Село се буди“, „Здрав болесник“, „Дугме“, 
„Честитам“, „Мува“, „Пролетњи потоци“, „Кир Јања“, „Кнез Иво од Сем-
берије“, „Памет у главу“, „Љубавна писма“, „Ко је реакционар?“, затим 
народне игре, рецитације, скечеви и народне песме.39 

Из прецизног прегледа за 1950. годину може се уочити да је кул-
турно-просветни рад у виду предавања и приредби у Жупском срезу вре-
меном све више интензивиран. Залагањем просветних радника, активи-
ста масовних организација и партијаца, а уз строге директиве и смерни-
це партијског агитпроп апарата крајем деценије је повећаван број пре-
давања и приредби. Агитационо-пропагандним радом у народу повећа-
ван је и број присутних лица на културно-уметничким приредбама и 
предавањима, упркос тешкоћама које су биле везане пре свега за неза-
интересованост и заузетост сеоског становништва пољопривредним 
радовима током већег дела године, што је, уосталом, ометало и све дру-
ге видове културно-просветног рада на селу у Жупи и Србији уопште 

                                                 
37 ИАК, фонд СНО Александровац, Савет за просвету и културу, Предавања и 

приредбе које су одржали учитељи школске 1948/1949. 
38 ИАК, фонд СНО Александровац, Савет за просвету и културу, Годишњи изве-

штај о одржаним предавањима у срезу жупском 1950. 
39 ИАК, фонд СНО Александровац, Савет за просвету и културу, Приредбе и 

конференције у срезу жупском у 1950, 31. децембар 1950. 
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после Другог светског рата. Треба рећи и да је иако интензивиран, кул-
турно-просветни рад у Жупи кроз предавања и приредбе током првих 
неколико послератних година био једноличан, једнообразан, заснован 
на једноставним идеолошким, политичким и економским мотивима, 
смерницама и порукама и усмерен на пропагандно деловање на широке 
масе и упознавање пре свега сеоског становништва са брижљиво пробра-
ним и приступачним културно-просветним садржајима. 

 
 

РЕЗИМЕ 
 

„КУЛТУРНО УЗДИЗАЊЕ НАРОДА“ 
 ПРИРЕДБЕ И ПРЕДАВАЊА У ЖУПИ 1945–1950 

 
Током првих послератних година у Александровцу и околним 

селима Жупског среза редовно су у оквиру културно-просветног рада 
одржавана разна политичка и стручна предавања и културно-уметничке 
приредбе. Организацијом и садржајем приредби и предавања управљао 
је срески агитпроп апарат Комунистичке партије, који је одређивао тер-
мине, предаваче, теме предавања и репертоар приредби. Приредбе и 
предавања су најчешће организовали учитељи са својим ђацима, или 
активисти локалних масовних организација – Народног фронта, омла-
дине, жена и пионира. Циљ предавања и приредби је био „културно-
уздизање народа“ односно упознавање углавном сеоског становништва 
са пробраним и приступачним културним и просветним садржајима, 
али и идеолошко-политичко и пропагандно деловање на „широке народ-
не масе“. Културно-просветни рад је био најинтензивнији у Алексан-
дровцу где су постојали дом културе и народни универзитет, док су у 
жупским селима предавања и приредбе углавном одржавани по школа-
ма. Као и у осталим облицима културно-просветног рада на селу, 
тешкоћу су представљали пољопривредни радови због којих је од проле-
ћа значајно опадао број манифестација и број њихових посетилаца. 
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SUMMARY 

 
„CULTURAL UPGRADING OF THE PEOPLE“  

PERFORMANCES AND LECTURES IN ŽUPA IN 1945–1950 
 

 During the first years after the war, various political and profes-
sional lectures and cultural-artistic performances were regularly held with-
in the cultural-educational activities in Aleksandrovac and the neighboring 
villages of the Župa district. The district’s agitprop apparatus of the Com-
munist Party coordinated the organization and contents of the perfor-
mances and lectures and determined the dates, lecturers, topics and lecture 
programmes. The performances and lectures were mostly organized by the 
teachers together with their students or by the activists of local mass or-
ganizations- the National Front, youth, woman’s and pioneer organiza-
tions. The goal of performances and lectures was “the cultural upgrading of 
the people” i.e. providing the exquisite and accessible cultural and educa-
tional material mostly for the rural population as well as ideological-
political and propaganda activities for “the masses”. The cultural and edu-
cational activities were mostly intensified in Aleksandrovac, where the 
Centre of Culture and the National University existed whereas in the vil-
lages of Župa the lectures and performances were mostly held in schools. 
Since spring the agricultural chores created difficulties as in other forms 
of cultural-educational activities in villages, resulting in significant drop-
off of the number of organized manifestations and the number of their 
visitors as well.   
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ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПШТИНЕ  
АЛЕКСАНДРОВАЦ ПОЧЕТКОМ XXI ВЕКА 

 
 
 АПСТРАКТ: Рад апострофира поједине демографске промене на 
територији општине Александровац присутне почетком XXI века. Сада-
шњу демографску ситуацију и њене трендове одликују многобројне узајам-
но дејствујуће и синхронизоване промене и тенденције. Категорији бит-
них припадају следеће: смањење стопе наталитета, повећање стопе мор-
талитета, негативне стопе природног прираштаја и пад укупног броја 
становника. Демографски трендови су посебно негативни на простору 
тзв. Горње Жупе. Насеља овог дела општине одликују интензивни процеси 
депопулације и демографског старења, чиме је знатно урушен њихов биоло-
шки и функционални потенцијал. 
 
 КЉУЧНЕ РЕЧИ: Александровац, становништво, депопулација, 
демографско старење, густина насељености 

 
Увод 

 
Сложена и научне пажње вредна структура геопростора (физио-

графска, социо-економска, регионално-географска) данашње општине 
Александровац била је повод интересовања и истраживања најугледни-
јих научника још од средине XIX века. Ami Boué (1794–1881), свестрани 
француски научник (геолог, географ и етнограф) оставља најстарије 
познате научне опсервације о овом простору. Током друге половине XIX 
века значајан допринос дају: Гавриловић С., Панчић Ј., Милићевић М., 
Карић В, Каниц Ф., Жујовић Ј, Радовановић С. и други. Међутим, садр-
жаји значајни за демографска истраживања су само спорадични и рела-
тивно релевантни.  
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Поједине демографске карактеристике данашње општине Алек-
сандровац су током друге половине XX века најчешће проучаване у 
склопу комплексних антропогеографских (Лутовац, 1975; Лутовац, 
1977; Лутовац, 1980), урбано географских (Савић, 1969; Стаменковић и 
Тошић, 1994; Стаменковић и др. 1995), етнографских (Стојанчевић, 
1972), а у мањем обиму и других сродних истраживања. Почетком XX 
века објављени су радови који у мањој или већој мери третирају демо-
графске проблеме у зборницима радова Завичајног музеја Жупе 
(Милинчић и Сандић, 2006; Милинчић, Милинчић и Сандић, 2007), 
водећим националним часописима (Зборник радова и Демографија) у 
издању Географског факултета у Београду (Milinčić & Kokotović, 2008; 
Милинчић и Ђорђевић, 2010). Антропогеографски приступ је каракте-
ристичан у обради насеља општине Александровац (Милинчић, 2001) у 
склопу Географске енциклопедије насеља Србије (књ. 1). 
  

Промене у кретању и размештају становништва 
 

Са површином од 386,55 km2 и 26.522 становника (попис 2011) 
Александровац спада у ред општина централне Србије са просечним 
величинским параметрима (0,69% територије и 0,51% становништва), а 
у склопу Расинске области (2.660 km2) учествује са 14,5% територије и 
10,96% становништва. Од општина Расинског округа, по површини 
територије од ње су мање Ћићевац (119 km2) и Варварин (249 km2), а по 
броју становника Ћићевац (9.476), Брус (16.317) и Варварин (17.966). 

 
Табела 1: Неки демографски показатељи положаја општине Александровац  

у Расинском округу  
 

Област / општине 
Укупан број  
становника 

Апсолутни  
пораст/пад 
2011–2002. 

Индекс 
2002. = 100 

2002. 2011. 
Расинска о. 259.441 241.999 -17.442 93,3 
Александровац 29.389 26.522 -2.867 90,2 
Брус 18.764 16.317 -2.447 86,9 
Варварин 20.122 17.966 -2.156 89,3 
Крушевац – г. 131.368 128.752 -2.616 98,0 
Трстеник 49.043 42.966 -6.077 87,6 
Ћићевац 10.755 9.476 -1.279 88,1 
Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији  

2002. и 2011. године  
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Анализа популације општине Александровац, у међупописном 
периоду 2002–2011. годинe, показује да је од 55 насеља само код два 
констатован пораст. Апсолутна вредност оствареног раста популације 
ова два насеља за период 2002–2011. јесте: Поповци (пет) и Ракља (31), 
уз индексе од 104,9 и 104,3. По броју становника, 2011. године, Стањево 
је од насеља у категорији осталих (сеоских) највеће (1.192), а Враншти-
ца (41) и Старци (40 становника) су најмања. Најизраженију апсолутну 
вредност депопулације у овом периоду има градско насеље Александро-
вац – 786 становника. Од укупног броја сеоских насеља у периоду 2002–
2011. године код 53 (98,15%) евидентиран је пад популације.  

За разлику од апсолутних вредности промене броја становника у 
којима претежно доминирају популационо највећа, релативни показате-
љи указују на интензитет депопулације мањих насеља. Код два насеља 
евидентиран је појединачни пад популације већи од 50% (Братићи и 
Рокци). Процес депопулације резултат је вишедеценијског опадања 
наталитета, старења становништва и кретања морталитета, који је у 
складу са сплетом историјских, друштвено-економских, културних, 
образовних, као и специфичних локалних, породичних и психолошких 
чинилаца. 
 

Табела 2: Становништво и домаћинства насеља општине  
Александровац 2002. и 2011. године 

 

Показатељ  
 

          Година  

Број 
становника 

Индекс 
пораста/ 
пада 

Апсолутни
пораст/ 
пад 

Број 
домаћинстава 

Просечна вели-
чина 

домаћинстава 
2002. 2011. 2011/02. 2011-02. 2002. 2011. 2002. 2011. 

Александровац 7.014 6.228 88,79 -786 2.208 2.030 3,18 3,07
Бзенице 434 282 64,98 -152 132 96 3,29 2,94
Боботе 366 299 81,69 -67 111 92 3,30 3,25
Ботурићи 279 235 84,23 -44 78 65 3,58 3,62
Братићи 144 72 50,00 -72 39 32 3,69 2,25
В. Врбница 471 441 93,63 -30 116 116 4,06 3,80
Веља Глава 198 167 84,34 -31 52 47 3,81 3,55
Венчац 456 382 83,77 -74 119 103 3,83 3,71
Витково 508 492 96,85 -16 151 141 3,36 3,49
Вражогрнци 309 267 86,41 -42 100 91 3,09 2,93
Вранштица 75 41 54,67 -34 24 12 3,13 3,42
Врбница 564 429 76,06 -135 156 129 3,62 3,33
Гаревина 431 393 91,18 -38 125 133 3,45 2,95
Г. Злегиње 458 403 87,99 -55 137 154 3,34 2,62
Г. Ратаје 890 676 75,96 -214 219 201 4,06 3,36
Г. Вратари 200 185 92,50 -15 57 49 3,51 3,78
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Г. Ступањ 691 568 82,20 -123 212 172 3,26 3,30
Грчак 151 121 80,13 -30 45 39 3,36 3,10
Дашница 713 621 87,10 -92 188 174 3,79 3,57
Доброљупци 374 341 91,18 -33 119 115 3,14 2,97
Д. Злегиње 302 239 79,14 -63 97 86 3,11 2,78
Д. Ратаје 960 824 85,83 -136 240 214 4,00 3,85
Д. Вратари 299 253 84,62 -46 76 64 3,93 3,95
Д. Ступањ 1.138 942 82,78 -196 293 251 3,88 3,75
Дренча 278 265 95,32 -13 75 77 3,71 3,44
Јелакци 505 357 70,69 -148 137 120 3,69 2,98
Кожетин 936 912 97,44 -24 297 294 3,15 3,10
Козница 150 117 78,00 -33 48 42 3,13 2,79
Латковац 502 416 82,87 -86 139 161 3,61 2,58
Лаћислед 864 745 86,23 -119 221 205 3,91 3,63
Лесеновци 195 151 77,44 -44 54 49 3,61 3,08
Лесковица 322 248 77,02 -74 76 70 4,24 3,54
Љубинци 328 276 84,15 -52 95 78 3,45 3,54
Мрмош 864 762 88,19 -102 230 216 3,76 3,53
Новаци 422 353 83,65 -69 121 114 3,49 3,10
Пањевац 293 225 76,79 -68 100 77 2,93 2,92
Парчин 274 211 77,01 -63 70 69 3,91 3,06
Плеш 403 336 83,37 -67 115 101 3,50 3,33
Плоча 476 333 69,96 -143 120 102 3,97 3,26
Поповци 103 108 104,85 5 31 30 3,32 3,60
Пуховац 510 455 89,22 -55 135 137 3,78 3,32
Ракља 727 758 104,26 31 214 205 3,40 3,70
Ржаница 350 268 76,57 -82 89 84 3,93 3,19
Рогавчина 221 117 52,94 -104 78 52 2,83 2,25
Рокци 282 136 48,23 -146 81 59 3,48 2,31
Руденице 258 149 57,75 -109 58 42 4,45 3,55
Стањево 1.337 1.192 89,15 -145 372 335 3,59 3,56
Старци 53 40 75,47 -13 14 15 3,79 2,67
Стрменица 194 122 62,89 -72 72 60 2,69 2,03
Стубал 654 595 90,98 -59 173 167 3,78 3,56
Суботица 724 630 87,02 -94 206 185 3,51 3,41
Тржац 253 204 80,63 -49 69 56 3,67 3,64
Трнавци 494 411 83,20 -83 159 127 3,11 3,24
Тулеш 561 439 78,25 -122 134 111 4,19 3,95
Шљивово 380 290 76,32 -90 114 100 3,33 2,90

Карта 1: Однос броја становника насеља општине  
Александровац 1961. и 2011. године 
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Током 2011. године, у општини Александровац евидентирано је 
мање од 30.000 становника, односно мање него у време било ког пописа 
спроведеног после Другог светског рата. Популација општине Алексан-
дровац је током пописа 1948. године била бројнија за 6.090, а „макси-
малне“ 1953. чак за 8.226 становника више него 2011. године. Тај број се 
смањивао од 7.276 (1971.), 7.365 (1981.) до 6.693 становника (1991. 
године). Резултати пописа 2011. потврђују да су у општини Александро-
вац, и током последњег међупописног периода, изражени проблеми 
интензивног опадања броја становника. Према резултатима пописа у 
Општини је 30. септембра 2011. живело 26.522 становника или 4.816 
становника мање него у време претходног пописа из априла 2002. 

 
Просторна дистрибуција становништва 

 
Дуготрајна концентрација становништва и функција у општин-

ском центру и демографско пражњење села услед емиграције, доприне-
ли су знатним променама демографске величине насеља у општини 
Александровац почетком XXI века. У Oпштини се могу издвојити четири 
категорије сеоских насеља, према популационој величини: 

1. патуљаста (до 299 становника), 
2. насеља мале величине (300 – 499 становника), 
3. насеља средње величине (500 – 999 становника) и  
4. велика насеља (1.000 и више становника). 
Према наведеној класификацији, дошло је до негативних попула-

ционих промена у величинским категоријама насеља Општине. Године 
2011. у односу на 2002. утврђено је повећање броја насеља величинске 
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групе до 299 становника за осам, уз смањење учешћа свих осталих кате-
горија (300 – 499 становника за два, 500 – 999 ст. за пет и насеља са 
више од 1.000 ст. за једно). Наведено указује на сукцесивно уситњавање 
насеља, као последицу демографских процеса (негативног природног 
прираштаја, старења популације) са једне и релативне урбанизације са 
друге стране. Наиме, градско насеље Александровац је и поред апсолут-
ног смањења популације (786) повећало учешће у укупном становни-
штву Општине са 22,38% на 23,48%. 

 
Табела 3: Промена у популационој структури насеља општине Алексан-

дровац по величинским категоријама у периоду 2002–2011. година 
 

Величинска 
група 

2002. 2011. 
Насеља Становника Ср. вел. 

насеља 
у групи 

Насеља Становника Ср. вел. 
насеља 
у групи 

Број % Број % Број % Број % 

до 299 19 34,55 3.900 12,44 205,26 27 49,09 5.088 19,15 188,44 
300–499 17 30,91 6.776 21,63 398,59 15 27,27 5.981 22,55 398,73 
500–999 16 29,10 11.173 35,65 698,31 11 20,00 8.033 30,30 730,27 
преко 1.000 3 5,44 9.489 30,28 3.163 2 3,64 7.420 28,00 3.710 
Укупно 55 100,00 31.338 100,00 569,78 55 100,00 26.522 100,00 482,22 

 
Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Срби-

ји 2002. и 2011. године, РЗС, Београд 
 

Насеобинска мрежа општине Александровац, као субсистемска 
мрежа насеља Расинске области, представља сложен и динамичан скуп 
насеља као елементарних насеобинско-географских и друштвено-еко-
номских јединица. Она је резултат вишевековног деловања разноврсних 
геопросторних, друштвених, историјских и других услова и фактора. 

 
Табела 4: Површина и густина насељености aтара насеља  

општине Александровац 
 

Насеље 
Paтара 
у ha 

Густина насеље-
ности 

aтара (ст./km2) 
Насеље 

Paтара  
у ha 

Густина насе-
љености 

aтара (ст./km2) 
2002. 2011. 2002. 2011. 

Александро-
вац 

358 
1.959,22 1.739,66 

Лесеновци 386 
50,52 

39,12 
Бзенице 2122 20,45 13,29 Лесковица 1235 26,07 20,08 
Боботе 310 118,06 96,45 Љубинци 253 130,16 109,52 
Ботурићи 518 53,86 45,37 Мрмош 850 101,65 89,65 
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Братићи 390 36,92 18,46 Новаци 330 127,88 106,97 
В. Врбница 738 63,82 59,76 Пањевац 470 62,34 47,87 
Веља Глава 588 33,67 28,40 Парчин 289 94,81 73,01 
Венчац 256 178,13 149,22 Плеш 900 44,78 37,33 
Витково 241 210,79 204,15 Плоча 1745 27,28 19,08 
Вражогрнци 320 96,56 83,44 Поповци 115 89,57 93,91 
Вранштица 829 9,05 4,95 Пуховац 639 79,81 71,21 
Врбница 1530 36,86 28,04 Ракља 326 223,0 232,52 
Гаревина 364 97,51 88,91 Ржаница 508 68,9 52,80 
Г. Злегиње 423 108,27 95,27 Рогавчина 3255 6,79 3,59 
Г. Ратаје 910 97,80 74,29 Рокци 1398 20,17 9,73 
Г. Вратари 442 24,18 22,37 Руденице 389 66,32 38,30 
Г. Ступањ 827 189,84 156,04 Стањево 352 379,83 338,64 
Грчак 428 35,28 28,27 Старци 165 32,12 24,24 
Дашница 540 143,17 124,70 Стрменица 751 25,83 16,25 
Доброљупци 425 110,65 100,89 Стубал 530 123,39 112,26 
Д. Злегиње 338 89,35 47,61 Суботица 613 118,11 102,77 
Д. Ратаје 502 81,49 69,95 Тржац 263 96,2 77,57 
Д. Вратари 498 55,37 46,85 Трнавци 855 57,78 48,07 
Д. Ступањ 1178 267,76 221,65 Тулеш 822 68,25 53,41 
Дренча 442 62,89 59,95 Шљивово 416 91,35 69,71 
Јелакци 2372 21,29 15,05 Лесеновци 386 50,52 39,12 
Кожетин 196 477,55 465,31 Лесковица 1235 26,07 20,08 
Козница 973 15,42 12,02 Љубинци 253 130,16 109,52 
Латковац 816 61,52 50,98 Мрмош 850 101,65 89,65 
Лаћислед 911 94,84 81,78     

 
Савремену насеобинску мрежу општине Александровац чини 55 

статистички евидентираних насеља (51 К.О.) организованих у 54 месне 
заједнице и 12 месних канцеларија. Просечна величина атара је 7,03 
km2. Према морфо-физиономским карактеристикама доминирају насе-
ља разбијеног (31) и полузбијеног типа (19). Осим Александровца збије-
ном типу припадају и четири насеља у категорији осталих (Стањево, 
Кожетин, Г. Ступањ и Љубинци). Општина Александровац 2011. године 
има дисперзну насељеност са густином становништва (68,64 ст./km2) 
која је мања од оне за Расинску област (90,13 ст./km2).  
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Карта 2, 3 и 4: Густина становништва (ст./km

2
) по атарима насеља  

општине Александровац 1961, 2002. и 2011. године 
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Густина насељености територије анализирана је на нивоу атара у 
пописним пресецима 2002. и 2011. године. Највећа густина насељености 
2002. године регистрована је за атаре насеља Александровац (368,72 
ст./km2), Витково (243,44) и Доње Ратаје (230,67), а најмања густина за 
атаре насеља Козница (32,17), Рогавчина (33,52) и Вранштица (38,36). 
При томе 26 атара насеља са укупном површином од 135,43 km2 има 
густину насељености од 100 до 200 ст./km2. 

Током 2002. године, 10 атара насеља (Рогавчина – 6,79; Враншти-
ца – 9,05; Козница – 15,42; Рокци – 20,17; Бзеница – 20,45; Јелакци – 
21,29; Г. Вратари – 24,18; Стременица – 25,83; Лесковица – 26,07 и Пло-
ча – 27,28) имају густину мању од 30 ст./km2. На укупној територији 
ових насеља од 155,07 km2 или 40,11% територије живело је 2.859 или 
9,12% укупног становништва Општине. 

Током 2011. године ову густину насељености има 15 или 27,27% 
укупног броја насеља укупне површине 176,08 km2 или 45,55% општин-
ске територије. Најмању густину насељености имају атари следећих 
насеља: Рогавчина – 3,63; Вранштица – 4,95 и Рокци – 10,01 ст./km2. Са 
густином 30–50 ст./km2 2002. било је шест насеља, укупне површине 
40,01 km2, а 2011. године осам атара насеља са 45,60 km2 општинске 
територије. Густину већу од 50 ст./km2 током 2002. има 39 атара укупне 
површине 191,47 km2 или 49,53% општинске територије. Током 2011. у 
овој групи је 32 атара насеља укупне површине 60,93 km2. На основу 
кретања густине становништва, како код појединачних тако и код група 
међусобно блиских атара, може се констатовати да се код већине атара 
сеоских насеља ради о правом насеобинско-популационом слому. 

 
Природно кретање становништва  

 
Значајан елемент демографског развоја општине Александровац 

јесте природно кретање становништва. До деведесетих година XX века 
промене у њему су се одвијале у условима преласка становништва из 
села у град, из слабије у боље развијена подручја. Од деведесетих година 
промене у природном кретању су биле у условима опште економске 
кризе. Разлика између броја умрлих и живорођених се увећавала из 
године у годину. Највећа разлика, у посматраном периоду, регистрована 
је у 2006. години када је стопа природног прираштаја износила –9,8‰. 
У развоју природног кретања становништва општине Александровац, 
испољене су следеће основне тенденције: смањење стопе наталитета, 
повећање стопе морталитета и негативне стопе природног прираштаја 
које се директно одражавају на опадање укупног броја становника. 
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У општини Александровац изражене су интензивније промене у 
наталитету и мање варијације када је у питању морталитет. Општину 
Александровац, као и већину нисконаталитетних подручја у Србији, 
карактерише смањење броја живорођених. Узроци пада наталитета су 
појединачни и кумулативни, а најчешћи: контрола рађања, промена 
репродуктивне норме становништва, трансформација породице, измена 
њених функција, економска криза везана са транзицијом друштва и еко-
номског система, мигрирање репродуктивног становништва. Према 
подацима виталне статистике за период 2000–2011. године, стопа ната-
литета је континуирано опадала – смањена је са 9,2‰ (2000. године) на 
6,8‰ у 2011. години. 

 
Табела 5: Показатељи природног кретања становништва  

општине Александровац 
 

Година 
Број живорођених/ 

1000 ст. 
Број умрлих/ 

1000 ст. 
Природни 

прираштај (‰) 
Стопа смртности 
одојчади 

2000. 9,2 11,6 -2,4 – 
2001. 9,0 12,4 -3,4 6,8 
2002. 10,2 13,6 -3,4 6,7 
2003. 9,1 14,1 -5,0 3,8 
2004. 9,4 14,4 -5,0 11,0 
2005. 7,4 14,4 -7,0 4,7 
2006. 6,9 16,7 -9,8 – 
2007. 7,8 15,5 -7,7 4,6 
2008. 6,9 14,9 -8,0 5,3 
2009. 7,3 15,9 -8,6 – 
2010. 7,1 15,8 -8,7 – 
2011. 6,8 16,1 -9,3 5,5 
Извор: Општине у Р.С. 2000–2008. године; Општине у Србији, 2009–2010.   
Општине и региони у Републици Србији, 2011. године, РЗС, Београд. 

 
Пушење, неадекватна исхрана, алкохолизам, недовољно поклања-

ње пажње физичкој активности, избегавање одласка код лекара су већ 
деценијама битни фактори морталитета становништва и посебно веће 
смртности мушког становништва у односу на женско. Последњих година 
се чини да је потенциран негативан утицај ових фактора индивидуалног 
понашања, односно стила живота као и да су им се придружили и нови 
фактори (психолошки, економски, здравствени) који су неповољно ути-
цали на услове смртности, доводећи до стагнације очекиваног трајања 
живота. Међу њима су најважнији пролонгирани стрес, који проузрокује 
психосоматска обољења и смањену имунолошку одбрану, економска 
криза са којом се суочавају и појединци и друштво као целина, матери-
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јални проблеми у здравству са појавом неегалитарности у доступности 
дијагностици и терапији, као и загађење животне околине (Rašević, 
1999). У кретању стопе морталитета популације Општине уочава се 
пораст са 11,6‰ колико је забележено 2000. године до 16,1‰ у 2011. 
години. На пораст стопе смртности у знатној мери је утицала и проме-
њена старосна структуре, тачније већа присутност старијих контингена-
та популације у односу на млађе. Тренд опадања наталитета, уз пораст 
морталитета резултирао је негативним вредностима природног прира-
штаја становништва Општине током посматраног периода. Природни 
прираштај има константно негативне вредности од -2,4‰ – 2000. до -
9,3‰ – 2011 године. Број умрле одојчади у посматраном периоду вари-
ра, са тенденцијом смањења. Ипак, забележене су високе вредности смрт-
ности одојчади (највише -11,0 (републички просек је 6,7), а најмање 3,8). 

 
Старосна структура становништва 

 
Старосна структура становништва, као демографски оквир фор-

мирања свих виталних контингената и унутрашњи фактор будућих 
демографских токова, представља синтезни индикатор стања и квалите-
та популације (Војковић и Девеџић, 1997). Процес старења становни-
штва је једна од основних особености популације која се налази у завр-
шним фазама демографске транзиције. Старосну структуру општине 
Александровац одликују значајне промене почетком XXI века, када је 
настављен брзи процес старења становништва уз пораст удела старог и 
старијег средовечног и опадање удела млађих категорија становништва. 

У демографији се сматра да становништво код којег је средња 
старост прешла 30 година живота има смањену репродуктивну способ-
ност, односно да има изражен процес старења. Просечна старост станов-
ништва насеља општине Александровац је 2002. године износила 43,9 
година, што је више од просека за Републику Србију (40,2 године). Кла-
сификације стадијума демографске старости становништва омогућавају 
прегледније приказивање процеса старења становништва. Према подели 
на седам различитих стадијума, почев од ране демографске младости до 
најдубље демографске старости на основу различитих показатеља (про-
сечна старост, удео становништва млађег од 20 година, удео становни-
штва млађег од 40 година, удео становништва старог 60 и више година и 
индекс старења) може се закључити да старосну структуру становни-
штва проучаваног простора почетком XXI века карактеришу стадијуми 
најдубље, дубоке и демографске старости (Penev, 1995). Према демо-
графској старости, насеља општине Александровац 2002. године, припа-
дају следећим стадијумима: 
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– Демографска старост: просечна старост 35–39 година (Кожетин, 
Ракља, Александровац, Пуховац, Стањево, Поповци и Г. Вратари) 
– Дубока демографска старост: просечна старост 40–43 године (Д. 
Вратари, Стубал, Плоча, Старци, В. Врбница, Лесковица, Тржац, Вен-
чац, Плеш, Латковац, Ржаница и Бзенице) 
– Најдубља демографска старост: просечна старост >43 године 
(Витково, Дашница, Грчак, Д. Ратаје, Дренча, Лаћислед, Веља Глава, 
Љубинци, Тулеш, Мрмош, Д. Ступањ, Ботурићи, Гаревина, Г. Ратаје, 
Парчин, Трнавци, Вранштица, Козница, Доброљупци, Новаци, Вра-
жогрнци, Лесеновци, Шљивово, Суботица, Руденице, Врбница, Пање-
вац, Боботе, Г. Злегиње, Јелакци, Г. Ступањ, Стрменица, Братићи, Д. 
Злегиње, Рогавчина и Рокци. Разлика између просечно најстаријег 
(Рокци, 53,2 године) и најмлађег (Кожетин, 35,9 година) становни-
штва насеља Општине износи 17,3 године. 

Један од најпоузданијих аналитичких показатеља старосне структуре 
становништва, а тиме и процеса демографског старења, јесте индекс 
старења који изражава однос старог (60+) и младог становништва (0–19 
година). Поред тога што не узима у обзир средњу генерацију, важност 
индекса старења је у томе што указује на размеру старих и младих, 
истичући значај младог становништва и факторе који утичу на његову 
бројност (Ђурђев, 1996). 

 

 
Карта 5: Промена индекса демографског старења на нивоу насеља  

општине Александровац 1961/2011. године 
 

Према подацима пописа (2002. и 2011. године), индекс старења у 
свим насељима прелази граничну вредност од 0,4, што указује да је про-
цес старења у поодмаклој фази. Један од водећих фактора који су утица-
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ли на повећање удела старог становништва јесте смањивање стопе ната-
литета и емиграција. Из сеоских подручја углавном одлази младо, а 
остаје старо становништво чији се репродуктивни период завршио. Вео-
ма високе вредности (веће од 2,0 током оба пописа) забележене су у 
насељима: Боботе, Г. Злегиње. Г. Ступањ, Д. Злегиње, Јелакци, Руденице, 
Стрменица и Шљивово. Ако се негативни демографски процеси наставе 
овим темпом, демографски опстанак ових села биће угрожен. Екстрем-
но високе вредности овог показатеља евидентиране су у насељу Рокци 
(7,6 – 2002. и 9,1 – 2011. године) и у насељу Братићи (3,1 – 2002. и 4,8 – 
2011. године). Наведено показује да су ова села пред биолошким гаше-
њем због интензивних депопулацијских процеса и старости становни-
штва и суочавају се са поодмаклом насеобинско-популационом атрофи-
јом. 

У међупописном периоду, поред пораста просечне старости попу-
лације, евидентиране су и следеће промене насеља према стадијумима 
демографске старости: смањење број насеља са популацијом у стадију-
му демографске старости (са 7 на 3 – Ракља, Поповци и Пуховац), као и 
насеља чије је становништво у стадијуму дубоке демографске старости 
(са 12 на 7 – Кожетин, Александровац, Стањево, В. Врбница, Веља Глава, 
Стубал и Г. Вратари), уз пораст броја насеља са популацијом у најдубљој 
демографској старости (са 36 на 45 – Тржац, Лесковица, Венчац, Д. Вра-
тари, Латковац, Вранштица, Парчин, Д. Ступањ, Витково, Дренча, 
Тулеш, Гаревина, Дашница, Д. Ратаје, Плеш, Ботурићи, Доброљупци, 
Плоча, Љубинци, Мрмош, Трнавци, Г. Ратаје, Лаћислед, Грчак, Суботи-
ца, Лесеновци, Ржаница, Шљивово, Руденице, Врбница, Г. Ступањ, 
Новаци, Пањевац, Јелакци, Боботе, Вражогрнци, Г. Злегиње, Бзенице, 
Старци, Д. Злегиње, Козница, Рогавчина, Братићи, Стрменица и Рокци). 
Продубљена је и разлика између просечно најстаријег (Рокци, 59,7 годи-
на) и најмлађег (Ракља, 38,6 година) становништва насеља Општине и 
износи 21,1 годину.  
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Табела 6: Просечна старост и индекс демографског старења  
становништва општине Александровац 

 

Насеље 
Просечна 
старост 

Индекс дем. 
старења (is) Насеље 

Просечна 
старост 

Индекс дем. 
старења (is) 

2002. 2011. 2002. 2011. 2002. 2011. 2002. 2011. 
Александро-
вац 

37,0 41,5 
0,6 

1,1 Латковац 42,6 43,8 
1,4 

1,4 

Бзенице 42,9 49,4 1,4 2,2 Лаћислед 43,4 46,5 1,5 1,9 
Боботе 47,3 49,0 2,5 2,3 Лесеновци 45,8 47,5 1,8 1,8 
Ботурићи 44,7 45,2 1,9 1,7 Лесковица 41,8 43,6 1,2 1,5 
Братићи 48,7 55,7 3,1 4,8 Љубинци 43,7 45,4 1,4 1,5 
В. Врбница 41,3 42,3 1,4 1,1 Мрмош 44,3 45,9 1,6 1,8 
Веља Глава 43,5 42,3 1,8 1,2 Новаци 45,1 48,7 1,7 3,0 
Венчац 42,4 43,7 1,2 1,3 Пањевац 47,0 48,8 1,9 2,3 
Витково 43,1 44,2 1,4 1,6 Парчин 44,9 44,0 1,9 1,5 
Вражогрнци 45,3 49,0 1,6 2,3 Плеш 42,5 44,9 1,5 1,6 
Вранштица 45,0 43,9 1,6 1,1 Плоча 41,1 45,3 1,4 1,6 
Врбница 46,9 48,6 2,1 2,4 Поповци 38,6 39,6 0,9 1,0 
Гаревина 44,7 44,6 1,6 1,5 Пуховац 37,6 39,9 0,8 0,8 
Г. Злегиње 47,3 49,2 2,2 2,9 Ракља 36,6 38,6 0,7 0,7 
Г. Ратаје 44,8 46,5 1,7 1,9 Ржаница 42,7 47,6 1,7 2,2 
Г. Вратари 39,9 43,0 1,0 1,4 Рогавчина 50,9 54,2 3,4 4,2 
Г. Ступањ 47,9 48,6 2,3 2,4 Рокци 53,2 59,7 7,6 9,1 
Грчак 43,2 47,0 1,5 2,0 Руденице 46,6 48,0 2,2 2,3 
Дашница 43,1 44,9 1,3 1,7 Стањево 37,9 41,7 0,7 1,1 
Доброљупци 45,1 45,2 1,8 1,8 Старци 41,2 49,9 1,7 2,4 
Д. Злегиње 48,8 50,0 2,8 2,5 Стрменица 48,2 56,1 2,7 3,9 
Д. Ратаје 43,4 44,9 1,4 1,6 Стубал 40,7 42,6 1,1 1,2 
Д. Вратари 40,3 43,7 1,0 1,3 Суботица 46,3 47,3 1,9 2,1 
Д. Ступањ 44,5 44,1 1,7 1,4 Тржац 42,2 43,3 1,3 1,3 
Дренча 43,4 44,2 1,3 1,6 Трнавци 44,9 46,2 1,8 1,8 
Јелакци 47,5 48,9 2,6 2,3 Тулеш 44,0 44,3 1,6 1,4 
Кожетин 35,9 40,8 0,5 1,1 Шљивово 45,8 47,6 2,0 2,2 
Козница 45,0 51,6 1,9 4,1      

 
Старосна структура становништва Општине и градског насеља 

сагледана је по великим старосним групама: до 19 година (омладина) од 
20–59 (средовечни) и 60 и више година (старо становништво). У њеном 
развоју присутне су две основне тенденције: смањење учешћа омладине 
и млађих средовечних лица уз пораст старијег средовечног и старог кон-
тингента становништва у укупној популацији. Ове промене су последи-
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ца смањења природног прираштаја и продужетка трајања живота ста-
новништва услед побољшања услова живота и рада.  

У развоју старосне структуре становништва насеља Александро-
вац, у посматраном периоду, по великом старосним групама евиденти-
рано је постепено смањење учешћа омладине и млађег средовечног уз 
пораст удела старог становништва у укупној популацији. Заправо, урба-
но становништво показује израженије тенденције старења – током међу-
пописног периода 2002–2011. године. Учешће контингента старе попу-
лације у укупној је повећано са 13,87% на 23,11%, уз смањење учешћа 
младих (са 24,31% на 20,23%). Наведени демографски показатељи, уз 
тенденције пораста индекса старења (са 0,57 на 1,14), указују да станов-
ништво насеља Александровац има континуитет старења и да се налази 
у стадијуму дубоке демографске старости. 

 
Табела 7: Становништво општине Александровац по великим старосним  

групама 2002. и 2011. године 
 

Насеље 
2002. година 2011. година 

0–19 (%) 20-59 (%) 60+ (%) 0–19 (%) 20-59 (%) 60+ (%) 
Александровац. 1.574 24,31 3.978 61,43 898 13,87 1.260 20,23 3.529 56,66 1.439 23,11 
Бзенице 87 20,05 223 51,38 124 28,57 42 14,89 149 52,84 91 32,27 
Боботе 51 13,93 186 50,82 129 35,25 39 13,04 161 53,85 99 33,11 
Ботурићи 45 16,13 150 53,76 84 30,11 40 17,02 128 54,47 67 28,51 
Братићи 15 10,42 82 56,94 47 32,64 8 11,11 26 36,11 38 52,78 
В. Врбница 98 20,81 238 50,53 135 28,66 100 22,68 227 51,47 114 25,85 
Веља Глава 31 15,66 110 55,56 57 28,79 40 23,95 81 48,50 46 27,54 
Венчац 92 20,18 254 55,7 110 24,12 71 18,59 218 57,07 93 24,35 
Витково 85 16,73 302 59,45 121 23,82 88 17,89 266 54,07 138 28,05 
Вражогрнци 61 19,74 149 48,22 99 32,04 40 14,98 135 50,56 92 34,46 
Вранштица 15 20,00 36 48,00 24 32,00 7 17,07 26 63,41 8 19,51 
Врбница 95 16,84 270 47,87 199 35,28 65 15,15 207 48,25 157 36,60 
Гаревина 80 18,56 224 51,97 127 29,47 76 19,34 201 51,15 116 29,52 
Г. Злегиње 73 15,94 221 48,25 164 35,81 53 13,15 198 49,13 152 37,72 
Г. Ратаје 152 17,08 480 53,93 258 28,99 124 18,34 319 47,19 233 34,47 
Г. Вратари 49 24,50 100 50,00 51 25,50 37 20,00 98 52,97 50 27,03 
Г. Ступањ 108 15,63 337 48,77 246 35,60 87 15,32 268 47,18 213 37,50 
Грчак 26 17,22 85 56,29 40 26,49 20 16,53 62 51,24 39 32,23 
Дашница 161 22,58 337 47,27 215 30,15 107 17,23 336 54,11 178 28,66 
Доброљупци 72 19,25 175 46,79 127 33,96 62 18,18 168 49,27 111 32,55 
Д. Злегиње 44 14,57 136 45,03 122 40,40 33 13,81 116 48,54 90 37,66 
Д. Ратаје 199 20,73 484 50,42 277 28,85 162 19,66 409 49,64 253 30,70 
Д. Вратари 67 22,41 162 54,18 70 23,41 49 19,37 142 56,13 62 24,51 
Д. Ступањ 205 18,01 594 52,2 339 29,79 192 20,38 476 50,53 274 29,09 
Дренча 59 21,22 142 51,08 77 27,70 46 17,36 146 55,09 73 27,55 
Јелакци 72 14,26 246 48,71 187 37,03 59 16,53 163 45,66 135 37,82 
Кожетин 236 25,21 577 61,65 123 13,14 200 21,93 495 54,28 217 23,79 
Козница 27 18,00 73 48,67 50 33,33 12 10,26 56 47,86 49 41,88 
Латковац 96 19,12 270 53,78 136 27,09 85 20,43 214 51,44 117 28,13 
Лаћислед 167 19,33 448 51,85 249 28,82 128 17,18 378 50,74 239 32,08 
Лесеновци 35 17,95 87 44,62 73 37,44 28 18,54 74 49,01 49 32,45 



 

 

  

 
 

             Т. Ђорђевић, Б. Мандић, Љ. Михајловић, М. Милинчић    Жупски зборник, 8/2013 132

Лесковица 69 21,43 170 52,80 83 25,78 53 21,37 107 43,15 88 35,48 
Љубинци 69 21,04 163 49,70 96 29,27 45 16,30 163 59,06 68 24,64 
Мрмош 159 18,4 445 51,50 260 30,09 137 17,98 381 50,00 244 32,02 
Новаци 85 20,14 194 45,97 143 33,89 42 11,90 184 52,12 127 35,98 
Пањевац 52 17,75 140 47,78 101 34,47 35 15,56 108 48,00 82 36,44 
Парчин 49 17,88 133 48,54 92 33,58 46 21,80 97 45,97 68 32,23 
Плеш 74 18,36 216 53,60 113 28,04 62 18,45 176 52,38 98 29,17 
Плоча 81 17,02 283 59,45 112 23,53 67 20,12 158 47,45 108 32,43 
Поповци 23 22,33 60 58,25 20 19,42 25 23,15 59 54,63 24 22,22 
Пуховац 117 22,94 304 59,61 89 17,45 105 23,08 262 57,58 88 19,34 
Ракља 169 23,25 447 61,49 111 15,27 184 24,27 442 58,31 132 17,41 
Ржаница 58 16,57 195 55,71 97 27,71 46 17,16 123 45,90 99 36,94 
Рогавчина 27 12,22 101 45,7 93 42,08 13 11,11 49 41,88 55 47,01 
Рокци 14 4,96 161 57,09 107 37,94 9 6,62 45 33,09 82 60,29 
Руденице 31 12,02 160 62,02 67 25,97 30 20,13 51 34,23 68 45,64 
Стањево 307 22,96 807 60,36 223 16,68 236 19,80 690 57,89 266 22,32 
Старци 6 11,32 37 69,81 10 18,87 5 12,50 23 57,50 12 30,00 
Стрменица 28 14,43 86 44,33 80 41,24 14 11,48 54 44,26 54 44,26 
Стубал 136 20,8 364 55,66 154 23,55 130 21,85 309 51,93 156 26,22 
Суботица 132 18,23 335 46,27 257 35,50 100 15,87 323 51,27 207 32,86 
Тржац 54 21,34 129 50,99 70 27,67 46 22,55 98 48,04 60 29,41 
Трнавци 100 20,24 218 44,13 176 35,63 64 15,57 230 55,96 117 28,47 
Тулеш 102 18,18 293 52,23 166 29,59 92 20,96 217 49,43 130 29,61 
Шљивово 65 17,11 185 48,68 130 34,21 45 15,52 146 50,34 99 34,14 

Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова у 2002, Књига 2: Пол и 
старост: подаци по насељима; Попис становништва, домаћинстава и станова 

2011, Књига 2: Старост и пол: подаци по насељима; Београд: Републички завод 
за статистику Србије. 

 
Учешће лица до 19 година старости у укупном становништву 

Општине је 2011. у односу 2002. годину смањено је за 0,81%. Број ста-
рих лица током истог периода смањен је за 243 лица (са 7.793 на 7.550). 
Индекс старости општине је 2011. имао вредност 1,51, у односу на 1,26 
– 2002. године. Обе вредности су више од 1,25 што је доња гранична 
вредност стадијума најдубље демографске стрости. 

У анализираном међупописном периоду средња старост станов-
ништва Општине је повећана за 2,3 године. Ово је случај у већини насе-
ља, осим код пет (Веља Глава, Вранштица, Гаревина, Д. Ступањ, Пар-
чин). Највеће повећање евидентирао је у насељима Старци (8,7 година), 
Стрменица (7,9), Бзенице и Рокци (6,5) и Братићи (6,0). У осталим насе-
љима Општине ово повећање се кретало од 0,1 до 6 година.  
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РЕЗИМЕ 

 
ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПШТИНЕ  
АЛЕКСАНДРОВАЦ ПОЧЕТКОМ XXI ВЕКА 

 
 Општина Александровац, у демографском смислу, несумњиво 
представља подручје на којем су у малом изражени круцијални попула-
циони проблеми. Иако знатно диференцирани по појединим насељима 
и групама насеља, генерално их карактерише: депопулација и демо-
графско старење. Старосна структура становништва један је од одлучу-
јућих квалитативних показатеља прошлости, садашњости, као и потен-
цијала очувања и ревитализације (просперитета) насеобинско-географ-
ских јединица и припадајућих територија. Она ће у будућности детер-
минисати кључне контингенте становништва како за биолошку репро-
дукцију (фертилни контингент) тако и за формирање радне снаге (радни 
контингент). Она је заправо и много више од тога, и треба је посматрати 
као најзначајнију детерминанту демографских, насеобинских, функцио-
налних, привредних и свеукупних економско-географских и физичко-
географских процеса.  
 

SUMMARY 
 

DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THE MUNICIPALITY 
ALEKSANDROVAC IN THE BEGINNING OF XXI CENTURY 

 
 The municipality Aleksandrovac, in demographic terms, undoubt-
edly presents the area in which crucial population problems are expressed. 
Although significantly differentiated by settlements and groups of settle-
ments, these problems are generally characterized as: depopulation and 
aging of the population. Age structure of the population is one of the deci-
sive qualitative indicators of past and present, and potential of preservation 
and revitalization (prosperity) of inhabitated geographic units and associ-
ated territories. It will, in future, determine the key contingents of the 
population - biological reproduction (fertility contingent) and the for-
mation of labor (labor contingent). It is actually much more than that, and 
should be regarded as the most important determinant of demographic, 
settlement, functional and overall economic-geographical and physical-
geographical process. 
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СМЕРНИЦЕ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА НА ЖЕЉИНУ 
 
 

АПСТРАКТ: У раду се разматрају потенцијали планине Жељин за 
развој еколошког туризма заснованог на одрживом развоју и за привлачење 
нове групе еколошки савесних туриста који ће умети да на прави начин 
уживају у природи са минималним утицајима на животну средину. Уоча-
вају се и предности и користи од развоја екотуризма, кроз допринос у 
очувању постојећих ресурса и побољшању квалитета живота локалне 
заједнице. Указује се и на активности које би требало предузети пре, за 
време и после туристичког активирања планине, а које се односе на пла-
нирање одговарајуће инфраструктуре, маркетинг активности, одабир 
циљне групе потенцијалних туриста, одабир квалификованих кадрова, 
мере и систем контроле и мониторинга и друго. 
 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Жељин, туризам, одрживи развој, еколошки 
туризам, ресурси, локална заједница 

 
Географско-туристички положај Жељина 

 
Жељин је планина о којој се на широј територији Републике 

Србије релативно мало зна. Више знања о овој планини има само локал-
но становништво које живи на њеним падинама или у непосредној бли-
зини. Жељин је ретко био главни предмет истраживања и проучавања, 
већ је најчешће истраживан у оквиру Копаоничких планина којима при-
пада. У оквиру Копаоничке групе планина највећу пажњу одувек је при-
влачио Копаоник, па су остале планине из ове групе остајале занемаре-
не. Оно што Жељин издваја од Копаоника и других афирмисаних тури-
стичких подручја јесте веома добро очувана природа, обиље извора 
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чисте планинске воде, богатство флоре и фауне. Добру очуваност при-
родних ресурса Жељин на неки начин дугује другим популарнијим 
местима која су привлачила масовна кретања туриста а касније и помо-
дара, док су на Жељин пажњу обраћали само истински љубитељи приро-
де који су се потрудили да својим утицајима не деградирају лепоте које 
су тамо затекли. 

 

 
Слика 1. Препознатљиви врхови Жељина у облику седла 

(Извор: http://www.ekoklubzeljin.org.rs/novosti/pregled. php? f=ng_zeljin_0506) 

 
Између Копаоника на југу, Гоча на северу и североистоку, Столо-

ва на северозападу и Ибра на западу уздиже се планина Жељин (Марић, 
1980). Спада у групу Копаоничких планина. Централни гребен Жељина 
пружа се од северозапада на југоисток, са највишим врхом Рогавска 
чука (који се често назива и Жељин и налази се на 1.785 m надморске 
висине) и нешто нижим врхом Плочка чука (1.779 m), који планини дају 
специфичан изглед. Жељин је омеђен долинама Ибра, Расине, Јошани-
це, Плочанске реке и Кознице. Распоред токова и правци пружања одре-
ђују троугласт облик ове планине (Марић, 1980).  

Жељин се простире на територији општина Александровац, Кра-
љево и Рашка. Западни део планине припада општинама Краљево и 
Рашка и доста се стрмо спушта према Ибру. Источни део, који је знатно 
пространији, припада општини Александровац (Марић, 1980). 
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Положај Жељина према важнијим саобраћајницама и туристич-
ким токовима је доста повољан будући да се налази у гравитационој 
зони и посредној повезаности са саобраћајницама магистралног значаја 
или оних који чине делове приморског туристичког правца. Са запада 
ову планину додирује Ибарска магистрала (приморски туристички пра-
вац), са којим се остварује веза преко Јошаничке Бање. Према северу и 
истоку пролази пут који повезује Врњачку Бању, Александровац, Круше-
вац и аутопут Београд–Ниш. Крајњу посредничку тачку овог пута према 
локалитетима на Жељину представља Митрово поље (Ромелић, 2008). 
Наведеним путевима одвија се значајан туристички транзит, што може 
бити од великог значаја за туристичко активирање Жељина.  

 

 
Карта 1. Положај Жељина на карти Србије 

(Извор: http://www.381info. com/autokartasrbije. php) 

 
Положај Жељина према дисперзивима је такође повољан. Наве-

дени путни правци омогућавају приступ из околних индустријских гра-
дова Крушевца и Краљева. У непосредној близини су Александровац, 
Брус и Трстеник, у којима услови рада и живота све више намећу потре-
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бу одмора и рекреације у природи (Марић, 1980). Просечна удаљеност 
планинског масива од Крушевца износи око 55 km, а од Александровца 
око 30 km. Положај планине, са економско-саобраћајног аспекта, рела-
тивно је повољан (Шиљић, Прванов, 2011). Не треба, међутим, само 
околне градске центре сматрати потенцијалним дисперзивима. Тај круг 
је знатно шири. Захваљујући доброј саобраћајној повезаности и релатив-
но добрим путевима, који тангирају ову планину, може се рачунати на 
посетиоце из свих крајева Србије.  

Жељин има повољан положај и у односу на околне бање: Врњач-
ку, Јошаничку и Матарушку. Посебно је значајна близина Врњачке 
Бање, најпосећеније у Србији. Бањски гости би могли повремено долази-
ти на планину и проводити одређено време, комбинујући боравак у 
бањи и на планини. У досадашњем развоју туризма у околним бањама 
овој могућности није посвећивана посебна пажња. Такође, околни мана-
стири: Жича, Студеница и Љубостиња могу наћи своје место у садржају 
боравка туриста на Жељину (Марић, 1980).  

Наведени ресурси могу у комплементарном смислу имати вели-
ки значај за развој туризма на Жељину. Изгледа да је управо овакав 
положај између више, већ афирмисаних, туристичких ресурса држао у 
сенци ову планину, што не мора обавезно бити лоше. Тиме је избегнуто 
масовно кретање посетилаца према овој планини, а самим тим је избег-
нута и деградација природних ресурса, што сада даје реалну основу за 
почетак планираног, одрживог развоја туризма. Будући да ће се у овом 
раду пажња усмерити искључиво на потенцијални развој туризма малог 
утицаја на животну средину, то значи да ће и потенцијално тржиште 
бити другачије од оног на кога су усмерене околне афирмисане дестина-
ције масовног туризма. Дакле, активности које ће бити предложене се 
битно разликују од активности које нуде Врњачка Бања и Копаоник. Са 
тим у вези, положај Жељина између Врњачке Бање и Копаоника веома је 
повољан, јер се на тај начин простор на коме се налазе све три дестина-
ције заокружује у комплексну целину, различитих ресурса и типова 
посетилаца. Такође је важно да се може искористити заједничка саобра-
ћајна инфраструктура и на тај начин побољшати њен квалитет, који је 
неопходан за одвијање туризма на свим трима дестинацијама. Комплек-
сност која би произашла из туристичког активирања ове планине уз 
постојање већ афирмисаних дестинација на релативно малом простору, 
допринела би унапређењу читаве регије на којој се налазе. Ово унапре-
ђење се пре свега односи на побољшање услова живота локалног (углав-
ном сеоског) становништва кроз отварање нових радних места и могућ-
ности да продају своје домаће производе, а самим тим остваре додатне 
приходе и побољшају животни стандард. 
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Развој туризма на Жељину треба да се одвија плански јер овај 
простор пружа све услове за то. Приликом израде планских смерница у 
области туризма стриктно би требало водити рачуна о капацитетима 
које планина може да издржи у туристичком развоју. Те смернице треба 
да обухватају: преглед постојећег стања, предлог развојног концепта и 
мере/технике за остварење циљева (Стојановић, 2011). 

 

 
Слика 2. Леви врх – Плочка чука, фото: Ј. Дуњић 

 
Стање туризма и материјална основа за његов развој на Жељину 

 
До сада се на Жељину туризам није развио у већим размерама. 

Кретања која имају неке одлике туризма предузимале су најчешће групе 
планинара и љубитеља природе. Планинарима из читаве Србије Жељин 
представља познату дестинацију, за разлику од осталих туриста и ста-
новника наше земље. Како се планина налази између два афирмисана 
туристичка места (Копаоника и Врњачке Бање), тако је и остала у њихо-
вој сенци.  

Инфраструктура на планини није развијена. Путеви су асфалти-
рани у насељеним местима у подножју планине док према вишим дело-
вима воде неасфалтирани – земљани путеви. 
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Слика 3. Пут у вишим деловима Жељина 

Фото: Ј. Дуњић 

 
Имајући у виду да се туризам овде никада није у већој размери 

развио, тако ни потребе за изградњом смештајно-угоститељских капаци-
тета није било. За разлику од виших делова, у подножју планине има 
локалитета у којима је туризам а самим тим и материјална база развије-
нија.  

Туризам се до сада у одређеној мери развијао на локалитету 
Митрово Поље, омиљеној излетничкој дестинацијиу становништва из 
Александровца, Врњачке Бање и Краљева, који овде имају викендице. У 
Митровом Пољу се налазе и значајнији капацитети материјалне базе 
туризма. Као један од носилаца смештајне понуде издваја се хотел 
„Цветна долина“. Некада је овај хотел припадао акционарском тури-
стичком друштву „Путник“, а од 1997. године у власништву је МУП-а 
Републике Србије. Овај хотел је био омиљена дестинација рекреативних 
настава основних школа из свих крајева Србије док је био у власништву 
„Путника“. Данас је хотел полуотвореног типа, где већину гостију чине 
чланови синдиката полиције, док је мањи број туриста који нису при-
падници синдиката. Овај хотел се налази на изузетно доброј локацији, 
окружен је боровом шумом и није претерано велик. Капацитет хотела 
износи око 90 лежајева у 30-ак соба. Лоша страна је та да хотел и данас 
изгледа онако како је изгледао 1997. године када је променио власника. 
Никаквих инвестиција ни адаптација до данас није било.  

Материјалну основу на локалитету представља и одмаралиште 
„Црвени крст“ које је лоцирано у близини хотела „Цветна долина“. 
Капацитет одмаралишта је око 100 лежајева. У овом одмаралишту се 
одржавају дечије спортске припреме и рекреативна настава. Када је реч 
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о ресторанима као репрезентативни угоститељски објекти издвајају се 
рибњаци „Ловац“, „Св. Никола“ и „Салус“ у селу Плеш које је удаљено од 
овог локалитета око 6 km. 

На вишим деловима планине постоји неколико напуштених обје-
ката који су некада имали различите намене. Данас се већина њих нала-
зи у власништву ЈП „Србијашуме“ (слике 4 и 5) или у приватном власни-
штву (слике 6 и 7). Будући да се у овом раду говори о одрживом развоју 
туризма на Жељину, као јединој могућој опцији, ови објекти би могли 
бити рестаурирани и искоришћени у туристичке сврхе. Вредности обје-
ката доприноси начин њихове изградње и материјали који су коришће-
ни, као и њихова уклопљеност у природно окружење и добар размештај 
на планини. За развој одрживог туризма од изузетне је важности посто-
јање ових објеката, јер се тако смањује потреба за изградњом објеката 
који су неопходни за одвијање туристичке делатности. Познато је коли-
ко би изградња нових објеката утицала на деградацију животне средине, 
па се рестаурација постојећих јавља као добро решење. 
 

 
Слике 4 и 5. Објекти у власништву „Србијашума“ Фото: Ј. Дуњић 
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Објекти на сликама 4 и 5 нису у толико лошем физичком стању и 
њихова рестаурација не би изискивала претерана финансијска средства. 
Од њих се могу направити занимљиви смештајни објекти малог капаци-
тета. На планини има још сличних објеката.  
 

 
Слике 6 и 7. Напуштени објекти у приватном власништву 

Фото: Ј. Дуњић 

 
Објекти приказани на сликама 6 и 7 су некада служили као бачи-

је – у којима су сточари у току лета спавали и остављали алат док су 
изводили стоку на испашу. Материјали коришћени за изградњу ових 
објеката су природни, а архитектура примерена висини и амбијенту у 
коме се налазе. Њихова рестаурација захтевала би већа финансијска 
средства, али и присуство стручњака како би се рестаурација извршила 
на прави начин.  
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Предлог активности за развој туризма на Жељину 
  
Потенцијала за развој туризма на планини Жељин очигледно 

има, али се поставља питање како те потенцијале на најбољи начин 
искористити уважавајући принципе одрживог развоја. 

Темељни став овог рада о будућем развоју туризма на Жељину 
јесте да без обзира на то који су видови туристичке активности планира-
ни, они морају бити усклађени са принципима одрживог развоја и са 
капацитетом планине. 

На основу прегледа стања туризма и прегледа природних и кул-
турних потенцијала за развој туризма на овој планини, дошло се до сле-
дећих закључака: 
– планина Жељин поседује разноврсне природне и антропогене тури-
стичке ресурсе који до сада нису реализовали њен туристички потенци-
јал и то због непостојања програма и стратегија развоја туризма; 
– просторна рашчлањеност планинских предела и њихови природни и 
антропогени потенцијали омогућавају креирање разноврсне понуде 
базиране на различитим деловима планине (СРП „Врх Жељина – Плочка 
чука“, локалитет Сутелица, сеоска насеља и сл.); 
– преовлађујући природни и културни потенцијали омогућавају развој 
следећих облика туризма: екотуризма, руралног, излетничког, манифе-
стационог, ловног и риболовног туризма. У оквиру ових облика туризма 
издвајају се следеће активности које би на овим просторима могле бити 
предузете: пешачење, планински бициклизам, планинарење, сакупљање 
дивљег цвећа и воћа, посматрање птица и животиња и слично; 
– инфраструктура и материјална база туризма на Жељину не одговарају 
плановима будућег развоја туризма и представљају сегменте који изи-
скују највише улагања. 

У даљем тексту биће дати примери и предлози како би општа и 
туристичка инфраструктура, као и материјална база туризма могла 
изгледати на овим просторима.  

Када се говори о основној инфраструктури ситуација је следећа. 
Снабдевање водом и електричном енергијом се одвија неометано јер се 
на подручју планине налазе насеља у којима људи живе, па је електри-
фикација већ спроведена, а снабдевање водом се не доводи у питање на 
простору који овај ресурс има у изобиљу. Насеља на овом простору нису 
прикачена на водовод општине Александровац већ имају сопствене 
„базене“ за снабдевање пијаћом водом. Телефонске линије су такође 
уведене. Путеви који воде у више делове планине нису асфалтирани. 
Они нису у најбољем стању и не може се свим возилима доћи до тих 
предела. Сматра се да решење није у асфалтирању путева јер би се на тај 
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начин допринело урбанизацији руралног предела и деградацији природ-
них вредности. Решење за побољшање квалитета ових путева могло би 
бити насипање ситног камења на постојеће путеве чиме би се постигли 
тврдоћа и поравнавање истих (слика 8). 

 

 
Слика 8. Пут до изворишта Саве Долинке, Крањска Гора, Словенија 

Фото: Ј. Дуњић 

 
Када је реч о изградњи туристичке инфраструктуре, оно што је 

најважније јесте да та изградња не буде прекомерна, да буде уклопљена 
у амбијент као и да буде функционална. На овом простору могу бити 
изграђене информативне табле и маркације, клупе, осматрачнице (сли-
ка 9) и објекти намењени деци (слика 10). Још једном ћемо се осврнути 
на примере из развијених земаља који могу послужити као узор. 
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Слика 9. Осматрачница на извору Саве Долинке, Крањска Гора, Словенија 

Фото: Ј. Дуњић 
 

Овакве осматрачнице биле би погодне за посматрање птица и 
животиња, као и добри видиковци са којих би се пружао леп поглед на 
околину. Објекти намењени најмлађима би такође били добро решење 
за оплемењивање простора које не би претерано изменило изглед пла-
нине. 
 

 
Слика 10. Пример дечијег игралишта у природи 

(Извор:http://www.harmonys-holiday.com/wellness-hotel/family-hotel-childrens-playground) 
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Када је реч о материјалној основи туризма, због постојања објека-
та на овом простору који тренутно не служе ничему, није потребно гради-
ти нове већ обновити постојеће, променити им намену и регулисати вла-
сничке односе. Од постојећих објеката могли би се направити смештајно-
угоститељски капацитети у којима би се служили домаћи гастрономски 
производи (пре свега млечни: сир, кајмак, кисело млеко и сл.) као и пића 
која се праве такође на овим просторима (домаћи сокови, чајеви, ракије и 
вина) и то од воћа и биљака које се узгајају на просторима Жељина. Зани-
мљив је објекат (слике 11 и 12) који се налази у Митровом Пољу, на месту 
одакле се креће у освајање врха Жељина. Тај напуштени објекат је некада 
био пчеларски институт, а уз мало воље од њега би се могло направити 
(како је већ планирано) екоконачиште1 за планинаре. 
 

 
Слике 11 и 12. Напуштени објекат некадашњег пчеларског института 

Фото: Ј. Дуњић 

                                                 
1 Екоконачиште је тип смештаја у екотуризму које је по својој суштини скроман 

објекат, на нивоу основних туристичких потреба, који поред услуге смештаја и квалитет-
ног туристичког искуства мора обезбедити и адекватну бригу о животној средини (Стоја-
новић, 2011). 
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Како би могли изгледати објекти намењени посетиоцима плани-
не а да, при том, буду естетски и у функционалном смислу уклопљени у 
амбијент и усклађени са наменом, приказано је на сликама 13 и 14. Реч 
је о ентеријеру еколошког центра „Радуловачки“ у Сремским Карловци-
ма, који је направљен на иницијативу локалног Покрета горана. 
 

 
Слике 13 и 14. Еколошки центар „Радуловачки“, Сремски Карловци 

(Извор:http://www.ekoloskicentar. org/kapacitet. html) 
 
И рурални туризам би се могао развијати на овим просторима. 

Постоји материјална основа за тај облик туризма, имајући у виду да 
његову базу чине сеоска домаћинства (слика 15). 
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Слика 15. Стара и нова кућа Дуњића у селу Рокци на обронцима Жељина 

Фото: Ј. Дуњић 
 

Готово сва домаћинства у селима на Жељину у којима још увек 
живе људи имају и старе (углавном грађене од блата, дрвета и камена) и 
нове куће за чију су се изградњу употребљавали поред традиционалног 
камена и савременији материјали. Ова планинска домаћинства углав-
ном имају пространа дворишта на која се надовезују баште, њиве и 
шуме што доприноси естетској вредности амбијента, али представља и 
занимљив потенцијал за развој руралног туризма где би туристи били 
укључени у сеоске послове, уколико то желе. 

Постоје лепи примери из света како су рурални предели унапре-
дили локалну инфраструктуру која је заједничка и за мештане и за тури-
сте, оплеменили простор разним информативним таблама, клупама за 
седење, осматрачницама, а своја домаћинства рестаурирали и улепшали 
сопствени животни простор које користе и њихови гости – туристи. Све 
се ово може приписати развоју туризма у датим областима. У Словени-
ји, примера ради, сеоска домаћинства (која представљају материјалну 
базу развоја руралног туризма) имају категорије. Уместо звездица (који-
ма се категоризују хотели) користе се јабуке и то од једне до три за озна-
чавање квалитета услуга у датом домаћинству. У будућем активирању 
домаћинстава у наведеним насељима може се увести категоризација на 
локалном нивоу, уколико буде сувише компликовано увести је на нивоу 
државе, уз једну измену. Уместо јабука било би прикладније користити 
малине или купине које су карактеристичне за овај крај. Три малине 
могу означавати највиши квалитет услуга, две – средњи, а једна – најни-
жи квалитет или асортиман услуга. Категорије би пратиле и одговарају-
ће цене. 
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Технике за постизање циљева одрживог туризма 
 
Како би развој туризма неке дестинације текао по плану и одви-

јао се према принципима одрживости, развијене су различите технике 
које ће у комплексном процесу активирања дестинације помоћи да се 
одржи правац и постигну циљеви одрживог туризма. Неке од њих ће 
бити детаљније описане и то: носећи капацитет, зонирање туризма, 
етички кодекси и заједнице локалног становништва. 

 
Носећи капацитет 

 
Чињеница да туристичке активности понекад имају негативан 

утицај на природне, друштвене, културне и економске аспекте, иници-
рала је потребу њихове превенције. Ти утицаји се често стављају у везу 
са бројем туриста који посећују туристичку дестинацију. Из тог односа 
проистиче можда и најкомплекснији концепт теорије и праксе туризма, 
познат као носећи капацитет. Носећи капацитет представља максима-
лан број посетилаца који користе неко место, без непожељних 
последица у животној средини и без непожељног пада квалитета 
туристичког доживљаја. Он је средство у организацији туризма помоћу 
кога ће се кроз редукцију броја туриста спречити нарушавање туристич-
ке дестинације како у погледу очувања животне средине, тако и у погле-
ду очувања њених културних и друштвених вредности. Носећи капаци-
тет није хомоген већ се манифестује кроз четири основна нивоа, који се 
анализирају као његове различите врсте: 

1. еколошки носећи капацитет – одређује ниво коришћења 
туристичког ресурса без деградације животне средине; 

2. социјални носећи капацитет – заснива се на реакцији локал-
ног друштва по питању туристичког развоја, у тежњи да она не буде 
негативна и да то друштво не трпи негативне последице; 

3. психолошки носећи капацитет – одражава ниво задовољства 
туриста одређеном туристичком дестинацијом, у тежњи да она не сме 
бити нарушена; 

4. економски носећи капацитет – одражава ниво зависности 
локалне економије од степена туристичког развоја, с тим што није 
пожељно да она буде велика (Стојановић, 2011). 

Коначни носећи капацитет туристичке дестинације представља 
резултанту наведена четири нивоа, који зависе један од другога. На при-
мер, уколико носећи еколошки носећи капацитет износи 50 посетилаца 
дневно, социјални 100, психолошки 80, а економски 90 посетилаца, 
онда ће укупни носећи капацитет износити 80 посетилаца по дану. Због 
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опреза (услед пробијања еколошког капацитета), нарочито у случају 
посебно осетљивих предела, тај број може бити смањен на 50 како не би 
дошло до деградације екосистема (Стојановић, 2011).  

Носећи капацитет се не може приказати искључиво кроз приме-
ну математичких формула, јер на његов коначан исход утиче низ факто-
ра који се могу поделити у две велике групе:  
  
 Локални фактори 

1. социјална структура – нека друштва могу да прихвате тури-
зам већег обима, док друга то не могу. Мање локалне заједница често 
имају драматичније социјалне последице кроз развој туризма од зајед-
ница у великим градовима; 

2. културно благо – вреднија културна заоставштина представља 
атрактивнију туристичку дестинацију и привлачи већи број туриста. 
Велико присуство туриста је и велика вероватноћа за деградацију; 

3. животна средина – може бити мање или више изворна. У 
првом случају она је више прилагодљива туризму и његовим активно-
стима, док у другом није; 

4. економска структура – одређује добит и вредност у вези са 
туристичком активношћу. Наиме, развијеније економије су адоптибил-
није од слабијих економија. Оне могу да одговоре и да се адаптирају на 
промене које носи туризам; 

5. политичка структура – може на више начина утицати на 
туризам и носећи капацитет. Политичка нестабилност одвраћа туристе 
и омета развој туризма; 

6. ресурси (рад, капитал, земља и други) – и њихова доступ-
ност на локалном нивоу могу имати утицај на жељени развој туризма. 
 
 Страни фактори 

1. карактеристике туриста – подразумевају врсте туриста 
(масовни, индивидуални или други), разлике између туриста и домаћи-
на, њихову потрошњу, врсту транспорта, године и образовање, што може 
имати утицај на носећи капацитет; 

2. врста туристичких активности – у тесној је вези са каракте-
ристикама туриста. Присуство неких активности као што су коцкање, 
проблеми везани за проституцију, дрогу, криминал могу донети озбиљне 
друштвене проблеме и утицати на смањење носећег капацитета; 

3. планирање, менаџмент и технологија – успешно планиран и 
организован туризам подразумева мање штетних утицаја и већи обим 
носећег капацитета; 
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4. утицаји – представљају резултат носећег капацитета, а задатак 
планера и туристичких менаџера јесте да обезбеде дешавање очекива-
них утицаја; 

5. параметри – промене које се дешавају на неком месту кроз 
стране и локалне факторе, као резултат различитог нивоа и типова 
интеракција; 

6. стандарди – прихватљива граница примењених параметара. 
Они упућују на вредност учињеног без непожељне штете; 

7. носећи капацитет – зависна варијабла која није фиксирана на 
искључиво за присуство туриста. Динамика носећег капацитета је засно-
вана на промени нивоа толеранције сваког од одређених фактора, као 
резултат менаџмента (Стојановић, 2011). 

Свака дестинација која настоји да се дугорочно бави туризмом 
мора обезбедити услове да ресурси на којима се туризам заснива остану 
непромењени или да те промене сведу на минималну меру. Једна од 
техника којом се то може постићи јесте одређивање носећег капацитета. 
На конкретном примеру планине Жељин, носећи капацитет је концепт 
на коме треба нарочито инсистирати пошто су природни ресурси веома 
добро очувани и такви треба да остану будући да је таквих предела све 
мање. Објекти културно-историјског наслеђа у подножју и околини пла-
нине такође захтевају одређена ограничења када је у питању број посе-
тилаца. Њихова старост, архитектонска решења, материјали и историј-
ска и уметничка вредност намећу потребу ограничавања броја посетила-
ца који могу истовремено бити у објектима културног наслеђа. До сада 
то није представљао проблем будући да их никада није било превише. 
Уколико се планира развој туризма на овом простору, носећи капацитет 
мора бити један од приоритета при изради плана развоја туризма.  

Оријентациони предлог носећег капацитета за планину Жељин 
(изузимајући строги резерват природе „Врх Жељина – Плочка чука“ – у 
њему туристичке посете нису дозвољене): 
 – еколошки носећи капацитет – 200 посетилаца дневно на 
вишим деловима планине, док у подножју овај број може бити за нијан-
су већи. Жељин обухвата релативно велики простор па овај број посети-
лаца не представља претњу по природне ресурсе. На планину се може 
доћи из четири правца па уколико по 50 људи крене из сваког правца 
према врху, то не би представљало велики притисак на ресурсе. Плани-
на је и релативно висока тако да успон на највиши врх – Рогавску чуку – 
не би био изводљив за све посетиоце а и они који би успели до њега да 
стигну не би се могли дуго задржати – зими због хладноће и ветра, а 
лети због сунца, па самим тим притисак на овај предео не би био велик; 
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 – социјални носећи капацитет – 250 посетилаца дневно. Уку-
пан број становника у насељима на Жељину износи око 2.350. Под прет-
поставком да просечно домаћинство има 4 члана долази се до 580 дома-
ћинстава. Број посетилаца у иницијалном периоду развоја туризма 
могао би бити нешто мањи од половине броја домаћинстава, јер преве-
лики број туриста може временом почети да иритира локално становни-
штво које није навикло на њих и њихове навике. Туризам би се морао 
развијати постепено и на тај начин би се локално становништво могло 
лагано прилагођавати већем броју посетилаца без бојазни да дође до 
негативних реакција према туристима. Уколико би се туризам развио у 
тој мери да допринесе повратку младих у родни крај, тај капацитет би се 
временом могао и повећати, наравно уз претпоставку да се туристи 
понашају коректно и да поштују локални начин живота. 
 – психолошки носећи капацитет – 210 посетилаца дневно. Као 
основни потенцијал за развој туризма на Жељину истичу се природни 
мотиви а као главни разлог посете наводи се уживање у миру и тишини 
које пружа предео очуване природе. Психолошки носећи капацитет се 
процењује на 210 посетилаца који добро распоређени по многобројним 
локалитетима у току једног дана неће правити много буке а ни сметати 
једни другима, па самим тим и туристички доживљај може бити на задо-
вољавајућем нивоу. 
 – економски носећи капацитет – 230 посетилаца дневно. Ова 
категорија изискује опширније информације које ће постати доступне 
тек ако се планина буде туристички активирала и када буду познате 
цене улазница, смештаја, исхране, водича и других услуга, као и зави-
сност локалног становништва од прихода од туризма. Зато овај број 
туриста треба узети са највећом резервом. 
 

Коначан носећи капацитет према овом оријентационом пред-
логу износио би 222 посетиоца дневно. Овај број се може свести на 200 
посетилаца да се не би пробијао еколошки капацитет.  

Важност одређивања носећег капацитета за природна и културна 
добра оваквог типа сувише је велика да би се његовом одређивању могло 
произвољно приступити. Уколико заиста дође до реализације туристич-
ког активирања ове планине, одређивању носећег капацитета треба при-
ступити крајње професионално. Овај задатак треба поверити стручним 
људима и дати им све неопходне информације како би процена била 
што поузданија. 

 
 
 



 

 

 
 
 

Смернице за развој туризма на Жељину 153

Зонирање туризма 
 

Зонирање је организациона стратегија коришћења одређе-
них територија у туризму, кроз равномерну расподелу туристичких 
капацитета у циљу очувања животне средине. Техника зонирања у 
планирању туризма може помоћи прерасподелу туристичког промета и 
његово подстицање у периферним деловима. Односно, зонирање пома-
же да се притисак туристичког промета са популарних пребаци на мање 
популарне, а за туризам такође атрактивне зоне. Уколико је потребно, 
територије од приоритета за заштиту могу бити изузете из туристичког 
развоја, док неке друге могу бити сведене на тачно одређен ниво тог раз-
воја (Стојановић, 2011).  

Зонирање туризма је посебно корисно унутар заштићених при-
родних добара. Светска туристичка организација наглашава да заштиће-
на природна добра могу бити подељена на: 
 – зону стриктне заштите, која изузима присуство туриста; 
 – зону дивљине, где је кретање туриста дозвољено једино пешке; 
 – туристичку зону, где је кретање дозвољено на више начина, 
али без угрожавања; 
 – зону развоја, где се налазе угоститељско-туристички капаци-
тети (Стојановић, 2011). 

Зонирање као техника планирања туризма није толико присутно 
у Србији, већ се само делимично може уочити и то у Просторном плану 
Републике Србије 2010–2014–2021, Стратегији туризма Републике 
Србије, Закону о заштити природе и уредбама и одлукама о заштити 
природних добара (Стојановић, 2011). 

У заштићеним природним добрима Србије зонирање туризма се 
мора реализовати кроз режиме заштите тих добара. Унутар њихових 
граница може се установити режим заштите I, II и III степена: 
 – у I степену заштите утврђује се забрана коришћења природ-
них богатстава и искључују сви други облици коришћења простора и 
активности осим научних истраживања и контролисане едукације;  
 – у II степену заштите могуће су управљачке мере у циљу реста-
урације, ревитализације и укупног унапређења природног добра и тра-
диционалне делатности које не угрожавају примарне вредности простора;  
 – у III степену заштите дозвољено је селективно и ограничено 
коришћење природних ресурса између осталог и кроз развој еколошког, 
руралног, здравственог, спортско-рекреативног и осталих видова тури-
зма у складу са принципима одрживог развоја (Стојановић, 2011). 
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У случају планине Жељин зонирању туризма се није у већој мери 
приступило, самим тим што се овде тренутно тешко може говорити о 
туризму уопште. Посете које се реализују су углавном повремене, неор-
ганизоване и малобројне. Како се, међутим, говори о будућем развоју 
туризма битно је нагласити важност зонирања. 

Једна од првих иницијатива која је предузета на Жељину а тиче 
се зонирања (мада се пре односи на ограничавање приступа локалном 
становништву и малобројним посетиоцима ради очувања вредних при-
родних врста), јесте проглашење Плочке чуке за строги резерват приро-
де, у коме владају посебна правила понашања и ограничен приступ.  

Остали делови планине се не налазе под заштитом, али то не зна-
чи да их у будућности, када се очекује већи број посетилаца, не треба 
поделити на зоне којима би се на осетљивијим просторима ограничио 
број туриста и врсте активности, док би се мање осетљиви делови могли 
промовисати као локације за организовање разних активности у тури-
зму. Према грубој процени, а на основу теренског посматрања простора, 
подела на зоне би могла изгледати овако: 
 – прва зона заштите – Строги резерват природе „Врх Жељина – 
Плочка чука“ – где треба да владају правила која се утврђују у првом 
степену заштите заштићених природних добара Србије – забрана кори-
шћења природних богатстава и искључивање свих других облика кори-
шћења простора и активности осим научних истраживања и контроли-
сане едукације;  
 – друга зона заштите – највиши врх планине Рогавска чука, где 
би обим посетилаца био мањи, а њихово кретање се ограничило стазама 
које они не би требали напуштати. Вегетација и живи свет на већим 
висинама су осетљивији и овај простор не треба оптерећивати. Такође, 
на овим пределима осим уређивања планинских стаза, постављања 
информативних табли, клупа и евентуално осматрачница не би требало 
вршити даљу изградњу и оптерећивање простора. 
 – туристичка зона – ова зона може обухватити простране преде-
ле нижих висина где би простор могао поднети већи број туриста и већи 
ниво изградње (у случају планине Жељин – рестаурирање, адаптацију и 
промену намене постојећих објеката) где би се могли налазити одређе-
ни објекти туристичке и угоститељске привреде. На овом простору се 
налазе и насељена места па се и рурални туризам може развијати, у 
одређеном обиму, без угрожавања природних вредности планине. 
 – шира зона развоја туризма – може да обухвати насеља која се 
налазе у подножју планине где већ постоје туристички и угоститељски 
објекти (Митрово Поље, Плеш, Латковац и др.). Ови објекти и инфра-
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структура у насељима могу се осавременити и унапредити како би се 
туристима обезбедио пријатнији боравак. 

Зонирање туризма треба да буде једна од основних техника при 
планирању туризма и зоне би требало да унапред буду познате како не 
би дошло до деградације која може нарушити природне и антропогене 
вредности поднебља. Боље деловати превентивно него корективно јер 
такав однос према дестинацији гарантује дугорочне позитивне ефекте 
развоја туризма, као и свођење негативних ефеката на најмању меру. 

 
Етички кодекси 

 
Етички кодекси су средство образовања учесника у туризму 

кроз форму кратких и јасних порука. Као такви они треба да помогну 
у процесу ублажавања негативних утицаја туризма и побољшању квали-
тета животне средине. Њихов примарни циљ јесте да утичу на промене 
некоректног понашања учесника у туризму. Програм Уједињених нација 
за животну средину вишеструко наглашава да су кодекси значајни као: 

1. начин или средство дијалога између владиних органа, тури-
стичке привреде, интереса друштвене заједнице, културних организаци-
ја и осталих заинтересованих за туризам; 

2. развијање свести у оквиру туристичке привреде и владе о зна-
чају и суштини заштите животне средине и подстицање промовисања 
квалитетније животне средине, па према томе и одрживог туризма; 

3. подстицање размишљања код страних и домаћих туриста о 
понашању које утиче на поштовање природних и културних вредности; 

4. развијање осећаја код већег дела становништва о значају 
заштите животне средине; 

5. подстицање сарадње између туристичке привреде, владиних 
структура и многобројних друштвених група у постизању наведених 
циљева (Стојановић, 2011). 

Најраспрострањенији вид кодекса намењен је туристима. Кодек-
си намењени туристима су водич који коригује понашање за време путо-
вања. Они су у вези са природним ресурсима, језицима, домаћим ста-
новништвом, културним наслеђем, куповином и друштвеном интерак-
цијом. Свој пуни смисао имаће само ако су они којима су намењени све-
сни њиховог значаја. Најпознатији кодекс је објавила „ASTA (American 
Society of travel agents)“ – Aмеричко удружење туристичких агената 
(Стојановић, 2011). 

У конкретном случају планине Жељин, природа је веома добро 
очувана, о чему сведочи и постојање Строгог резервата природе „Врх 
Жељина – Плочка чука“. Из тог разлога би било пожељно саставити 
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етичке кодексе за планину у целини и посебан кодекс са правилима 
понашања на простору резервата. Предлог етичког кодекса за туристе 
који посећују планину Жељин може изгледати овако: 
 1. Уживајте у богатом природном и културном наслеђу Жељина и 
помозите да га сачувамо. 
 2. Распитајте се о географији, обичајима и култури планине и 
локалног становништва које ту живи. 
 3. Поштујте приватност и достојанство становништва. Питајте 
пре него што фотографишете људе. 
 4. Уверите се у пријатељство и дух добродошлице локалног ста-
новништва. Помозите да се те особине сачувају кроз поштовање тради-
ције, обичаја и локалне регулативе. 
 5. Ефикасно употребљавајте ресурсе, укључујући енергију и воду. 
 6. Увек пратите маркиране стазе. 
 7. Не узнемиравајте биљке и животиње и њихова природна ста-
ништа. 
 8. Остављајте само трагове прстију. Фотографишите, не остављај-
те графите, не узимајте „сувенире“ из природних подручја и са историј-
ских локалитета. 
 9. Брините о отпацима и смећу за вама – „Све што распакујеш, 
понеси са собом“. 
 10. Избегавајте активности које прете живом свету и које могу 
бити потенцијални загађивачи животне средине. 

Овај кодекс може бити допуњен још неким тачкама за потребе 
Строгог резервата природе „Врх Жељина – Плочка чука“: 
 1. Не дозволите да било која ваша активност угрози аутентичан 
изглед и основне вредности Резервата. 
 2. Не сакупљајте биљне врсте које су заштићене. 
 3. Информишите се на време о активностима које бисте предузе-
ли а за које нисте сигурни да ли могу имати утицаја на природне вред-
ности заштићене природе. 

Техничко решење кодекса углавном се везује за графичка пропа-
гандна средства. Ипак, они су далеко више од пропаганде. Поред кла-
сичне форме кроз писану реч, могу се осмислити и кроз подлогу савре-
мених медијских и визуелно информацијских система. Такав начин 
може бити допадљив туристима, а истовремено пожељан и користан за 
заштиту животне средине. Још један начин презентације етичких кодек-
са присутан је у форми информативних табли на туристичким локали-
тетима (Стојановић, 2011).  

Пример из Словеније илуструје како би се информативне табле 
могле поставити на локалитетима Жељина (слике 16 и 17). 



 

 

 
 
 

Смернице за развој туризма на Жељину 157

 
Слике 16 и 17. Информативне табле које садрже етичке кодексе при посети  

водопаду Савица и на улазу у Национални парк Триглав, Словенија  
Фото: Ј. Дуњић 



 

 

  

 
 

                                                                  Јелена Дуњић                          Жупски зборник 8/2013 158

Свест о потреби заштите животне средине и одрживом коришће-
њу ресурса, почела је бивати популарна релативно скоро, јер је човек са 
својим утицајима доспео до готово свих делова света. Очувана природа 
у свом изворном стању постала је јако ретка појава, па се данас више 
него икад посвећује велика пажња очувању животне средине. Едукација 
и развијање свести о значају очувања природних вредности треба да 
почну у најранијем детињству. Деци треба у складу са њиховим узра-
стом давати добре примере како да се понашају приликом посете одре-
ђеним местима у природи, како би још од најранијег детињства постали 
свесни свог окружења и своје улоге у њему. Пример како се деца могу 
едуковати у том правцу поново долази из Словеније. Институт за зашти-
ту природе Републике Словеније штампао је проспекте на којима су 
исписана правила понашања при посетама планинама, стенама, копне-
ним водама и морима. Проспекти су занимљиво илустровани и на једно-
ставан начин приказују како се треба понашати у природи и какве су 
последице непридржавања ових инструкција. На једној страни постоји 
занимљив квиз у коме малишани могу показати стечена знања. У случа-
ју планине Жељин добар пример би био проспект који приказује како се 
треба понашати при посети планинама и приказан је на сликама 18 и 19. 
 

 
Слике 18 и 19. Пример како се најмлађима може указати на правила понашања 
на планинама (Извор: Институт за заштиту природе Републике Словеније) 
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Планина Жељин је још увек подручје добро очуваних природних 
вредности, тако да је од изузетно великог значаја осмишљавање правила 
понашања туриста пре него што у ове крајеве буду пристигли у већем 
броју. Едукација најмлађих би допринела дугорочном одрживом разво-
ју. Постоји много добрих и лоших примера из окружења и света. И једни 
и други су подједнако корисни за још неразвијене дестинације попут 
Жељина. На добре примере се треба угледати и неке усвојити, док лоше 
треба одбацити. Етички кодекси морају бити познати како туристима 
тако и локалном становништву, јер је бесмислено ако за њих нико од 
заинтересованих страна не зна. Подједнако су важни њихова садржина и 
техничко-идејно решење које треба да буде једноставно, допадљиво, а 
ненаметљиво. 

 

Брига о заједницама локалног становништва 
  

Планина Жељин се простире на територији три општине, најве-
ћим делом у општини Александровац, а мањим деловима и на просто-
рима општина Рашка и Краљево. Сама планина у ужем смислу обухвата 
следећа насеља: Плеш, Козница, Грчак, Град, Рогавчина, Бзеница, Пло-
ча, Рокци, Јелакци, Дрење, Ковачи, Боће, Гокчаница и Баре. У тексту 
који следи биће дат кратак историјат насељавања овог краја, приказ бро-
ја становника по полној и старосној структури, као и преглед улоге, 
користи али и обавеза које ће локално становништво имати у будућем 
развоју туризма на овој планини. 

Подручје Жељина захвата обронке и подножје ове планине, доли-
ну Расине и део плодног жупског виногорја. По природним и географ-
ским одликама пружало је релативно повољне услове за стварање насео-
бина у најранијим периодима. У доба насељавања јужнословенских пле-
мена на Балканском полуострву, у VIII веку, долину Расине населио је 
део племена Срба, која ће током борбе са Византијом окупити око себе 
околна племена и наметнути им своје име. Крајем XIV и почетком XV 
века подручје Жељина се налазило у срцу српске деспотовине и имало је 
велики значај, о чему сведоче остаци средњовековних утврђења (Иве-
зић, 2006). 

Продор Турака на српску територију у многоме је утицао на 
етнички састав становништва ове области. Несигуран живот услед угње-
тавања условио је миграциона кретања преко крушевачког краја од југа 
према северу и обрнуто. Много пута људи су напуштали родни крај тра-
жећи уточиште у планинама – због чега се овај део Србије убраја у изра-
зиту метанастазичку област. Из крушевачке котлине и околине станов-
ништво се селило на север од Саве и Дунава и у планинске пределе 
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(прикључивало се косовској и моравској струји, чији су путеви водили 
преко Крушевачког среза). Са Косова и из Метохије се досељавало срп-
ско становништво. 

Насељавање крушевачког краја почиње у XVIII веку за време 
слабљења и повлачења Турака у градове. Највећи део ранијег Крушевач-
ког среза насељен је становништвом са Косова и из Метохије, нарочито 
у долини и сливу реке Расине. Северни део среза насељавали су прете-
жно становници са Пештери, из Црне Горе и Херцеговине (динарска 
струја), и то најпре планинске пределе. У формирању етничке структуре 
овог поднебља после ослобођења 1833. године поред преосталог мало-
бројног староседелачког слоја учествују и Срби досељени с Пештери и 
из Црне Горе (динарска струја) и мањим делом српско становништво са 
Косова и Метохије (косовско-метохијска струја). У књигама пописа 
пореских глава у Крушевачком округу после 1833. могу се пратити и 
етничка кретања по насељима. Најмање дошљака било је у пасивном 
срезу Козничком, где су записана само два. Одмах по ослобођењу 
јужних крајева од Турака, 1878, на пасишта Жељина пристижу са вели-
ким стадима номадски сточари Ашани – Црновунци, о којима су до 
данас остала предања и легенде.  

Поред рударства, којим су се бавили на падинама Копаоника и 
Жељина још стари Римљани и које је у средњем веку за време послед-
њих српских деспота достигло највећи развој, а за време Турака знатно 
опало, становништво овог подручја бавило се земљорадњом у нижим 
крајевима и веома заступљеним екстензивним сточарством у вишим 
крајевима, посебно овчарством. Становништво се бавило и ловом, рибо-
ловом, пчеларством, занатством, воденичарством, итд., а планинци из 
подгорине Жељина су имали и винограде у Жупи. (Ивезић, 2006).  

Током времена, култура овог поднебља се непрекидно мењала. 
Неки њени елементи су се губили, а нови настајали. Промене у животу, 
обичајима и веровањима догодиле су се нарочито у последње време. 
Нагла индустријализација и модернизација, као и миграције становни-
штва из села у град, условиле су нестајање традиционалног начина 
живота и настајање новог, налик ономе у урбаним срединама. (Ивезић, 
2006). 

Насеља која се налазе на Жељину су углавном сеоског типа. 
Познато је да сеоска насеља бележе тенденцију опадања броја становни-
ка. Код планинских села разбијеног типа ова тенденција је још израже-
нија. Тренд опадања броја становника у сеоским насељима бележи се 
још од 70-их година XX века, а јавља се као последица индустријализа-
ције градова, повећања тражње за радном снагом и отварања нових рад-
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них места. У табели 1 приказан је упоредни преглед броја становника у 
насељима на Жељину од 1948. до 2002. године. 

 
Табела 1. Упоредни преглед броја становника у насељима на Жељину 1948–2002. 

Место/Годи-
на 

1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 

Баре 166 165 172 170 173 194 173 
Боће 343 394 436 404 303 154 70 
Бзенице 958 1.019 1.005 723 588 432 434 
Гокчаница 310 365 331 286 236 163 86 
Град 156 168 148 149 133 97 97 
Грчак 316 350 340 269 229 182 151 
Јелакци 913 980 1.109 1.082 844 627 505 
Ковачи 658 703 712 624 510 363 288 
Козница 306 323 313 321 267 211 150 
Плеш 707 777 795 695 585 490 403 
Плоча 578 640 726 701 606 574 476 
Рогавчина 951 831 1.091 829 687 410 221 
Рокци 617 664 712 672 551 508 282 

(Извор: Завод за статистику Републике Србије) 

 
Већина сеоских насеља достигла је максимум броја становника 

60-их година XX века и већ од 70-их бележи постепен пад. Године 2002. 
само је у Јелакцима забележено нешто преко 500 становника. Ови пода-
ци потврђују генерални тренд миграција становништва из села у градове 
у нашој земљи. Многи одлазе на школовање и остају у градовима у који-
ма се школују, неки одлазе у потрази за послом или бољим условима 
живота.  

У табели 2 приказани су подаци о броју становника из последњег 
пописа становништва 2011. године, као и полна и старосна структура за 
наведена насеља. Ти подаци пружају бољи увид у тренутно стање попу-
лације у насељима посматране територије. 
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Табела 2. Број становника у насељима на Жељину 2011. године  
са прегледом полне и старосне структуре 

Насеље Пол Број 
ст. 

Старост 

0–
9 

10
–1

9 

20
–2

9 

30
–3

9 

40
–4

9 

50
–5

9 

60
–6

9 

70
–7

9 

80
 +

 

Просечна 
старост 

Баре С 138 6 19 21 14 18 26 13 16 5 44,0 
М 72 3 10 13 6 9 13 6 10 2 43,6 
Ж 66 3 9 8 8 9 13 7 6 3 44,5 

Боће С  25 – – – 5 7 3 4 4 2 56,3 
М 17 – – – 5 6 1 2 1 2 52,7 
Ж 8 – – – - 1 2 2 3 – 63,9 

Бзенице С 282 12 30 25 17 44 63 31 39 21 49,4 
М 150 7 19 15 10 21 40 13 15 10 46,9 
Ж 132 5 11 10 7 23 23 18 24 11 52,4 

Гокчани
ца 

С 85 8 7 6 14 9 15 13 12 1 44,9 
М 41 3 5 1 9 4 8 7 3 1 43,9 
Ж 44 5 2 5 5 5 7 6 9 – 45,8 

Град С 80 6 11 8 8 11 15 2 13 6 45,4 
М 41 3 6 5 5 6 9 1 4 2 41,8 
Ж 39 3 5 3 3 5 6 1 9 4 49,1 

Грчак С 121 7 13 11 14 19 18 18 13 8 47,0 
М 71 4 8 6 11 12 10 10 7 3 45,1 
Ж 50 3 5 5 3 7 8 8 6 5 49,6 

Јелакци С 357 22 37 24 37 58 44 43 64 28 48,9 
М 194 10 22 15 19 37 28 20 28 15 47,6 
Ж 163 12 15 9 18 21 16 23 36 13 50,4 

Ковачи С 203 9 14 22 19 20 37 33 34 15 51,1 
М 101 4 8 8 12 7 21 18 17 6 51,3 
Ж 102 5 6 14 7 13 16 15 17 9 50,9 

Козница С 117 6 6 9 10 19 18 20 25 4 51,6 
М 62 2 3 5 6 13 11 10 10 2 50,3 
Ж 55 4 3 4 4 6 7 10 15 2 53,0 

Плеш С 336 28 34 29 42 54 51 42 42 14 44,9 
М 161 16 11 13 21 24 24 22 17 3 44,1 
Ж 175 12 23 16 21 20 26 20 25 11 45,7 

Плоча С 333 24 43 26 47 40 45 44 44 20 45,3 
М 166 16 16 10 22 27 23 24 17 11 45,2 
Ж 167 8 27 16 25 13 22 20 27 9 45,5 

Рогавчи
на 

С 117 3 10 7 7 15 20 20 30 5 54,2 
М 57 1 3 5 4 10 11 8 14 1 53,2 
Ж 60 2 7 2 3 5 9 12 16 4 55,3 

Рокци С 136 6 3 5 10 15 15 17 44 11 59,7 
М 67 4 1 2 6 8 8 16 16 6 58,0 
Ж 69 2 2 3 4 7 7 11 28 5 61,3 

(Извор: Завод за статистику Републике Србије) 
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Табела 2 показује да се и у 2011. години наставља тренд опадања 
броја становника у сеоским насељима. У прегледу полне структуре при-
мећује се релативна уједначеност мушке и женске популације. Просеч-
на старост становништва је висока и креће се од 44 (Баре) па све до 59,7 
(Рокци) година.  

У оваквој ситуацији туризам се може јавити као један од начина 
за оживљавање сеоских средина. Пре свега, развој туризма на оваквим 
просторима омогућио би младима да се после школовања врате у 
матичне средине где би могли покренути угоститељско-туристички 
бизнис. У прилог овој чињеници иде и то да на конкретној планини 
постоји недостатак смештајних и других рецептивних капацитета, а да 
изградња великих хотелских комплекса не долази у обзир. Развој рурал-
ног туризма управо је начин да се задовоље потребе за смештајним 
капацитетима на одржив начин и то искориштавањем постојећих обје-
ката (кућа – домаћинстава). Тиме би се допринело побољшању животног 
стандарда сеоског становништва, оживљавању сеоских насеља, равно-
мернијој расподели како становништва тако и прихода на нивоу државе. 
Побољшање животног стандарда локалне заједнице могло би бити 
последица пружања услуга смештаја, исхране, продаје домаћих произ-
вода, запошљавања локалне радне снаге. Тиме би се постигло повећање 
благостања читаве регије а нарочито сеоских насеља.  

У складу са принципима одрживог развоја, локално становни-
штво треба пре свега укључити у планирање као и све даље активности 
приликом туристичког активирања простора и упознати га са позитив-
ним али и са негативним странама које туризам може донети дестина-
цији. До сада су биле помињане позитивне, али туризам може имати и 
негативних импликација на локалну заједницу. Негативне импликације 
се пре свега испољавају у виду прилагођавања локалног становништва 
навикама и жељама туриста, које може довести до промена у локалном 
дијалекту, традицији, гастрономији као и до комерцијализације локалне 
културе, обичаја и вредности па чак и до губитка идентитета локалне 
заједнице. Сматра се да су знатно јачи утицаји туриста на локално ста-
новништво од утицаја локалног становништва на туристе.  

Дакле, да би се укључивање локалног становништва у развој одр-
живог туризма завршило успешно неопходно је спровести процес обра-
зовања (информисање становништва о потенцијалним користима али и 
опасностима развоја туризма). Такав процес омогућује економски раз-
вој заједнице који ће бити малог обима, еколошки по свом карактеру и 
друштвено прихватљив. Пре настанка било какве иницијативе око разво-
ја туризма неопходно је да се разуме и оцени локална заједница, да она 
изнесе своју сагласност засновану на информисаности и да се укључи у 
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процес планирања и доношења одлука (Стојановић, 2011). Када су наве-
дени услови остварени већ је креиран пут ка даљем развоју одрживог 
туризма. Одрживи развој треба усмеравати тако да локално становни-
штво има користи и да већим делом може да темељи егзистенцију на 
коришћењу ресурса који се на Жељину налазе. Циљ одрживог развоја и 
одрживог туризма ће бити остварен тек ако економска, социјална и кул-
турна основа локалног становништва буду задовољене (Стојановић, 
2002). 

 
Визија и мисија одрживог туризма 
 
Визија и мисија одрживог развоја представљају оквире у којима 

ће се развијати стратешки и оперативни циљеви који ће допринети 
остварењу планираних активности. 
 Мисија развоја туризма на Жељину треба да се састоји у следе-
ћем:  
 – Прикупити и анализирати све релевантне информације у вези 
са простором, живим светом и локалним заједницама на њему и поку-
шати разумети њихову међусобну интеракцију. 
 – Информисати и укључити у будуће планове све заинтересоване 
стране, а посебну пажњу посветити локалном становништву. 
 – Поштујући принципе и законе одрживог развоја, приступити 
свеобухватном планирању туризма са свим потенцијалним користима и 
опасностима које развој туризма носи. 
 – У реализацију циљева и спровођење планова укључити експер-
те из различитих области и, наравно, локално становништво. 
 – Дефинисати мере за контролу. 

Све ово урадити у циљу искориштавања на најбољи начин при-
родних и антропогених потенцијала које овај простор поседује, обезбе-
ђивања користи за локалну заједницу, даље заштите природних и кул-
турних вредности, а при том не излазећи из оквира одрживог развоја 
који представља први и основни предуслов за дугорочност. 

Визија одрживог туризма на Жељину била би да ова планина у 
будућности постане: 
 – дестинација еко и руралног туризма, са малим обимом посета; 
 – једна од незаобилазних дестинација образовних установа свих 
нивоа, најмлађи и основци овде уче о природи и потребама њене зашти-
те, док ученици средњих школа и факултета овде стичу знања о природ-
ним процесима и организацији туризма у природном окружењу; 
 – на руководећим позицијама се налазе стручњаци из области 
туризма и заштите животне средине уз подршку локалне заједнице; 
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 – туризам се одвија поштујући носећи капацитет планине и СРП 
„Врх Жељина – Плочка чука“; 
 – сва природна и културна добра означена су дрвеним информа-
тивним таблама; 
 – спроводе се стална истраживања у циљу унапређења заштите 
природних и културних вредности; 
 – спроводе се континуиране процене утицаја ради усклађивања 
броја посетилаца и врста активности са капацитетом планине; 
 – материјална база и инфраструктура су на задовољавајућем 
нивоу. 

За ову визију потребно је много времена, напора, средстава, 
мењања људске свести о значају интеракције између природе и привре-
де. Ипак, овакво стање се може постићи уколико сви заинтересовани 
субјекти покажу разумевање, усвоје принципе одрживог развоја и пона-
шају се у складу са њима. 

 
РЕЗИМЕ 

 
СМЕРНИЦЕ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА НА ЖЕЉИНУ 

 
 Смештена у југозападном делу Републике Србије, окружена пла-
нинама Копаоник, Гоч и Столови, бањама Јошаничком и Врњачком, 
планина Жељин ушушкана између свих ових релативно познатих дести-
нација представља право мало скривено благо. Заштићен густим шума-
ма и слабо приступачним високим врховима, Жељин чува природу у 
готово исконском облику. Данас постоји реална могућност да дате при-
родне вредности постану окосница развоја туризма који би овом просто-
ру и заједницама локалног становништва које на њему живе донео зна-
чајну економску корист. Жељин поседује веома атрактивне ресурсе и 
добре потенцијале, али његова афирмација као нове туристичке дести-
нације представља комплексан задатак који захтева много времена, 
финансијска средстава, подршку локалне заједнице и власти, ангажова-
ње великог броја стручњака из различитих области. Пошто потенцијали 
до сада нису искоришћени, потребно је осмислити инфраструктуру и 
туристичку супраструктуру на основу успешних примера из земље и 
света. Технике за постизање циљева одрживог развоја које се предлажу 
јесу одређивање носећег капацитета, зонирање туризма, дефинисање 
етичких кодекса и брига о заједницама локалног становништва. Кључни 
моменат у развоју овакве дестинације представља и ограничавање обима 
развоја туризма до мере до које не би негативно утицао на очување 
ресурса. 
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SUMMARY 

 
THE GUIDELINES FOR DEVELOPMENT OF TOURISM IN ŽELJIN 

 
 Located in the southwestern part of the Republic of Serbia, 
surrounded by the mountains of Kopaonik, Goč and Stolovi, the bathing 
resorts of Vrnjačka Banja and Jošanička Banja, it can be said that the 
mountain of Željin, tucked among all these relatively known destinations,  
represents a real small hidden treasure. Protected by thick forests and 
uneasy accessible mountain tops, Željin preserves the nature in its 
primaeval form. Thanks to this fact, there is a real opportunity today for 
the existing natural values to become the backbone of the touristic 
development which will provide a substantial economic benefit for this 
region and communities of the local population that inhabit this region. It 
can be said that Željin possesses highly attractive resources and good 
potential, but its affirmation as a new touristic destination is a complex 
task, consuming a lot of time and finances, support of the local community 
and authority and engagement of a large number of expert of different 
expertise. Since the existing potentials haven’t been used so far, it is 
necessary to develop infrastructure and touristic suprastructure based on 
successful national and world practice examples. The proposed techniques 
for achieving the goals of sustainable development are the determination of 
carrying capacity, tourism zoning system, definition of the code of ethics 
and the care for communities of the local population. The key moment of 
development of such destination for certain represents the limiting the 
scope of tourism development to the extent that it cannot have a negative 
impact on the resources.  
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ПРИНОС И КВАЛИТЕТ ГРОЖЂА СОРТЕ МЕРЛО  
КЛОНА Р 18 У ЖУПСКОМ ВИНОГОРЈУ  

 
 

АПСТРАКТ: У раду се приказују резултати испитивања агробио-
лошких карактеристика сорте мерло, клона Р18. У периоду 2007–2008. 
године обављена су испитивања у производном засаду приватног сектора 
на потесу Варине. Виноград је подигнут 2001. године са размаком садње 3 
x 0.8 метара. Агроеколошки услови су били повољни за раст и развиће сор-
те мерло. Циљ испитивања је био да се утврде важнија агробиолошка свој-
ства сорте мерло као и могућност њеног даљег ширења у жупском виногор-
ју. Праћени су следећи показатељи: фенолошка осматрања, родност сор-
те, принос и квалитет грожђа. Принос грожђа се кретао у границама 
7.49–8.61 т/ха, садржај шећера 21.3–22.2%, а садржај укупних киселина 
6.5–7,1 г/л., што омогућава справљање висококвалитетних категорија 
вина.  

 
КЉУЧНЕ РЕЧИ: клон, фенолошка осматрања, родност, принос и 

квалитет грожђа 
 

Увод 
 У циљу побољшања квалитета грожђа и вина у жупском виногор-

ју посебно место дато је сорти мерло, клону Р18. Ова сорта потиче из 
Француске и гаји се у готово свим виноградарским земљама света. Код 
нас је распрострањена на Косову и Метохији, централној Србији и Вој-
водини. По еколошко-географској класификација припада групи 
Convarietas occidentalis. 

Принос и квалитет грожђа у великој мери варирају у зависности 
од агроеколошких услова, примењене ампелотехнике, узгојних облика и 
других чинилаца. О томе налазимо податке у радовима великог броја 
аутора: Аврамов и сар. (1991), Милосављевић (1998), Гарић (1997), 
Циндрић и сар. (2003) и др. 
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Материјал и методе рада 
 
Испитивања су обављена у периоду 2007–2008. година у произ-

водном засаду приватног сектора на потесу Варине у жупском виногор-
ју. Виноград је подигнут 2001. године и налази се у периоду растуће 
родности. Размак садње износи 3 x 0.8 метара. Узгојни облик је Гијов 
једногуби са мешовитом резидбом, остављено је 15 окаца по чокоту и то 
један лук од 12 окаца и један кондир од 3 окца. 

Праћени су следећи показатељи:  
– фенолошка осматрања 
– број и проценат развијених и родних ластара 
– број гроздова по окцу, развијеном и родном ластару, као и по 

чокоту 
– маса грозда 
– родност сорте (принос грожђа по окцу, принос по развијеном и 
родном ластару, принос по чокоту и принос по хектару) 
– садржај шећера у шири 
– садржај укупних киселина у шири. 
Значајност разлика између вредности испитиваних параметра у 

различитим годинама тестирана је Т тестом. Пошто је утврђено да су 
варијансе појединих година испитивања биле хомогенизоване за све 
параметре, примењена је варијанта Т теста за узорке са хомогеним 
варијансама у свим случајевима. Број остављених окаца био је исти на 
свим остављеним чокотима, а маса грозда, садржај шећера и укупних 
киселина у шири су утврђивани као просек испитиваних чокота. 

Агроеколошки услови у периоду испитивања су били веома 
повољни за развој сорте мерло. Сума активних температура за период 
вегетације је 3528°Ц (просек за 20 година), дужина вегетационог перио-
да износи 198 дана, просечна годишња количина падавина у жупском 
виногорју има вредност 578.3 мм. Укупно трајање сунчевог сјаја годи-
шње износи 2350 часова.  

 
Резултати и дискусија 

 
Просечни датуми одвијања фенофаза сорте мерло, клона Р 18 

приказани су у табели 1. Бубрење окаца је најраније наступило 2007. 
године (01. IV) у односу на 2008. годину (03. IV). Фенофаза цветања је 
просечно почињала 27. V, што је нешто раније од података које наводе 
Циндрић и сар. (1996) за услове фрушкогорског виногорја и Гарић и 
сар. (2010), за услове северне Косовске Митровице. Шарак грожђа је у 
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просеку био 03. VIII, нешто раније 2007. године (02. VIII) у односу на 
2008. (05. VIII). Берба грожђа је у просеку обављана 02. X.  

 
 Табела 1. Фенофазе развоја сорте мерло, клона Р18 
 

Година Бубрење окаца Цветање Шарак Датум бербе 

2007. 01. IV 26. V 02. VIII 01. X 

2008. 03. IV 28. V 05. VIII 04. X 

Просек 02. IV 27. V 03. VIII 02. X 

Најраније 01. IV 26. V 02. VIII 01. X 

Најкасније 03. IV 28. V 05. VIII  04. X 

 
Имајући у виду податке приказане у табели 2, видимо да је 

резидбом остављено 15 окаца по чокоту, односно 6.25 окаца по метру 
квадратном. Број развијених ластара је био доста висок и незнатно је 
варирао по испитиваним годинама. Број и проценат родних ластара је 
такође био доста висок и износио је 11.57 односно 77,13%, што је знатно 
више од података које износе Циндрић и сар. (1996), а мање од података 
које за ову сорту износе Гарић и сар. (2010). Број гроздова по окцу, раз-
вијеном и родном ластару, као и по чокоту је нешто већи од података 
које за мерло наводе Аврамов и сар. (1996), Циндрић и сар. (1996) и 
други. Знатно је већи број гроздова по родном ластару (1.87) у односу на 
податке које наводе Тараило и сар. (1996) за услове нишког виногорја. 
Просечан број гроздова по чокоту био је 21.47, док је маса грозда вари-
рала у границама 84–96 г., што је знатно више од вредности које наводе 
Гарић и сар. (2010), а ниже од података Тараила и сар. (1996).  

 

 Табела 2. Основни елементи родности сорте мерло, клона Р18 
 

Ред. бр. 
 

Показатељ 
Година  

Просек 
Разлика и 
значајност 2007. 2008. 

1 Број окаца по чокоту 15 15 15 – 

2 Број развијених ластара 12.87 12.80 12.83 0.07 нс 
3 Проценат развијених лас. 85.78 85.33 85.56 0.44 нс 
4 Број родних ластара 11.67 11.47 11.57 0.20 нс 
5 Проценат родних ластара 77.78 76.44 77.11 1.33 нс 
6 Број грозд. по окцу 1.44 1.43 1.43 0.01 нс 
7 Број грозд. по разв. лас. 1.68 1.68 1.68 0.00 нс 
8 Број грозд. по род. лас. 1.86 1.88 1.87 0.02 нс 
9 Број грозд. по чокоту 21.53 21.40 21.47 0.13 нс 

10 Маса грозда у г 96 84 90 -- 
 нс = П>0.05; * = П<0.05; ** = П<0.01 
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 Табела 3. Принос и квалитет грожђа сорте мерло, клона Р18 
 

Ред. 
бр. 

 
Показатељ 

Година 
Просек 

Разлика  
и значај 2007. 2008. 

1 Принос грожђа по окцу у г 137.81 119.84 128.83 17.97 ** 

2 Принос грожђа по разв. л у г 160.91 140.89 150.90 20.03 ** 

3 Принос грож. по род. л у г 178.53 157.90 168.21 20.63 ** 

4 Принос грож. по чокоту у кг 2.07 1.80 1.93 0.27 ** 

5 Принос грож. по хектару у т 8.61 7.49 8.05 1.12 ** 

6 Садржај шећера у шири у % 22.2 21.3 21.75 – 

7 Садржај укуп. киселина г/л 7.1 6.5 6.8 – 
 нс = П>0.05; * = П<0.05; ** = П<0.01 
 

Принос грожђа по хектару приказан је у табели 3, а зависио је од 
броја гроздова по родном и развијеном ластару, као и од остварене масе 
грозда. Разлике у свим приказаним параметрима између испитиваних 
година доказане су као веома значајне. Знатно већи принос грожђа по 
хектару остварен је 2007. године (8.61 т/ха), у односу на 2008. годину 
(7.49 т/ха) што је потврђено као веома значајно. Ове вредности су нешто 
ниже од навода Аврамова и сар., (1996), а у оквиру вредности које за 
сорту мерло наводе Гарић и сар. (2010). 

На садржај шећера највећи утицај испољили су временски усло-
ви у годинама испитивања. Већи садржај шећера у шири остварен је 
2007. године (22.2%) у односу на 2008. годину (21.3%). Садржај укупних 
киселина варирао је у границама 7.1–6.5 г/л. Наведене вредности садр-
жаја шећера и укупних киселина омогућавају справљање врхунских 
вина ове сорте грожђа.  

 
Закључак 

 
На основу изнетих података и њихове анализе за сорту мерло, 

клон Р18, у жупском виногорју, могу се извести следећи закључци: 
Агроеколошки услови жупског виногорја су повољни за нормал-

но растење и постизање стабилних приноса и доброг квалитета грожђа 
ове сорте.  

Сорта мерло, клон Р18, испољила је позитивна агробиолошка 
својства у жупском виногорју. 
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Просечан принос по хектару износио је 8.05 тона, што је знатно 
више од података других аутора који су испитивања вршили на сорти 
мерло из популације. 

Просечан садржај шећера износио је 21.75%, а садржај укупних 
киселина 6.8 г/л што представља оптималне вредности за справљање 
врхунских вина.  
 

РЕЗИМЕ 
 

ПРИНОС И КВАЛИТЕТ ГРОЖЂА СОРТЕ МЕРЛО, КЛОНА Р 18  
У ЖУПСКОМ ВИНОГОРЈУ  

 
 
 Рад се бави резултатима добијеним истраживањем агробиоло-
шких особина сорте винове лозе Мерлот, клона Р 18. Истраживање је 
спроведено на производном засаду винограда на приватном поседу, на 
локацији Варине од  2007. до 2008. Виноград је засађен 2011. године, са 
размером садње 3 x 0.8 метара. Агроеколошки услови били су повољни 
за гајење и развој сорте лозе Мерлот. Истраживање је било усмерено на 
проучавање важних агробиолошких својстава лозе Мерлот, као и могућ-
ност ширења у виноградарском крају Жупе. Проучавани су следећи 
параметри: фенолошка проучавања, продуктивност сорте, принос и ква-
литет грожђа. Принос грожђа је варирао од 7.49 до 8.61 т/ха, садржај 
шећера  од 21.3 до 22.2%, а укупан садржај киселине 6.5–7.1 г/л, што је 
омогућило прављење висококвалитетних категорија вина.  
 
 

SUMMARY 
 

GRAPE YIELD AND GRAPE QUALITY OF VINE CULTIVAR MERLOT 
CLONE R18 IN THE VINE DISTRICT OF ŽUPA 

 
This paper deals with the results obtained by the investigation of 

agrobiological properties of vine cultivar Merlot, clone R18. The 
investigation was carried out at a productive vineyard in private property, 
at the location Varine during the period 2007–2008. The vineyard was 
planted in 2001, with planting distance 3 x 0.8 m. Agroecological condi-
tions were favorable for growth and development of vine cultivar merlot. 
The stady was aimed to observe important agrobiological traits of the 
cultivar Merlot, as well possibilityspreading in the vine district of župa. The 
following parameters were observed: phenological observations, produc-
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tivity of the cultivar, grape yield and quality. Grape yield ranged from 
7.49–8.61 t/ha. Sugar content varied from 21.3–22.2%, and the total acid 
content from 6.5–7.1 g/l, which enabled making of high quality wine cat-
egories. 
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РУДАРСТВО НА ИСТОЧНОЈ СТРАНИ КОПАОНИКА 
 
 

АПСТРАКТ: У раду је дата краћа историја рударства на источној 
страни Копаоника. Преглед историје рударства прати развој ове делат-
ности од Римљана, преко Саса и средњег века, за време владавине Турака 
на овим просторима до краја XVII века, уз паузу од нешто више од 200 
година, поновног активирања рударске делатности током XX века, па све 
до данашњих дана. 

 
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Копаоник, источни Копаоник, рударство, рим-

ско рударство, средњовековно рударство, Саси, Запланина, Бело Брдо, 
Ливада (Ливађе), Беле Цркве, Дубровчани, Раичева Гора, Игрош, зеолит 

  
Рудно благо Копаоника било је познато још у предантичко доба. 

Ова планина већ својим именом, које потиче од копања руде, скреће 
пажњу на рударску традицију. Бројни топоними: Суво Рудиште, Само-
ковка, Рудница, Гвоздац, Ковачи и други сведоче о рударској делатности 
која је била од давнина развијена на Копаонику. 

У време Римљана почиње интензивно искоришћавање рудног 
блага са простора Копаоника, због чега је овај крај био рано укључен у 
римски војни управни систем. Римљани су веома брзо упознали рудно 
богатство Копаоника, а експлоатација руде је започела вероватно већ 
последњих деценија I века нове ере. Они су користили рудно благо овога 
краја до самог распада империје, што сведоче, и данас, многи остаци 
рударских грађевина, поткопа, јаловишта, пралишта и топионица, на 
основу којих се у главним цртама може реконструисати велико ангажо-
вање Римљана на експлоатацији руде. 

У Римском царству једна од најзначајнијих рударских провинци-
ја била је Горња Мезија, која је обухватала садашњу територију Србије, 
па и Копаоник. У време цара Диоклецијана (284–305) дошло је до нове 
поделе провинција по којој је простор источног Копаоника ушао у 
састав провинције Дарданије. „Дардански рудници обухватали су широк 
простор – од ибарских рудника, преко рудника у сливовима Топлице, 
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Биначке Мораве, Моравице и Јужне Мораве до налазишта у извори-
шном делу Тимока. У Дарданији се највише копало сребро са оловом и 
златоносно сребро, а такође су топљене руде гвожђа, бакра и живе“.1 
Свакако да је већина од наведених метала експлоатисана и на простору 
Копаоника. 

Источне падине Копаоника, западно од Куршумлије, са много-
бројним шљакиштима и рудокопима из римског доба, имале су статус 
царских поседа, као што сведочи оловни слитак из села Жуч са печатом 
„Mettalo imperatoris Augusti“.2 Римски рудници су били повезани мре-
жом добрих путева. Тако су највероватније и источном страном Копао-
ника вијугали римски путеви којима су се кретала запрежна кола, најче-
шће натоварена рудом из оближњих рудника, или разном робом која је 
била неопходна за живот у рударским насеобинама. 

Интензивно искоришћавање руде на простору Копаоника посте-
пено је замирало упоредо са распадом Римског царства, нарочито због 
пустошења која су чинила варварска племена у време Велике сеобе 
народа. 

Срби су, по свој прилици, насељавајући балканске просторе 
донели одређена знања о рударењу и металургији, о чему сведочи и сло-
венска рударска терминологија из тих старих времена. Може се рећи да 
су Срби по досељавању на ове просторе имали само једноставну мета-
лургију гвожђа. 3 

У време владавине краља Уроша I (1243–1276) са доласком 
немачких рудара – Саса, највероватније из Угарске, широм Србије поно-
во је оживело рударство, па и на простору Копаоника, где је руда вађена 
још у римско доба. 

Није сасвим поуздано утврђено кад су се и под каквим околно-
стима Саси нашли у Србији. Сматра се да су дошли из Ердеља, бежећи 
пред татарском најездом (1241/42), али постоји и претпоставка да их је 
у Србију позвао краљ Урош I, обећавши им привилегије и слободно 
деловање. Судећи по једној Урошевој повељи, сигурно је да су Саси били 
у Србији 1254. године. 4 У Србији су могли тражећи руду да иду трагом 
Римљана, јер је рудно богатство било познато и експлоатисано, али је 
све прекинуто у доба насељавања Словена. 

                                                 
1 Сима Ћирковић, Душанка Ковачевић-Којић, Ружа Ћук, Старо српско рудар-

ство, Београд–Нови Сад 2002, 12. 
2 Гордана Томовић, Топлица у средњем веку, Куршумлија кроз векове, Београд 

2000, 13–21, 14. 
3 Сима Ћирковић, Срби у средњем веку, Београд 1998, 91. 
4 Деспотов законик. Закон о рудницима деспота Стефана Лазаревића, превод и 

коментар Биљана Марковић, Београд 1999, 15. 
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Саси су краљу Урошу I много помогли у откривању нових нала-
зишта метала широм Србије. Сматра се да су се они најпре доселили у 
околину Мојковца. Како су Саси све интензивније трагали за рудама, 
тако су се они ширили из подручја Мојковца према Рогозни, Копаонику, 
Косову, Руднику и Подрињу. Копаонички рударски басен обухватао је 
више рудника, како на западној тако и на источној страни ове планине, 
и један је од најзначајнијих басена у средњовековној Србији. 

После Маричке битке (1371) и Косовског боја (1389) над Срби-
јом се надвила велика опасност од Турака. Кнез Стефан Лазаревић 
(1389–1427), од 1402. године деспот, одлучно је радио на привредном 
напретку своје земље, предузимао и многе мере да ојача производњу 
руда и на тај начин повећа државне приходе и обезбеди услове за одбра-
ну, али и за плаћање вазалних дажбина Турцима. Да би успоставио ред и 
складне односе у сфери експлоатације рудног блага, његове прераде и 
промета 1412. године донео је Закон о рудницима. У време деспота Сте-
фана не само да се није стицао утисак замирања већ, напротив, на про-
стору Копаоника експлоатација руде постала је још интензивнија, и то 
не само у старим рудницима, као што су Ново Брдо, Сребреница, Треп-
ча, Јањево, већ и у новим рудницима који се јављају у овом периоду 
попут Запланине, Ливада, Белог Брда. Ови рудници су имали мале 
дубровачке колоније, које су биле повезане с Новим Брдом. Експлоата-
ција руде на Копаонику достигла је врхунац у доба деспота Ђурђа Бран-
ковића (1427–1455). Највише је експлоатисана сребрна, оловна и гво-
здена руда. 

О раду ових копаоничких рудника професор Момчило Спремић 
казује: „У близини Новог Брда радило је Јањево, а у суседној Приштини 
вршено је пречишћавање метала, одвајање злата од сребра. Трепча је 
такође била активна, а северније је почињала рудама богата копаоничка 
област, с више малих рударских места. На десној обали Ибра била је 
Плана, затим Остраћа, источно Ковачи, а јужно Копорићи. Нови рудни-
ци били су Запланина, Ливада (Ливађе) и Бело Брдо, на источној падини 
Копаоника, као и Беласица, у изворишном току Лаба. Прва два се јавља-
ју у изворима од треће деценије XV века, а Бело Брдо од 1438. године. У 
једној дубровачкој судској исправи из 1446. помиње се Ливада због 
неког украденог новца, а Бело Брдо је 1452. имало Дубровчанина кнеза. 
Беласица се јавља у изворима од 1423, а највећа производња била је 
између 1429. и 1448. Сви копаонички рудници имали су мале дубровач-
ке колоније, које су биле повезане с Новим Брдом. У књизи Михаила 
Лукаревића наводи се један дужник „из Ливаде“ и један „из Беласице“. 
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Иако је производња у копаоничким рудницима била релативно скромна, 
ипак је достигла већи развој у доба деспота Ђурђа него икада раније“. 5 

Већем унапређењу рударства на простору Копаоника у првој 
половини XV века допринела је чињеница да је на европском тржишту и 
даље владала велика несташица племенитих метала, испољена још од 
средине XIV века. Као и раније, повећана потражња племенитих метала 
дала је, посредством Дубровчана, снажан подстицај производњи српских 
и босанских рудника. То увелико долази до изражаја у интензивном тра-
жењу нових рудних налазишта. У то време у Србији се, један за другим, 
отварају рудници, углавном у већ познатим рударским басенима, и то 
на простору источног Копаоника Запланина – 1400, Ливада (Ливађе) – 
1405. и Бело Брдо – 1438. године.6 Иако се Бело Брдо у дубровачким 
изворима први пут помиње тек 1438. године, има индиција да је овај 
рудник почео рад нешто раније.7 

Посебно је био значајан извоз српског сребра. Године 1422, само 
преко Котора и Дубровника за Венецију, Грчку, Египат и Левант, извоз 
нашег сребра износио је петину укупне европске производње и имао 
вредност од око 100.000 млетачких дуката.8 

Сви копаонички рудници имали су мале дубровачке колоније. 
Тако и они са источне стране ове планине. Према повељама српских 
владара, Дубровчани су уживали судску екстериторијалност. Ту повла-
стицу потврдио им је и деспот Ђурађ Бранковић. Парнице међу самим 
Дубровчанима водило је њихово судско веће које се састојало од три 
члана, од којих је један био председник судског већа и звао се „конзул“, 
а друга двојица „судије“. Дубровачка влада је за сваки спор у српским 
местима одређивала састав трочлане комисије. Тако имамо податке да 
су у копаоничком руднику Запланини именоване две судске комисије, 
једна 1429. и друга 1452. године. 9 Ово указује да је у поменутом рудни-
ку постојала дубровачка колонија и да је овај рудник интензивно радио 
током целе владавине деспота Ђурђа. И поред оскудне документације о 
нашем рударству ипак је остало неколико података о великим несрећа-
ма које су привукле пажњу ондашњих летописаца. Зато се не може ни 
наслутити колико је било оних мањих и појединачних несрећа о којима 
није ни писано или нису сачувани извори који су о њима говорили. Нај-
                                                 

5 Момчило Спремић, Деспот Ђурађ Бранковић и његово доба, Београд-Бања Лука 
1999, 681–682. 

6 С. Ћирковић, Д. Ковачевић-Којић, Р. Ћук, н. д., 95. Наведени аутора рудник 
Запланину лоцирају у 1400. годину, а Ливаду (Ливађе) у 1405. годину, док се код профе-
сора Спремића ови рудници хронолошки стављају у трећу деценију XV века. 

7 Исто, 99. 
8 Деспотов законик, 18. 
9 М. Спремић, н. д., 807, 826. 
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старији познати податак односи се на пожар у копаоничком руднику 
Запланини који је 1429. године изазвао трагедију рудара. Изгледа да је у 
овом руднику опасност од запаљивих гасова била изразито велика, јер је 
неколико деценија касније, тачније 1504. године, опет забележено: 
„Упали се цех запланински и помори рупнике“. Међу најчешћим узро-
цима несрећа у овом периоду било је и урушавање зидова или ходника 
уз редовно страдање мањег или већег броја рудара.10 О раду у рудници-
ма и несрећама рудара код Спремића налазимо следеће: „Рад у рудар-
ским јамама био је изузетно тежак. Кривудајући кроз земљу како је кри-
вудала жица, биле су узане, праве јазбине, у којима се човек могао 
усправити само на неким местима; иначе, копало се клечећи, седећи, па 
чак и лежећи... Али зато је стално претила опасност од пожара. Године 
1432. избио је у Запланини, а 1459. дошло је до рушења („ширине“), од 
чега „погибоше многи људи“, тако да многи „и не знадоше се“.11 

У западном делу Топлице Беле Цркве (данашња Куршумлија) 
најпре се јављају као манастирски трг, каквих је било готово уз сваки 
стари манастир. Као трг, Беле Цркве су забележене у дубровачким акти-
ма још 1280. године. То пословно место најпре су посећивали Которани, 
а већ крајем XIII века су обилазили и Дубровчани. Као трговиште у 
функцији копаоничког рударства, Беле Цркве су се јавиле нешто касни-
је. Претпоставља се да су предузеле дотадашњу улогу Ливада (данашње 
село Ливађе код Брзећа). Овај трг је посебно постао значајан од 20-их 
година XV века, када су прорадили млађи копаонички мајдани (рудни-
ци) на источној страни. После коначног заузимања Косова (1455), Турци 
су посели руднике у средњем делу копаоничке области 1457. године. Од 
тада Беле Цркве постају главна пијаца сребра средњекопаоничких мај-
дана, пре свега Запланине, Беласице и Белог Брда. 12 

У Беле Цркве копаонички рудари и металурзи су довозили про-
изводе рударства, од којих је било најтраженије сребро. У документима 
Беле Цркве се помињу у међусобним позајмицама Дубровчана који су 
овде трговали. Како се том приликом помиње фино, пречишћено сре-
бро, биће да је у Белим Црквама било мајстора који су одвајали сребро у 
гламској комбинацији са златом односно са оловом. Изгледа да су 
дубровачки трговци били стално настањени у Новом Брду а да су у Беле 
Цркве долазили повремено, зарад куповине и извоза производа рудар-
ства, у првом реду сребра. 13 

                                                 
10 С. Ћирковић, Д. Ковачевић-Којић, Р. Ћук, н. д., 60-61. 
11М. Спремић, н. д., 683. 
12 Богумил Храбак, Беле Цркве – манастирски трг сребра копаоничких рудника, 

Куршумлија кроз векове, 23–31, 23–25. 
13 Исто, 25–26. 
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За време деспота Ђурђа Бранковића, у јужном делу српске држа-
ве, Турци су увелико ометали извоз сребра чак и пре него што су поста-
ли господари рударских области. После првог пада Деспотовине (1439) 
чували су пролазе, претресали караване и пронађено сребро одузимали. 
Ни после обнове Деспотовине 1444. године, Турци нису дозвољавали 
извоз сребра из Приштине и Трепче, па је деспот Ђурађ тада саветовао 
Дубровчане да га извозе тајно и обазриво како се не би сазнало. Дубров-
чани су тајни извоз сребра наставили и после пада Деспотовине 1459. 
године. 

„Беле Цркве биле су веома погодне за кријумчарење белог пле-
менитог метала, јер су се Османлије у Новом Брду, Трепчи и Приштини 
успешно бавили извозом племенитих метала из Србије. Пут шверца 
водио је 70-их година XV столећа из Белих Цркава у Нови Пазар, такође 
нови трг али знатно већег значаја, са стално настањеним дубровачким 
трговцима. Драгић Вујановић и Цвјетко Радосалић, звани Мишета, 
основали су трговачко друштво за изношење сребра из Белих Цркава 
преко Сјенице за Дубровник. Један дубровачки шверцер, Вукан Делеме-
тић, такође је преносио сребро преко Копаоника у правцу Старе Рашке; 
једном (1478), на путовању за Нови Пазар, изгубио је 11 од 16 кеса у 
којима је било шест либри финог сребра. Цена овога је, тада у Новом 
Пазару, износила осам дуката и 16 дубровачких динара (гроша) за 
либру. Цвјетко Радосалић, звани Мишета, жалио се у Дубровнику на 
проневеру пет већих комада сребра из Белих Цркава што је дато да их 
пренесе Вукану Делеметићу у Нови Пазар; у том сребру било је пет 
либара, пет унчи и пет аксађа. Испоруке, као што се види, нису биле 
велике, јер су морале бити сакривене, и износиле су око два килограма у 
једном преносу“.14 

Прокријумчарено сребро копаоничких рудара, топионичара и 
чистилаца у Белим Црквама било је јефтиније у Новом Пазару него у 
другим местима Србије тога времена. Кријумчарски канал из Новог 
Пазара водио је дубровачким друмом на Пљевља па у Дубровник, или у 
Херцег-Нови или на Фочу, где су Дубровчани држали царину и пропу-
штали забрањену робу. 

По тврдњи Храбака Трепчани, а нарочито Новобрђани су поред 
сребра, делимично и злата, у Белим Црквама преузимали скупоцени 
црвац (либра је стајала пола дуката) и извозили га преко Дубровника у 
Фиренцу и Венецију. Црвац је представљао живино једињење (реалгар), 
које је служило за бојење вунених и свилених тканина у јарко црвену 
боју. Мада конкретних доказа за ову тврдњу у архивској грађи нема, али 

                                                 
14 Исто, 26. 
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како је у остацима рудаче у Запланини пронађен цинабарит, уз који је 
ишао реалгар живе, може се рећи да су неки подгорички трговци дово-
зили црвац у Дубровник 1455. године из Србије, највероватније из Белих 
Цркава.15 

Копаоничка рударска област била је у средњем веку и у првим 
годинама турске владавине простор обимне и интензивне рударске 
делатности. Према до сада познатим чињеницама можемо рећи да се 
рударило широм ове области и да је рударима био познат највећи број 
изданака руде које су се у оно доба користиле. У средњем веку степен 
познавања рудоносности Копаоника у погледу руда гвожђа, бакра, оло-
ва, сребра или злата, било је много већи него што је то данас. Минерало-
гија руда и металургија њихових метала у средњем веку на копаонич-
ким рудиштима била је на истом нивоу као и у другим напредним 
рударским земљама. Тако, на пример, приликом одвајања сребра од 
олова копаонички рудари су знали да ли је неко сребро златоносно или 
није. У Кривој Реци и долини Расине узводно од данашњег Бруса у сред-
њем веку је вршено препирање златоносног наноса и том приликом је 
добијано чисто злато. 

Међу остацима старе рударске делатности на Копаонику не могу 
се јасно одвојити антички рударски радови од средњовековних и оних из 
турског доба, пошто се овде ради о непрекидном рударењу. Данас се 
поуздано зна да су сва рудишта из античког времена поново активирана 
у средњем веку, зато је и немогуће на терену извршити неку поуздану 
деобу на античко, средњовековно и турско рударство. Можемо, међу-
тим, рећи да је далеко највећи број до сада откривених рудника и топио-
ница на Копаонику несумњиво из средњег века. 

На основу досадашњег истраживања средњовековног рударства у 
копаоничкој области може се издвојити неколико рејона сталне рудар-
ске делатности са центрима или трговима у Плани, Ковачима, Брвенику, 
Запланини (Бело Брдо и Ливада), Копорићу, Јелакцу, Беласици, Штави, 
Бораначкој реци и Трепчи. Ми ћемо овде посебно обратити пажњу на 
рударску делатност у Запланини, Штави и Бораначкој реци. 

У средњем веку Запланином се звао читав крај на источним 
падинама Копаоника непосредно испод Сувог Рудишта. Крајем XV века 
помиње се насеље Запланина са кадилуком, коме је припадало и сусед-
но Бело Брдо. По неким подацима из 1533. године суседно село Ђерека-
ре се налазило у пределу Запланине. Овом рударском рејону у то време 
морао је припадати и трг Ливада, односно највероватније данашње село 
Брзеће, иначе највеће средиште топионичарске делатности на олову у 

                                                 
15 Исто, 27–28. 
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целој планини Копаонику. Сада се Запланином назива само изворна 
челенка Ђерекарске реке, између Војетина и Бећировца. 16 

По турском попису из 1516. године рудници Плана и Запланина 
у нахији Козник имали су 570 домова са припадајућим селима. Запла-
нина је имала 7 махала с рудником. Житељи 6 села која су припадала 
руднику уживали су повластице рудара. Те године било је 11 кућа 
муслимана, 191 кућа хришћана, 19 удовица, три неожењена и један 
чиновник. Иначе 7 махала носиле су имена по свештеницима: Махала 
протопопа, махала попа Боже, махала попа Радоње, махала попа Јована, 
махала попа Матије, махала попа Јована и махала попа Стојана. У 
Запланини је постојала и дубровачка колонија од 14 кућа. 17 

У саобраћајном и климатском погледу ово је био најнеповољнији 
рударски крај у целој копаоничкој области. Рудокопи су се налазили на 
висинама од преко 1200 м (местимично и преко 1700), а топионице на 
1000–1700 м. Добар део године овде се није могло радити на производ-
њи метала услед сурових климатских услова. О тешким саобраћајним и 
климатским приликама запланинског краја остало је неколико каракте-
ристичних бележака од путника који су овуда пролазили у XVI и XVII 
веку. Преко запланинског рудног рејона водио је пут из Ибра у Топлицу. 
Но и поред неповољних услова у овој суровој области рударило се веома 
живо и дуго на производњи олова, бакра, гвожђа, сребра и злата. У 
целом овом рударском рејону откривено је до сада око 2.000 старих 
рударских рупа и 45 троскишта, мада и ово још не показује стваран 
обим рударских радова у овом крају. 18 

„У рударском рејону Запланине писани историјски извори знају 
за три места као седишта Дубровчана, која се у оваквим областима увек 
идентификују са средиштима рударства. То су Запланина, Бело Брдо и 
Ливада.“19 

Положај некадашњег насеља Запланине је познат. Оно је лежало 
непосредно под Војетином, са старим и савременим рудником олова, на 
сутоку потока који силазе са Бећировца и Војетина. Надморска висина 
му је износила 1100–1200 метара. Још и сада се познају рушевине кућа, 
остаци рударске куле, гробље, црквина и остаци водовода са земљаним 
цевима глеђосаним изнутра. 

                                                 
16 Василије Симић, Рејонизација и карактеристика средњевековне рударске 

делатности у области Копаоника, Весник завода за геолошка и геофизичка истражива-
ња XV, Београд 1958, 357–393, 367–368. 

17 Милован Матић, Хронологија Бруса и Копаоника, Брус 2010, 16. 
18 В. Симић, Рејонизација и карактеристика средњевековне рударске делатности 

у области Копаоника, 368. 
19 Исто, 370. 
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Најзначајније насеље рудара и топионичара у Запланини налази-
ло се у садашњем селу Брзећу, на саставцима Брзећке и Беле реке. Од 
њега је остало гробље, црквиште и једна зидина, тек недавно пронађена 
приликом градње неке куће. Насеље лежи веома повољно према окол-
ним рудницима и топионицама, на саставу двеју река, крај којих су 
топиле руду 21 топионица олова, две бакра и једна гвожђа. Од најдаље 
топионице до насеља није било више од час хода. Иначе као и сваки зна-
чајнији трг и овај је имао тврђаву на вису званом Градиште, одмах изнад 
насеља. 20 

Оловних рудника је било и у непосредној близини топионица: на 
Оштрој Чуки и Градишту између Брзећке и Беле реке, као и на десној 
страни Беле и левој Брзећке реке. Али ова рудишта по свој прилици 
нису могла задовољити рудом многобројне околне топионице. Руда је 
овамо преношена са других, даљих рудника, управо са главног рудишта 
запланинског рејона – Војетина. Од око 2.000 старих рупа, откривених 
до сада у запланинској области, више од половине налази се на Војети-
ну, а око Војетина има два пута мање остатака оловних топионица него 
у Брзећу. То значи да је највећи део тамошњих руда стопљен у топиони-
цама Беле и Брзећке реке, у доба цветања трга Ливада, пре него што су 
Запланина и Бело Брдо постали значајнија рударска места, односно 
насеља Дубровчана. Управо размештај топионица према рударским 
радовима указује да је трг Ливада старији, чак можда знатно старији од 
насеља Дубровчана у Запланини и Белом Брду. Осиромашавањем воје-
тинског рудишта погођене су најпре топионице у Брзећу, па су се њихо-
ви власници померали ближе рудишту. После тога је уопште и престао 
разлог да постоји трг Ливада. Рударство се, као што је то и природни 
процес, померало из нижих у више, планинске регионе. Трг се у рудар-
ским местима постављао што је могуће повољније према топионицама а 
тек затим рудиштима, да би их власници могли у свако доба надгледати, 
а нарочито када се из сировог олова одваја племенити метал, обично 
или гламско сребро. Како данашње Ливађе лежи доста удаљено од топи-
оница, а да и не говоримо о рудницима, зато и средњовековни трг Лива-
ду не треба тражити у овом селу већ у данашњем Брзећу, где се и сада 
налазе сеоске куће.21 Дакле, по тврдњи Василија Симића средњовековни 
трг Ливада се налазио на територији села Брзећа а не на простору дана-
шњег истоименог села Ливађa. Истраживачка екипа коју су чинили 
археолог Гордана Тошић, архитекта Рајко Чубрић (Завод за заштиту 
споменика културе, Краљево) и геолог Милан Трифуновић (Народни 
музеј, Крушевац) током октобра 1998. спровела је истраживање на про-

                                                 
20

 Исто. 
21 Исто, 370–372. 
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стору села Ливађе на локалитету „Црквиште“ и открили су девастирану 
некрополу са масивним, хоризонталним надгробним плочама, а на 
потесу „Вигњиште“ откривени су остаци троскишта и зарушена стара 
рударска окна. Купасти облик троскишта, затим комади опеке и сам 
назив „Вигњиште“ указује на топионицу гвожђа.22 Ови налази нити су 
потврдили нити демантовали Симићеву тврдњу. Зато одговор на питање 
да ли се средњовековни трг Ливада налазио у Брзећу или на простору 
села Ливађа треба да дају нека будућа систематска истраживања. 

Према писаним изворима у запланинском крају рударило се од 
почетка XV до половине XVII века. Ово, међутим, није период најжи-
вљег рударског рада. У Брзећу и околини једно време су радиле 24 топи-
онице олова, а трг Ливада, где је продаван метал, поменут је само два 
пута као седиште Дубровчана (1403. и 1446). Па и тада без везе са 
рударством. Да је период најинтензивнијег рударења из XV или XVI века 
он би се свакако више пута помињао у дубровачким списима. Зато се 
сматра да је рударство око трга Ливаде знатно старије, из XIV или XIII 
века, да је почело у долини Брзећке реке па се постепено померало пре-
ма планини, односно Запланини и Белом Брду.23 

Око 8 км северно од Брзећа налази се рударски ревир Крива 
Река. До сада су овде познати остаци само једне топионице, на месту 
званом Вигњиште, у којој се топила руда олова и гвожђа. Око 2 км севе-
роисточно и северозападно од топионице налазе се три групе старих 
рударских радова са око 100 рупа у којима је откопавана оловна руда. У 
долини Криве Реке испирано је и злато. Овај рударски крај је припадао 
Брзећу, односно тргу Ливада.  

Што се тиче рударског рејона са центром у Штави, захваљујући 
досадашњим истраживањима на овом простору су пронађени остаци 7 
топионица олова и 2 гвожђа, мада још ни издалека нису познати сви 
рударски радови. Рударско насеље у Штави се вероватно налазило или 
на месту данашњег села, на саставцима Грашничке, Раичке и Вигањске 
реке, или непун километар низводно око цркве. „Троскишта оловних 
топионица леже у Луковској реци и њеним саставницама. Код Луковске 
Бање има два троскишта, нешто преко 2 км узводно, у селу Мрча, нала-
зи се треће. Још четири су на саставцима Грашничке, Раићке и Вигањ-
ске реке“.24 У Штави су, поред оловних, постојале и топионице гвожђа. 

                                                 
22 Гордана Тошић, Милан Трифуновић, Милосав Филиповић, Прилог проучава-

њу дубровачке колоније у Ливађу, на Копаонику, Гласник САД 15–16, Београд 1999–2000, 
175–185, 179, 182. 

23 В. Симић, Рејонизација и карактеристика средњевековне рударске делатности 
у области Копаоника, 374. 

24
 Исто, 386. 
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На потесу између Луковске Бање и Мерћеза пронађени су остаци једне 
топионице гвожђа, испод села Калиманци. Гвожђе се топило и у Тре-
бињској Реци, десној притоци Луковске реке јужно од Бање. У Луковској 
Бањи радио је својевремено и један самоков, од кога су једино остала 
велика кљешта и полуге раскованог гвожђа дуге 2 метра. 

На источној страни Копаоника, један рејон средњовековне 
рударске активности налазио се у сливу Бораначке реке, једне од састав-
ница Топлице. Овде је до сада откривено 6 топионица олова на растоја-
њу од 3,5 км. Две топионице су радиле у Витошу, једна у Ковизлу и три у 
Домишевини. Све су топиле оловну руду. На истим постројењима ради-
ле су и топионице гвожђа. Једно од тих троскишта зове се Вигњиште. На 
једном троскишту у Домишевини налажено је много олова у облику 
крупних плочастих комада, тешких и по неколико десетина килограма. 
То сведочи да је овде рађено углавном ради сребра, обичног или глам-
ског, док је олово занемаривано. На основу овога би се могло закључити 
да је рударство овога ревира било веома уносно. До сада је пронађен мали 
број рударских рупа које су снабдевале рудом овдашње топионице. Оне 
се налазе у планинској области изворишта Бораначке реке. Овај је терен, 
међутим, само овлаш испитан у погледу старе рударске активности.25 

За многобројне старе радове на добијању руда олова, бакра, гво-
жђа, сребра и злата по пространој копаоничкој области, биле су потреб-
не велике количине разноврсног гвозденог алата, рударског и топиони-
чарског. Осим тога ова је област у средњем веку у време интензивног 
рударског рада била свакако гушће насељена него данас, па су знатне 
количине гвожђа биле потребне месном становништву. Због тога се уз 
рударство олова развијало и рударство гвожђа. Рударство гвожђа у копа-
оничкој области, чак и у средњем веку, када је било најживље, једва да је 
задовољавало властите потребе. Копаонички рудници среброносног оло-
ва и бакра морали су за своје потребе отварати и руднике гвожђа. Ово је 
било утолико лакше што су се на лицу места налазили најбољи мајстори 
рударства и топионичарства у земљи. Када је обустављена производња 
олова, крајем XVII века, по Копаонику се, према Јиречеку, „могао виде-
ти само још по неки самоков“, што значи да су основне потребе у гвожђу 
престале, чим се угасило рударство олова. Поред тога, поуздано се зна 
да је за време Прве сеобе Срба, крајем XVII века, добрим делом опусте-
ла копаоничка област.26 

О скромној експлоатацији руде гвожђа сведочи и чињеница да 
једва четвртина свих до сада познатих троскишта у Копаонику одговара 

                                                 
25

 Исто, 387. 
26

 Василије Симић, Рударство гвожђа у Копаоничкој области, Рударски гласник, 
бр. 2, Београд 1975, 77–87, 77. 
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топионицама гвожђа. Од око 12.000 окана и поткопа, колико је наброја-
но у целој копаоничкој области, само незнатан број отпада на рудишта 
гвожђа. Може се рећи да је рударство гвожђа у копаоничкој области 
диктирано искључиво потребама рударства олова и бакра. Јер чим је 
престало рударство олова, угасило се и рударство гвожђа. 

Рударство гвожђа у копаоничкој области оставило је мало траго-
ва и у топономастици. Објашњење за ову појаву треба тражити делом у 
малом обиму и значају овога рударства, а делом и због недовољне проу-
чености целог овог краја. Најчешћи топоними везани за рударство гво-
жђа јесу Вигњиште и вигањ. Тако су позната три троскишта која се зову 
Вигњиштима. Једно је у Бораначкој реци (село Домишевина), друго у 
Кривој Реци (истоимено село), и треће у Паљевштици (село Брзеће). 
Такође у доњем токе Брзећке реке постоји место са називом Самоков. 
Као и Вигањска река или Вигњи која је изворни крак Луковске реке у 
селу Штави.27 

Брзеће је било средиште средњовековног и турског рударства на 
источним падинама Копаоника, североисточно од Сувог Рудишта. 
Поред многобројних троскишта олова нашло се и неколико троскишта 
топионица гвожђа. Руде гвожђа претапане су и на неким топионицама 
олова, као што је био случај у реци Паљевштици. Највеће троскиште 
топионице гвожђа налази се на левој обали Брзећке реке, изнад села код 
највише стругаре, на висини од 1.110 метара. Дуго је 48, а широко 25 м. 
Друго троскиште налази се на истој реци, само у доњем току. Место где 
се оно налази зове се Самоков. Последње троскиште топионице гвожђа 
лежи у Белој реци, притоци Добродолске реке. У горњем току Паљев-
штице, леве притоке Брзећке реке, налазе се три троскишта. Најниже се 
зове Вигњиште. Оно се састоји од две купасте гомиле од којих је једна 
висока најмање 4 метра. На врху се налазе комади опеке, карактери-
стични за топионице гвожђа. Троскишта су сачувала првобитни изглед, 
што значи да нису прекопавана ради оловних одливака и куглица, као 
што је обично случај код троскишта топионица олова. Опеке, назив Виг-
њиште и купаст облик троскишта указује несумњиво на топионицу гво-
жђа. Ово исто важи и за троскиште под Сребрнцем, у изворном делу 
Паљевштице. И овде се налазе три купасте гомиле троске, а око њих има 
опеке. 28 

Производња гвожђа у Брзећу служила је вероватно локалним 
потребама, а нарочито рударству. Овде су се снабдевали гвожђем руда-
ри из Запланине, Белог Брда и околних мањих рудника. Постоји још јед-
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но троскиште топионице гвожђа у селу Кривој Реци, на месту званом 
Вигњиште. Данас је још увек непознато рудиште које је снабдевало 
рудом гвожђа топионице у Паљевштици и Кривој Реци. 29 

Једно од средишта рударства гвожђа налазило се свакако и у око-
лини Луковске Бање, дубоко у брдима источног Копаоника. Један од 
самокова је постојао код Луковске Бање, где је морала бити и топионица 
гвожђа. Топионица гвоздених руда морала је постојати и у изворном 
делу Луковске реке у селу Штави, јер се једна од саставница ове реке 
зове Вигањска река. Добро очувано троскиште топионице гвожђа налази 
се на левој обали Луковске реке, испод села Калиманци. Још једна топи-
оница гвожђа радила је негде на Требињској реци, притоци Луковске 
реке, и то у горњем току реке. 30 

Усамљена топионица гвожђа налазила се и у селу Домишевини, 
на Бораначкој реци, једној од изворних кракова Топлице. Овде је до 
данас пронађено 6 троскишта оловних топионица. На ушћу Вранштице 
у Бораначку реку налазе се три троскишта, од којих се једно назива Виг-
њиште где се свакако топила руда гвожђа. Вода на коло довођена је из 
две реке. Код троскишта се налази купасто узвишење 3–4 м. По предању 
ту је закопана пећ за топљење руде. Лево од троскишта су неке закопи-
не, највероватније остаци некадашњих дрвених кућа.31 Треба рећи да на 
овом простору нису вршена озбиљнија истраживања средњовековне екс-
плоатације не само руде гвожђа него и олова. 

По неким тврдњама доласком Турака привреда у овом крају, а 
посебно рударство, поново је замрла. У новије време, по извесним пода-
цима, може се закључити да су и после доласка Турака у зони Косова и 
Копаоника наставили да раде стари рудници: Ново Брдо, Трепча, Запла-
нина, Бело Брдо, Беласица, Копорић и други. 

У наведеним рудницима каже се да су копање руде на свој тро-
шак предузимали власници рудника, односно делова. У случају Запла-
нине забележена је подела на 68 делова, у коме су власници делова руд-
ника у другој половини XV века плаћали радницима, односно рударима 
од 1 до 3 аспре дневно. Овде се руда вадила преко целе године, о чему 
говори и податак да је у Запланини снег побио рупнике 1490. године. То 
указује на чињеницу да се овде руда вадила по потреби и зими. У Запла-
нини су Турци, као и у другим рудницима, узимали десетину сребра на 
име државног пореза. 

Идући дубровачким друмом преко Копаоника 1533. године путо-
писац Рамберти је за копаоничке руднике навео да ,,ваде руду за султа-
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на и да му доносе велике приходе за војску и ратове“.32 Ова тврдња само 
потврђује тезу да је рударство на простору Копаоника и у време Турака 
било веома интензивно. 

На основу једног релативно касно објављеног турског документа 
у коме се даје преглед султанових прихода крајем XVI и почетком XVII 
века (1582–1623), група аутора у делу Старо српско рударство наводи да 
је производња сребра у руднику Запланини у време Турака можда чак и 
повећана. Подаци из поменутог документа указују на чињеницу да је 
овај мали рудник, у поређењу са ранијим подацима, сада дошао на прво 
место међу српским рудницима, што представља велико изненађење. О 
томе говори податак из 1603. године по коме је годишњи закуп овог руд-
ника у акчама износио 27.600.000, а процењена производња сребра у 
грамима 10.400.600. За исту годину се наводе и друге ставке које су за 
нешто испод 28 пута мање од наведених, и то годишњи закуп од 990.008 
акчи и процењена производња сребра 373.068 грама. Зато се може прет-
поставити да се други износ, који је за око 28 пута мањи од ставке 
основног рудника, највероватније односи на други рудник који је био у 
близини, или су то били приходи од оближњег трга, а који су одвојено 
исказани. 33 

Постоје сумње да су процењене количине производње сребра у 
овом руднику за 1603. годину претеране и да их треба смањити. Важна 
је, међутим, чињеница да и половина или четвртина процењене количи-
не за овај рудник представља велику производњу, посебно ако имамо у 
виду да је то период за који се сматрало да рударства на Копаонику 
готово више и нема. 34  

Евидентно је да рударство у Србији опада тек у другој половини 
XVII века, на шта је посебан утицај имао Бечки рат (1683–1699), који је 
у периоду 1688–1690. захватио области од Саве и Дунава до Скопља. Са 
великим разарањима и померањем становништва овај рат је довео до 
тога да је простор Копаоника опустео, што је условило и до замирања 
рударства. 

После паузе од готово преко 200 година, крајем XIX и почетком 
XX века започета су нова истраживања рудних налазишта на простору 
источног Копаоника. Руда поново почиње да се експлоатише тек у пери-
оду између два светска рата. На простору рудника Запланине прва зна-
чајнија рударска истраживања новијег датума организовала је од 1927. 
године једна енглеска компанија. У овом периоду простор Запланине 
поново је оживео, подигнуте су нове рударске колоније и никла су нова 
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насеља. За потребе рударске делатности током 1936. године направљен 
је тунел дуг 2,5 км, који је служио као главна саобраћајница за извоз 
руде из свих хоризоната у рудницима Запланини и Белом Брду који од 
тада представљају технолошку и производну целину. Због бољих саобра-
ћајних комуникација у долини Ибра овај рудник је почео гравитирати 
Лешку, а касније Лепосавићу и Косовској Митровици. За одвоз руде из 
рудника 1937. године изграђена је жичара Бело Брдо – Лешак у дужини 
од 11,3 км. Рудници Бело Брдо и Запланина у којима се копа оловно-
цинкана руда налазе се на различитим надморским висинама. Оба су 
отворена у старом рударском простору Војетина, око 5 километара југо-
источно од Панчићевог врха. Запланина је виша и у њеном највишем 
делу улаз у окно је на надморској висини од 1.425 метара, где се налазе 
стари отвори, данас готово невидљиви јер су урушени. Главна рударска 
окна леже на висини од 1.235 м, и до њих се долази рударским лифтом 
из нижег дела рудника, тј. Белог Брда. 

До Другог светског рата овде се руда експлоатисала у периоду 
1937–1941. године. У то време произведено је 183.690 тона руде одлич-
ног квалитета са 8,8% олова и 7,33% цинка.35 После рата производња у 
рудницима је поново обновљена. 

По отварању ових рудника мештани из околних села се масовно 
запошљавају у њима. Људи су најчешће долазили на посао пешице, 
путујући три до четири сата у једном правцу, док су неки стизали и из 
врло удаљених села. Зато је Запланина, као део рудника Бело Брдо, о 
свом трошку саградила широк макадамски пут од Мрамора до свог 
ревира, дуг 5 километара, који је пуштен у саобраћај 1974. године. Овај 
пут је омогућио много брже и лакше пребацивање радника аутобусом, и 
то и из најудаљенијих села.  

Захваљујући запошљавању људи у Запланини и Белом Брду нагло 
је ослабило, а у неким селима овога краја и престало одсељавање њихо-
вих мештана, чак је било и случајева повратка неких људи јер тамо где 
су били отишли нису успели да нађу одговарајуће запослење. Стални и 
сигурни приходи од рада у овим рудницима омогућили су значајан 
напредак сеоских домаћинстава. Граде се боље куће, доводи вода и гра-
де путеви. Многи од становника околних села стекли су пензију радећи 
у Запланини и Белом Брду. 

Због политичке ситуације на Косову и Метохији данас је у овим 
рудницима производња сведена на минимум и у њима тренутно ради 
мањи број људи из околних села, и то углавном на пословима одржава-
ња. Решавањем политичке ситуације на Косову и Метохији  очекују се 
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новчана средства домаћих и страних инвеститора која би се уложила у 
оживљавање производње у овим рудницима богатим оловом и цинком, 
чиме би се омогућило упошљавање већег броја људи са ових простора. 

Рудник антимона Раичева Гора отворен је у простору истоимене 
планинске косе, високе 1.300–1.400 м, која се налази 8 км јужно од Бла-
жева и 2 км југозападно од села Витоша. Изгледа да је рудна лежишта 
овог ревира први открио Тиосав Нововић. Рудник је отворен 1963. и 
радио је до 1967. године, када је затворен због пада цене овог метала на 
светском тржишту. 

У времену 1971–1973. године вршена су нова, систематска геоло-
шко-рударска истраживања, и то како површинска тако и дубинска. 
Водили су их стручњаци Зајаче, на челу је био геолог Ђокица Јовановић. 
У истраживању су још учествовали Марко Вујковић, Бранко Андрић, 
Рушка Поповић, Владимир Бркић и други. Производња у руднику је 
обновљена 1977. године уз помоћ инжењера и техничара из Зајаче, међу 
којима су посебну улогу имали Милорад Јовић и Милојко Илић. Осим 
истраживачких радова, они су обављали припреме за експлоатацију и 
организовали саму производњу. Истовремено с припремама за отварање 
рудника, грађен је и приступни пут од Блажева до Раичеве Горе. Истра-
живањима која су вршена до 1978. године утврђено је да рудник може 
радити 40 година, уз годишњу експлоатацију од 45.000 тона руде. При 
томе је од посебне важности чињеница да се на локалитетима Равно 
осоје и Свињарац руда може експлоатисати чак и површинским копом, 
што је врло рентабилан начин експлоатације и једна од особености руд-
ника Раичева Гора, који је иначе потпуно механизован рударском опре-
мом из Шведске. Да би се решио проблем електричне енергије, рудник 
је својим средствима саградио далековод дужине 12 км од рудника Бело 
Брдо. Готово истовремено са изградњом приступног пута од Блажева до 
рудника грађене су и локалне саобраћајнице, телефонска линија, водо-
вод и друга неопходна инфраструктура. Са два хоризонта, 1220 и 1175 
м, руда се спуштала до места флотације, где се након флотирања, са 25–
30% метала у концентрату, товарила у камионе и возила у топионице у 
Зајачи. 36 

Рудник Раичева Гора је препородио низ села овога краја. Већи 
број сељака почео је да се запошљава у руднику, највише из села Кови-
зла, Радуња и Витоша. Успостављен је аутобуски саобраћај који је омо-
гућио бржи превоз радника од села до рудника а уједно и везу са аутобу-
ским линијама које су ишле из Блажева. Народ је брзо схватио да му 
рудник пружа низ могућности, а посебно у пласману пољопривредних 
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производа и лакшем снабдевању мешовитом робом у рударској продав-
ници. Захваљујући руднику велики број младих људи је остао у овим 
планинским селима и осетно се смањило исељавање становништва у 
градове и плодна низијска подручја. 37 

Како је рудник Раичева Гора постао најзначајнија радна органи-
зација у источној подгорини Копаоника неки стручњаци су планирали 
да се у Блажеву, које се налази у истоименој котлини и на важном пут-
ном правцу, сагради више објеката значајних за животни и друштвени 
стандард запослених (стамбени објекти, продавнице, дечији вртић, 
базен за пливање и друго). Одлучено је и да се у Бораначком пољу, које 
се налази низводно од постојеће флотације, подигне знатно већа флота-
ција. Тако би се она нашла на средини између стамбеног насеља у Бла-
жеву и рудника Раичева Гора. Велике невоље које су у периоду 1978–
1984. проузроковали бројни земљотреси и привредна криза која је 
захватила читаву земљу, онемогућили су да се оствари већина ових 
замисли. Ипак, за један број рудара подигнуте су две зграде монтажног 
типа, са шест и са три једнособна стана. 

До 1986. године рудник је имао солидну производњу. Од тада па 
до краја 1991. запада у велику кризу, обуставља производњу и, коначно, 
због нерентабилности децембра 1991. престаје са радом. 

Пре извесног времена у атару села Витоша пронађене су веће 
количине руде базалта. Како се ова руда може експлоатисати површин-
ским копом, а будући да овај редак неметал има широку примену у 
многим индустријским гранама, постоји велика заинтересованост како 
домаћих тако и страних компанија па у скорије време треба очекивати 
почетак експлоатације ове руде. Радећи у Институту краљевачког „Маг-
нохрома“, Добрица Стојановић, дипломирани инжењер геологије, трага-
јући за минералима широм Србије још почетком 60-их година прошлог 
века први је открио налазиште зеолита у селу Игрошу код Бруса. Прича 
о томе да су руски истраживачи открили зеолите у Србији, па и у Игро-
шу, које су се појавиле пре неколико деценија нису тачне. Према истра-
живањима Душана Подунавца, геолога из Београда, у Игрошу има зали-
ха зеолита од преко пола милиона тона, што је равно годишњој произ-
водњи ове ретке руде на светском нивоу. Најпознатије лежиште зеолита 
у Републици Србији је управо ово у селу Игрошу, чији је власник Геоло-
шки институт Србије из Београда. 

По тврдњама различитих стручњака зеолит и производи од овог 
минерала постали су прави хит у свету и код нас. Зеолит има широку 
примену у пољопривреди јер побољшава физичко-механичке особине 
земљишта, повећава способност упијања и задржавања воде у земљишту, 
                                                 

37
 Исто, 139. 
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повећава способност задржавања хранљивих елемената у земљишту, 
снижава киселост земљишта, побољшава исхрану биљака, развоја корен-
ског система, интензивира раст и плодност, смањује болести биљака, 
садржи неопходне елементе за развој биљака (магнезијум, калијум и 
калцијум), наношењем зеолита у одређеним дозама заједно са минерал-
ним и органским ђубривом, или без њих повећава се плодност земљи-
шта, што утиче на повећање приноса код разних житарица, воћа, повр-
ћа, винове лозе и других пољопривредних култура. Зеолит се употребља-
ва и у сточарству, рибарству, медицини, ветерини, фармацији, нуклеар-
ној индустрији, пречишћавању воде и друго. 

Руда зеолита у Игрошу се експлоатише површинским копом, 
што је веома рентабилан начин, тако да се очекује и повећање производ-
ње овог веома траженог минерала.  

На крају треба рећи да за оживљавање рударске производње у 
источној подгорини Копаоника постоје сви услови. Новим покретањем 
рударске активности дошло би до запошљавања већег броја радно спо-
собног становништва, пре свега младих. Уз велику материјалну корист 
тако би се очувало рударење које на овом простору има изузетно дугу 
традицију. Рударство овде није само прошлост већ и будућност. 

 
 

РЕЗИМЕ 
 

РУДАРСТВО НА ИСТОЧНОЈ СТРАНИ КОПАОНИКА 
 

Рудно богатство Копаоника било је познато још у најстарија вре-
мена. Римљани су од краја I па до краја IV века интензивно експлоати-
сали руду на овом простору. Иначе простор источног Копаоника је био 
најпре у саставу провинције Горње Мезије, а од цара Диоклецијана у 
саставу провинције Дарданије. Рударство замире у време Велике сеобе 
народа. Срби су по досељавању имали само једноставну металургију 
гвожђа. Тек доласком Саса из Угарске средином XIII века у средњове-
ковној Србији поново оживљава рударска делатност када се широм 
земље отварају бројни рудници. У време владавине деспота Стефана 
Лазаревића на простору Копаоника експлоатација руде се интензивира 
па се управо тада на источној страни планине јављају нови рудници, као 
што су Запланина, Ливада и Бело Брдо. Експлоатација руде на Копаони-
ку достиже врхунац у време деспота Ђурђа Бранковића. Сви копаонички 
рудници су имали мале дубровачке колоније. Дубровчани су са ових 
простора кријумчарили сребро, због ометања од стране Турака, непо-
средно пре и после пада Деспотовине 1459. године.  
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Доласком Турака копаонички рудници настављају да раде готово 
несмањеним интензитетом све до краја XVII века, када је овај простор 
опустео, што је довело до замирања рударске делатности. После паузе 
која је трајала више од 200 година, крајем XIX и почетком XX века, 
започета су нова истраживања рудних налазишта на простору источног 
Копаоника. Међутим, тек у периоду између два светска рата поново 
почиње да се експлоатише руда у Запланини и Белом Брду, коју је опет 
прекинуло избијање Другог светског рата. После рата производња у 
овим рудницима је обновљена. Рудник антимона Раичева Гора радио је 
у периоду од 1963. до 1991. године. Због светске економске кризе, али и 
због нестабилне политичке ситуације на Косову и Метохији, већина руд-
ника данас не ради или је своју производњу свела на минимум. Постоје, 
ипак, сви предуслови да се у блиској будућности обнови рударска произ-
водња. 

 
SUMMARY 

 
MINING ON THE EASTERN SIDE OF KOPAONIK 

 
 The mineral resources of Kopaonik had been known since ancient 
times. The Romans intensively exploited the ore in this area in the period 
from the end of the first till the fourth century. Apart from that, the area of 
the eastern Kopaonik was at first a part of  Upper Moesia and since the 
period of the Emperor Diocletian it was a part of the province of Dardania. 
The mining activity died during the period of the Great Migration of 
people. After the immigration, the Serbs had only a simplified iron 
metallurgy. Only after the arrival of the Saxons from Hungary in the middle 
of the 13th century, mining activities revived in the medieval Serbia when 
numerous mines were opened across the country. During the reign of 
Despot Stefan Lazarević in the area of Kopaonik, the ore exploitation was 
being intensified and at that moment some new mines appeared on the 
eastern side of the mountain, such as Zaplanina, Livada and Belo Brdo.  
The ore exploitation in Kopaonik reached it peak at the period of Despot 
Djuradj Branković. All the mines of Kopaonik had small Dubrovnik 
colonies. People of Dubrovnik from this area smuggled the silver, because 
of the interference by the Turks, immediately before and after the fall of 
the Despotate in 1459.    
 With the arrival of the Turks, the Kopaonik mines continued to 
work with undiminished intensity until the end of the 17th century when 
this area was deserted which led to dying of mining activities. After a break 
which lasted more than 200 years, new mineral deposits research of the 
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area of eastern Kopaonik started at the end of the 19th and beginning of the 
20th century. However, only in the period between the two world wars the 
ore exploitation started in Zaplanina and Belo Brdo, which was again 
interrupted by the outbreak of the Second World War. After the war the 
production was restored at these mines. The antimony mine of Raičeva 
Gora worked in the period of 1963–1991. Due to the world's economic 
crisis but also unstable political situation in the southern Serbian province, 
the majority of mines doesn't work today or has reduced their production 
to the minimal level. However, there are prerequisites to revitalize mining 
production in the close future. 
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КАФАНА У БЛАЖЕВУ – СВЕДОК ПРОХУЈАЛИХ  
ВЕКОВА 

 
 
АПСТРАКТ: У раду се представља изглед и историја кафане у Бла-

жеву изграђене у другој половини 19. века. Посебно се истиче значај кафане 
у свакодневном животу људи поткопаоничког краја и даје се неколико 
историјских анегдота везаних за њу. На крају се говори о могућности 
адаптације и формалног проглашавања кафане за културно-историјски 
споменик. 

 
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Блажево, кафана, Копаоник, Прока Ковачевић, 

Биљана Матић, „Блажевска ноћ“ 
 

Кафана представља свратиште где људи долазе да се окрепе 
јелом и пићем, да се почасте, да преноће. Оне у Србији постоје од дав-
нина и у српском народу имају дугу традицију. Неке од њих имају посе-
бан значај у српској националној историји и култури и представљају 
добра од посебне важности. То се, свакако, односи и на кафану у Блаже-
ву на Копаонику. 

Блажево је повеће село (или омања варошица) у источној подго-
рини Копаоника. Налази се у горњем сливу реке Топлице, где се у њу 
улива Бораначка река. Административно припада општини Брус, од 
кога је удаљено око 30-так километара. Кафана је смештена у центру 
Блажева на важном путу који са Копаоника води према Блацу, Куршу-
млији, Луковској Бањи и Лепосавићу. 

Подигнута је у другој половини XIX века (година изградње није 
тачно утврђена). Подигли су је Прока Ковачевић и његова жена Ђуша. 
Грађена је од приручног материјала: темељ од камена, зидови од цигле, 
за кров су коришћени грађа са Копаоника и ћерамида. Зидали су је 
локални мајстори (дунђери) по стандардима који су тада важили у неи-
марству Србије. „Она је дело дуге и мирне еволуције у којој се искуства 
преносе са генерације на генерацију. Она је, у неку руку, подсвесно дело 
великог колектива занатлија и самих сељака и то преко колективног 
рада у простору и времену. У њој нема хтења усмереног ка тражењу 
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извесног ефекта. Овај ефекат произилази сам од себе садржан у уређе-
њу функције и технике.“1 

Кафана представља најфинији изданак српскога градитељства на 
прелазу XIX и XX века и репрезент сеоске архитектуре тога времена са 
свим њеним одликама. То је изражено у многим сегментима: начину 
градње, организацији простора, функционалности и декорацији и слич-
но. „Карактеристика сеоске архитектуре огледа се у њеној хуманости, 
њеној блискости човечјим потребама и њеној прилагођености мери 
човека. Она је међу многим архитектонским творевинама најчистији 
представник народне архитектуре у демократском смислу те речи. У 
односу на стилске архитектуре у којима су локална и национална обе-
лежја тек само варијанте врсте, сеоска архитектура везана за сопствено 
тло, прави је и најбољи израз народног схватања архитектуре у којој се 
најбоље одражава народни дух и способност за решавање архитектон-
ских проблема.“2 

 

 
 

                                                 
1 Бранислав Којић, Сеоска архитектура и руризам, Београд 1958, 84. 
2 Исто, 85. 
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Динамика и начин градње блажевске кафане у потпуности су 
одговарали динамици и условима живота тога времена. По неким осо-
бинама, она је тада представљала типичну друмску механу. То се односи 
не само на изградњу и спољни изглед, већ и на унутрашњост објекта, 
који је садржао све опште архитектонске особине свога времена. Огњи-
ште је тада било први и најважнији елеменат у ентеријеру, не само сео-
ских кућа већ и кафана. То је и разумљиво јер је његова функција била 
вишеструка: печење хлеба, кување јела и загревање одаје. Осим тога, 
оно је имало и култни значај. „Огњиште је симбол заједничког живота, 
куће, везе мушкарца и жене, љубави, споја ватре и њено стециште. Као 
соларно средиште, које топлином и светлошћу зближава бића и место 
где се припрема храна, огњиште је средиште живота, живота који се 
пружа, подржава и шири. У свим се друштвима огњиште поштује“.3 Раз-
уме се, да је огњиште имала и кафана у Блажеву. Огњиште са оџаком, 
озидано од цигле, налазило се наспрам улазних врата. Дуго се у њој одр-
жало, све до пред крај прошлог века. „Еволуција унутрашњег уређења 
куће ишла је паралелно са општом еволуцијом архитектуре и матери-
јалне културе. Међутим, огњиште се скоро није мењало.“4 

С друге стране, кафана у Блажеву се по неким садржајима разли-
ковала од сличних друмских механа тога времена. Те новине су биле 
последица друштвеног развоја и културног напретка. То је нарочито 
дошло до изражаја почетком XX столећа: уместо земљаног, под попло-
чан опеком, стаклени прозори („џамови од срче“), одвојене собе за пре-
ноћиште, кревети за спавање (негде се још увек спавало на поду), уме-
сто софри са троношкама, столови „у виду уздигнуте плоче“ са столица-
ма и слично. Дакле, она је представљала неку врсту компромиса између 
традиције и прогреса. 

Занимљиво је да унутрашњи изглед кафане у Блажеву подсећа на 
опис кафана у Србији које је у свом делу Србија рај за сиромашне дао 
енглески путописац Херберт Вивијан 1897. године у Лондону. „Уколико 
уђете у механу, нађете се у пространој сали са много малих столова који 
се клате на неравном поду од веома старе црвене опеке. Наспрам врата 
угледате огњиште које је понекад укопано дубоко у зид, а понекад изба-
чено дубоко у просторију“.5 Можда је овај светски путник приликом 
пропутовања кроз Србију прошао и кроз Блажево и свратио на пиће у 
овдашњу кафану? 

Кафана у Блажеву је одувек била центар збивања у целом Подко-
паонику. Готово све, или много тога, што се дешавало од Брзећа до 

                                                 
3 Бранимир Донат, Ријечник симбола, Загреб 1989, 449. 
4 Б. Којић, н. д., 80. 
5 Херберт Вивијан, Србија рај за сиромашне, Лондон 1897, 251. 
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Левића и од Жарева до Витоше, имало је са њом бар неке, макар и 
посредне везе. У свему је делила судбину народа овога краја: у ратови-
ма, устаницима, земљотресима, санкцијама, немаштини, али и у данима 
радости и весеља, слободе и победа. 

За њу су везани и догађаји из српске националне историје. Због 
тога она у извесном смислу, представља и „неку врсту музеја“ за исто-
ријска збивања на Копаонику.  

Средином 1900. српска војна експедиција боравила је на Копао-
нику и обилазила војне карауле према Турској. Предводио ју је Живојин 
Мишић (потоњи српски војвода), заједно са пуковницима Чедом Миљ-
ковићем и Савом Пауновићем. За то време коначили су у механи у Бла-
жеву. „Почели смо од Канилуга и када смо дошли на Пилатовицу, у 
суботу после подне, спустили смо се ради преноћишта и одмора у село 
Блажево у Топлици. Ту бејаше општинска судница и једна мала механа. 
Пуковник Пауновић и ја спавали смо у једној, а пуковник Миљковић у 
другој соби.“6  

Ту су сазнали за намеру краља Александра Обреновића да се 
ожени дворском дамом Драгом Машин. „Отприлике око два часа после 
пола ноћи донесе нам један коњаник од окружног начелника из Проку-
пља Вукотића писмо адресовано на мене, у коме ми укратко јавља да је 
краљ Александар испросио себи за жену Драгу Машин и да о томе 
постоји и званично саопштење владе. Прочитах писмо и одмах пробудих 
пуковника Пауновића.“7 

Официри нису могли да поверују да је вест о просидби истинита. 
„Пренеражени овом вешћу, никако нисмо могли да поверујемо у њу. На 
крају крајева нас двојица у разговору закључисмо да је окружни начел-
ник Вукотић ништа друго него полудео.“8 До истог закључка дошао је и 
трећи члан комисије, пуковник Чеда Миљковић: „Е, па брате, ја мислим 
да није ништа друго, него је Вукотић полудео кад може и овако што да 
пише“, додао је Миљковић. 

Пред механом у Блажеву изречене су пророчанске речи да је 
овим поступком „запечаћена судбина“ династије Обреновић. „Када је 
свануло, изађосмо пред механу и поручисмо кафу. Мало доцније стиже 
до суднице врло угледни сељак, бивши народни посланик – напредњак. 
Познавао сам га од раније, када је долазио код краља у аудијенцију. 
Пошто прочита прокламацију, заплака и гласно рече: „Овај наопак чин 
упропастиће династију Обреновића“.9 

                                                 
6 Војвода Живојин Мишић, Моје успомене, Београд 1987, 213. 
7 Исто, 213. 
8 Исто, 214. 
9 Исто. 
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Време је показало да је био у праву. То је био Новица Ковачевић 
из Блажева, близак рођак власника кафане Проке Ковачевића. „И поред 
чињенице да Мишић не наводи име тог угледног сељака, бившег народ-
ног посланика и напредњака, јасно је да се ради о Новици Ковачевићу, 
који је, ето, још 1900. у Блажеву, чувши за краљеву женидбу, прорекао 
крај династије Обреновића.“10 

Случај или судбина, хтели су да блажевска кафана буде повезана 
(макар и посредно) и са династијом Карађорђевића, која је на власти 
заменила Обреновиће. Непосредно пре ступања на престо Србије, у 
кафани у Блажеву боравио је и Петар I Карађорђевић. „Одмах по извр-
шеном пучу у Београду, на путу од Цетиња ка Београду, са својим пра-
тиоцима краљ Петар Карађорђевић, прерушен у сиромашног сељака, 
обрео се у Блажеву и у сеоској кафани Проке Ковачевића, доживео јед-
ну непријатност. Наиме, услед сплета несрећних околности краљ је 
немајући код себе новца да измири кафански рачун био физички напад-
нут и избачен из кафане од стране власника. Нешто касније по устоли-
чењу, краљ Петар се лично писмом обратио власнику кафане у Блажеву, 
учтиво га позивајући да дође у Београд, на двор, како би измирио 
кафански рачун. Проки Ковачевићу било је тек тада јасно кога је запра-
во физички напао и избацио из кафане и бојећи се осветничких намера 
краља одлучио се на најгоре решење. Извршио је самоубиство.“11 

Будући да није имао деце, наследио га је синовац Серафим који 
је са стрином Ђушом наставио да води кафану. По избијању Првог свет-
ског рата, Серафим је као војник отишао у рат и погинуо на Солунском 
фронту. После ослобођења и уједињења кафану је наставила да води 
Серафимова удовица Станија. Тридесетих година прошлог века, кафану 
је од мајке преузео син Боривоје (рођен 1912). У Другом светском рату, 
Немци су 4. децембра 1942. спалили Блажево и извршили масовна стре-
љања. „Том приликом изгорела је школска зграда, црква-брвнара, 
општинска зграда, два дућана и кафана Боривоја Ковачевића.“12 Тада је 
у борби са Немцима погинуо и Благоје Ковачевић, старији брат власни-
ка кафане Боривоја. Кафану је Боривоје водио све до смрти 1975. годи-
не, када га је наследио син Маријан. 

Осамдесетих година прошлог века разорни земљотрес на Копао-
нику причинио је велику материјалну штету, порушио и оштетио многе 
објекте. Међу њима је била и кафана у Блажеву: напукли зидови, оште-
ћен кров, срушен оџак и друго. Тада је порушено и огњиште, које је било 
један од њених симбола. Нажалост, оно није обновљено. Оставши без 

                                                 
10 Радољуб Јотић, Миладин Вукојчић, Сведок векова, Блажево 2004, 105. 
11 Р. Јотић, М. Вукојчић, н. д., 106. 
12 Исто, 154. 
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њега, кафана је изгубила „светилиште са кога се призива заштита Бога и 
где се слави његов култ.“13 

Данас кафану води Биљана Матић, рођ. Ковачевић. Она је, после 
Ђуше и Станије, трећа жена која брине о њој. У томе јој помаже син 
Иван. Преузела ју је 2003. после смрти брата Владице, који је 1993. 
наследио њиховог оца Маријана. 

Кафана се данас у службеним документима зове „Блажевска 
ноћ“, а на самом локалу стоји табла са натписом „Блажевачка ноћ“. Ово 
име носи после санације и реновирања након земљотреса 1980. године. 
У прошлости се звала једноставно „Крчма“, са именом и презименом 
власника. Како су је основали и све време са њом радили људи из фами-
лије Ковачевић (по мушкој и женској линији), позната је у народу и као 
„Ковачевића механа“. 

Кроз кафану у Блажеву текао је уобичајен живот Копаоничана. 
Прихватала је своје планинце у своје окриље да их угости и почасти, 
напоји и нахрани. Зими им је пружала заштиту од хладних ветрова са 
Копаоника, а у спарним летњим данима од жеге и врелог сунца. Давала 
им је уточиште и коначиште када су се са дугих путовања враћали у сво-
ја села испод завејаних копаоничких врхова – Стубивце, Бећировца, 
Треске. У дугим зимским ноћима у њој су препричавани подвизи јунака 
са Копаоника: Косте Војиновића, његових барјактара браће Димић из 
Белог Поља, Косте Треске из Радуња и других, или су уз кувану ракију 
слушали „Јову Бонбонџију“ (Јована Исаиловића) како уз гусле пева о 
јунаштву Милоша Обилића и Косовском завету кнеза Лазара. У лето је 
Јова остављао гусле, правио бомбоне и продавао их испред механе. По 
Ђурђевдану су је опседали марвени трговци („матрапази“), са разних 
страна и у њој склапали погодбе са мештанима о куповини копаоничких 
јагањаца. У њој су заказивани први љубавни састанци момака и девојака 
Подкопаоника. И још много, много тога... у њој се збивало! У њој је бујао 
живот! Поготово у срећним временима када су копаоничка села била 
препуна народа. 

Због свих ових услова поменута кафана заслужује да буде под 
заштитом државе као културно добро. То констатује и Гордана Тошић, 
директор Завода за заштиту споменика културе из Краљева у решењу од 
1. јула 2007, у коме се каже „да предметна кафана ужива претходну 
заштиту закона о културним добрима“. Нажалост, због честих рекон-
струкција и преправки, објекат је изгубио од своје аутентичности и ори-
гиналности. Због тога се налаже да се изврше одређене корекције и 
објекту (у границама могућности) поврати првобитни изглед. „Објекат је 

                                                 
13 Б. Донат, н. д., 449. 
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претрпео знатне адаптације па су његов оригинални облик и организа-
ција простора давно изгубљени. Без обзира на све то, објекат старе кафа-
не задржао је споменичка својства, па се зато може извршити његова 
адаптација.“14  

Надамо се да ће мере за адаптацију бити ускоро спроведене и да 
ће кафана у Блажеву и формално бити проглашена за културно-историј-
ски споменик. Она то сигурно и заслужује. Одувек је била неизоставни 
део историје, традиције и културе планинаца са Копаоника и, што је нај-
важније, увек је представљала саставни део њиховог свакодневног живо-
та. Она је део њих. 
 

РЕЗИМЕ 
 

КАФАНА У БЛАЖЕВУ – СВЕДОК ПРОХУЈАЛИХ ВЕКОВА 
 

Кафана у Блажеву је изграђена током друге половине XIX века. 
Први власници су били Прока Ковачевић и његова жена Ђуша. Имала је 
велики значај за становништво поткопаоничких села, а била је и сврати-
ште и коначиште бројних путника који су пролазили кроз тај крај. Кафа-
на постоји и данас, носи назив „Блажевачка ноћ“, а води је Биљана 
Матић, рођ. Ковачевић са сином. Изграђена у стилу народне сеоске 
архитектуре, кафана је током времена реконструисана и преправљана и 
губила је своју оригиналност и аутентичност. После извесних адаптација 
и враћања првобитног изгледа, могла би да формално буде проглашена 
за културно-историјски споменик. 
 

SUMMARY 
 

THE INN IN BLAŽEVO – THE WITNESS OF PAST TIMES 
 
 The inn in Blaževo was built during the second half of the 19th 
century. The first owners were Proka Kovačević and his wife Djuša. It had a 
great significance for the population of the villages under the mountain of 
Kopaonik, and it was a lodging and rest-house of numerous travelers 
passing through this area. The inn exists even today, under the name of 
“The Night of Blaževo”  and it is run by Biljana Matić with her son, whose 
maiden name was Kovačević.  It was built in rural architectural style and 
over time it was reconstructed and rebuilt, thus losing its originality and 
authenticity.  However, after certain adaptations and regaining the original 
look it could be officially announced as a cultural-historical monument.   
                                                 

14 Решење Завода за заштиту споменика културе из Краљева, 1. јул 2007. 
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ЈУБИЛЕЈ 

ИВАН БРБОРИЋ, виши кустос  
Завичајни музеј Жупе 
Александровац, Жупана Немање 95 
 
 
 
 

ПЕДЕСЕТ ГОДИНА „ЖУПСКЕ БЕРБЕ“ 1963–2013. 
  
 

АПСТРАКТ: Жупа александровачка је од најранијих времена про-
лазила кроз бурне историјске периоде, али је увек била и остала земља 
винове лозе и вина. Тај, неизоставни аспект постојања и опстајања на 
овим просторима се вековима уназад нераскидиво везао са овим подне-
бљем. Грожђе и вино су били и остали извор живота. Зато је и потпуно 
нормално да је почетак бербе грожђа, као крајњи продукт једногодишњег 
рада, муке и зноја, представљао посебан тренутак у домовима винограда-
ра. Oвај рад има за циљ да прикаже краћи историјат „Жупске бербе“, јед-
не од манифестација са најдужом традицијом у Србији. 

 
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Жупска берба, Александровац, вино, манифе-

стација, програм 
 
Од најранијих времена берба грожђа у Жупи се обележавала са 

посебном радошћу и весељем, а отпочињала је пуцањем прангија. У 
винограде се полазило са песмом која се протезала жупским виногорјем 
све до сумрака. Свако домаћинство је за ту прилику спремало једно или 
више печива која су се служила по завршетку бербе. Печива су се пекла 
на лози сачуваној од прошлогодишње резидбе. Мноштво гостију, родби-
не и пријатеља би се крајем септембра и почетком октобра сливало ка 
Жупи, у испомоћ али и да буду део јединственог тренутка уживања у 
прослави бербе грожђа. Ту је наравно било и трговаца који су долазили 
ради куповине грожђа.1  

Почетком децембра 1933. на насловној страни бечког листа Der 
Wiener Tag („Бечки дан“) објављен је кратак текст „Берба у Србији“ у 
којем је дописник дао неколико основних информација о жупском 
виногорју, историји виноградарства у Жупи, берби, преради и квалитету 
жупског грожђа и вина. Текст је илустрован са три фотографије позна-
тог београдског фотографа Парежанина који је исте године приликом 

                                                 
1 Југославија,  Крушевац, 6. новембар 1931, бр. 90, 1. 
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боравка у Жупи направио више десетина фотографија на којима се 
налазе жупски пејзажи, виногради, сцене из бербе, превоза и прераде 
грожђа, зграде и справе, подруми и вински судови, берачи и њихове 
ношње и неколико слика са ондашњих чаршијских улица. Текст је гла-
сио овако: 
 
Беч, петак, 8. децембар 1933. 
 

„БЕЧКИ ДАН“, Берба у Србији 
од нашег дописника 

 Београд, крајем новембра, 
Виноградари из Александровца, градића у средњој Србији у провин-

цији званој „Жупа“, позвали су нас да им будемо гости на изложби вина. У 
Жупи се добијају најбоља југословенска вина. Већ у 12. веку постојали су 
виногради који су припадали манастиру Студеница, у чијем су власни-
штву и данас. У Жупи су се налазили и виногради цара Лазара, а 1893. 
године Жупа је са својим црним вином освојила земље западне Европе. 
Виноградарска област обухвата 4000 хектара са 30 милиона гиџа које 
дају 2500–3000 вагона првокласног грожђа, од кога су најпознатије сорте 
„Рскавац – Прокупац“ и „Тамњаника“. На изложби вина у Београду Жупа 
је освојила прву награду за изложено грожђе и најбоље вино. У Жупи посто-
ји 20 модерно опремљених подрума са модерним пресама.2 

 
Почетком шездесетих година XX века, тачније 1963, руководио-

ци и привредници општине Александровац су донели одлуку да у част 
бербе грожђа, Жупи, Србији и тадашњој Југославији подаре привредну, 
туристичку и културну манифестацију која ће временом постати позна-
та и прославити овај крај под именом „Жупска берба“. Наравно, превас-
ходни циљ је био да се ова манифестација комерцијализује и да жупски 
винари, пре свих „Вино Жупа“, преко ове приредбе промовишу и пласи-
рају своје производе, као и жеља локалне власти да Александровац 
побољша своју туристичку понуду. 

За „Жупску бербу“ су везани многи куриозитети од којих ћемо на 
почетку поменути само два: 1963. и 2013. година су имале исти кален-
дар, а посебно је занимљиво да су прва и 50. „Жупска берба“ трајале 
готово у исто време, прва 21. и 22. септембра а последња од 19. до 22. 
септембра. Прву и свих осталих педесет „Жупских берби“ отворили су 
стихови највећег „жупског лаутара“ Милосава Буце Мирковића, чији се 
живот угасио исте вечери када се завршила педесета „Жупска берба“... 

                                                 
2 Захваљујемо се господину Ђорђу Мартићу на преводу са немачког. 
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У ових 50 година постојања, само прва „Жупска берба“ је трајала 
званично два дана, већ следеће 1964. године манифестација је трајала 
седам дана и све до 1986. године трајање се кретало у оквиру 7–10 дана 
када је донета одлука да берба траје четири дана, што се, изузимајући 
1993. годину3, одржало до данас.  

Прву манифестацију која је трајала само два дана, према изве-
штајима, посетило је око 20.000 људи. Посетиоце су забављале тадашње 
„Дискосове звезде“ Аница Зубовић, Аница Јоцић, Никола Каровић, 
Нестор Габрић, Аца Трандафиловић, Ладо Лесковар и други, а од глума-
ца су се појавили Бранка Веселиновић и Љуба Степановић. Иако су били 
најављени, глумци Миодраг Петровић – Чкаља, Мија Алексић, Мира 
Ступица и певачица Лола Новаковић нису се појавили на првој берби. У 
наредним годинама, па и деценијама, они су били редовни учесници 
програма. Поред наведених, посебну пажњу публике привукао је наступ 
Сенегалског државног ансамбла. Програм је оба дана извођен на позор-
ници специјално направљеној у дворишту основне школе на којем је 
постављено 4.000 монтажних седишта и више од 1.000 стајаћих места.4 
На улазу у град из правца Крушевца и у Кожетину направљени су славо-
луци од ластара винове лозе, а ученице у народним ношњама су делиле 
грожђе посетиоцима.  

Прва пољопривредна изложба, заштитни знак свих досадашњих 
берби, одржана је у старој згради зелене пијаце. Идеја организатора је 
била да ова изложба прерасте у Југословенски сајам вина, жестоких 
пића и сокова а временом и у међународни сајам. Недостатак хале, 
међутим, учинио је да ова изузетна идеја не буде реализована.5  
 

                                                 
3 „Жупска берба“ је те године трајала 7 дана. 
4 Победа, Крушевац, 27. септембар 1963, 5. 
5 Интервју Милана Шљивића, Жупске новине, Александровац, бр. 205, 3. окто-

бар 2002, 13. 
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Сенегалски државни ансамбл на првој берби...

6
 

 
Осим програма на позорници, организатори су се потрудили да 

сваки посетилац оде са најлепшим утисцима. То је подразумевало да су 
гости имали многе жупске специјалитете и вина на сваком кораку. 
Поред сталних угоститељских објеката, у главној и неколико споредних 
улица постављено је седам шатора који су били покривени виновом 
лозом. Најпознатији међу њима био је шатор под именом „Цар Лазар“ 
који је имао 700 места и током дводневног весеља у њему се у сваком 
моменту тражило место више. Од понуде су тада, као и данас, поред 
жупске ружице и ризлинга, били најпопуларнији купус из грнета, проја 
и печење. Госте је, између осталих, увесељавао трубачки оркестар Баки-
је Бакића, победника сабора у Гучи те, 1963. године. Бачве у центру гра-
да у којима су се продавали производи „Вино Жупе“ су још тада пред-
стављале праву атракцију. 7  
 

                                                 
6 Фотографије прве „Жупске бербе“ направио је покојни Драгиша Марковић, 

један од оснивача манифестације. На уступљеним фотографијама се захваљујемо њего-
вом сину Добривоју и Николи Кесићу.  

7 Победа,  Крушевац, 27. септембар 1963, 5. 
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Током прве „Жупске бербе“ одржано је и мноштво спортских 
догађаја; између осталог на игралишту Фудбалског клуба „Жупа“ госто-
вао је крушевачки „Напредак“ који је однео победу против „Жупе“ са 
6:1.  

Треба поменути да је одржано и саветовање виноградара на коме 
су излагали познати енолошки стручњаци.  

Прва „Жупска берба“ је ударила темељ свим наредним. Највећи 
доказ за то јесте да та прича несмањеним интензитетом траје и данас, 50 
година касније. 

 

 
Шатор „Цар Лазар“, место централног дешавања на првој „берби“ 
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Глумица Бранка Веселиновић 

 

 
Стара пијаца на којој је одржана прва пољопривредна изложба 

 
Већ наредне, 1964. године, организатори су, подстакнути про-

шлогодишњим успехом манифестације, трајање Жупске бербе са два 
продужили на осам дана (28. септембар – 4. октобар). 

Бербу 1964. отворио је председник Скупштине среза Краљево 
Марко Никшић, уз присуство друштвено-политичких радника из општи-
не и региона. Концепт бербе био је сличан претходном – карневалска 
атмосфера на улицама, уз хумористе, певаче, трубаче и бројне госте али 
и богат културно-уметнички програм зачињен представом Народног 
позоришта из Београда „Сумњиво лице“.8 Поред пољопривредне изло-

                                                 
8 Победа Крушевац, 2. октобар 1964, 1. Представа је изведена у кругу фабрике 

„Вино Жупа“. 
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жбе, оцењивање најбољих винара је од тада па до данашњих дана поста-
ло неизоставан део сваке бербе. Треба истаћи да је и једно од првих јав-
них приказивања култног филма „Марш на Дрину“ изведено на руко-
метном игралишту у Александровцу (данашњој „Маракани“). Ипак, нај-
већу атракцију представљао је програм акробате, режисера и глумца 
Драгољуба Алексића, режисера и главног глумца у филму „Невиност без 
заштите“ који је снимљен 1942. године. Филм са истим називом, са 
Алексићем у главној улози, 1968. снимио је Душан Макавејев. Алексић 
је извео низ невероватних акробација, а најзанимљивија је била она када 
је летео држећи се зубима за уже испод авионског трупа. 
 

   

 
 

Иако су почетне године биле врло успешне, већ после неколико 
година, тачније 1966, манифестација је претрпела озбиљне критике у 
јавности због лоше понуде, али и много пропуста у организацији. На 
четвртој по реду „Жупској берби“ није било шатора, а све то због чиње-
нице да је већина угоститеља била на такмичењу ћевабџија у Лесковцу. 
Посебно је замерено што је берба одржана половином септембра када 
грожђе још увек није узрело за бербу. Културно-уметнички програм 
није био на нивоу претходних, а организатори су признали да је органи-
зација бербе почела тек десетак дана пре отварања, али и да у општини 
нема људи који се озбиљније баве овом манифестацијом јер функцију 
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директора Туристичког савеза обавља председник Скупштине општине 
који има мноштво других обавеза.9  

Ипак, све ово није спречило неколико десетина хиљада људи да у 
тих седам дана посете манифестацију.10 Управо та масовност, без обзира 
на све недостатке, учинила је да челници општине организацији следеће 
бербе приступе много озбиљније.  

За разлику од претходне, „Жупска берба ’67“ организована је 
месецима унапред, са много већом маркетиншком пажњом и припре-
мом. Прва битна одлука је била да се одржавање манифестације помери 
на почетак октобра (од 1. до 8. октобра) како би грожђе било зрело и 
доступно посетиоцима.11  

Образоване су и посебне комисије које су добиле задужења. За 
културно-забавни програм била је задужена специјална комисија алек-
сандровачког „Дискоса“. Манифестација је почела свечано, у кругу ком-
паније „Вино Жупа“ где је отворена фабрика воћних сокова са хладња-
чом капацитета 150 вагона. Тих дана се неколико десетина уметника 
смењивало на позорници у граду, а целокупан догађај пратила је екипа 
Телевизије Београд са водитељком Дуњом Ланго. Те 1967. године је први 
пут, током једног дана „Жупске бербе“ фабрика „Вино Жупа“ точила 
вино потпуно бесплатно.12 Ово је током каснијих година постала уоби-
чајена пракса и атракција, посебно после изградње фонтане вина у 
самом центру Александровца. Током „Жупске бербе“ одржан је низ 
спортских догађаја од којих треба издвојити гостовање нишког „Раднич-
ког“ на терену ФК „Жупе“. За најмлађе, највећу атракцију представљао 
је туристички возић који је превозио госте од Виткова до Кожетина и 
обратно. 

Почев од 1967. године, „Жупска берба“ у организационом и сва-
ком другом смислу постаје једна од најозбиљнијих манифестација у 
социјалистичкој Југославији. Наредних година број посетилаца током 
једне манифестације није падао испод 50.000, што је и за то време 
била итекако велика бројка. Зато и не чуди што су на берби гостовали 
најпознатији југословенски певачи, глумци, уметници, књижевници, 
спортисти.  

                                                 
9 Интервју председника Скупштине општине Милана Шљивића, Победа, 7. окто-

бар 1966. 
10 Исто. 
11 Победа, Крушевац, 29. септембар 1967. 
12 Исто. 
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Плакат за „Жупску бербу“ 1968.

13 
 
Овом приликом ћемо узети као пример „Жупску бербу“ из 1969. 

године. Не само због чињенице да од тада постоји јединствена фонтана 
вина, која је свих ових година заштитни знак бербе. Данас готово 
нестварно делује да је на овој приредби, која је трајала од 20. до 28. сеп-
тембра, не рачунајући фолклорне ансамбле, наступило више од 100 
извођача од којих ћемо поменути Љубу Тадића, Мију Алексића, Мио-
драга Петровића Чкаљу, Данила Бату Стојковића, Ташка Начића, Ружи-
цу Сокић, Зорана Радмиловића, Бранку Веселиновић, Радмилу Савиће-
вић, Ђузу Стојиљковића, Миру Бањац, Петра Краља, Бору Тодоровића, 
Драгутина Добричанина, Милутина Бутковића, Јелисавету Сабљић, 
потом књижевне вечери на којима су гостовали Брана Црнчевић, Брана 
Петровић, Божидар Шујица, Звонимир Костић и други. За музички део 
између осталих били су задужени секстет Владе Поповића, Радојка и 
Тине Живковић, Силвана Арменулић, Нада Мамула, Душко Јакшић, 
Јасна Кочијашевић, Драгослав Михајловић – Канаринац, Мица Остојић, 
национални ансамбл „Коло“. У име домаћина госте је сачекивао и 

                                                 
13 Библиотека Матице српске, Нови Сад,  Збирка плаката, ПЛ IV 2810. 
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испраћао Милосав – Буца Мирковић.14 И оно што је за данашње време 
готово незамисливо, већина уметника је после наступа остајала све вре-
ме трајања бербе на дружењу и доброј забави. Појам „одрађена тезга“ је 
на „Жупској берби“ био потпуно непознат. На отварању бербе, тада и 
увек, наступали су Жупљани са фолклорним тачкама као и чланови 
Завичајног, касније Народног позоришта из Крушевца са глумцем и 
управником Момиром Брадићем на челу. 

Посебно занимљив јесте и податак да су уочи ове „Жупске бербе“ 
у све највеће реке у Југославији и дуж морске обале бачене флаше са 
позивницама на манифестацију. Сви они који су на овај начин дошли до 
позивница, уколико су се појавили на берби, добијали су посебне награ-
де организатора. Јединствен догађај ове бербе је био и вински концерт 
одржан у виноградима и церемонијал братимљења жупских виноградара 
са колегама из осталих виноградарских крајева Југославије.15 
 

 
 

„Жупска берба“ се током 70-их година прошлог века профилиса-
ла као озбиљна манифестација са солидним буџетом и у складу са тим 
на њој су наступале највеће звезде естраде у Југославији. Обавезан део 
програма чиниле су најпознатије представе београдских позоришта, 
долазак великих спортских екипа, попут ФК Црвене звезде (1971), као и 
разни други квалитетни програми. Као таква, била је једна од највећих 

                                                 
14 Програм „Жупске бербе“ из 1969. године, Архива Завичајног музеја Жупе.  
15 Победа, Крушевац, октобар 1969. 



 

 

 
 
 

Педесет година „Жупске бербе“ 1963–2013. 213

манифестација те врсте у Југославији и привлачила је на десетине хиља-
да људи из земље, али и све више туриста из иностранства. Било је мно-
го заслужних људи у овом периоду у којем је „Жупска берба“ постала 
престижна југословенска туристичко-привредна манифестација, али 
овом приликом уз извињење ако неког изоставимо, поменућемо: Мила-
на Шљивића, Божу Михајловића, Радоја Цуцулу, Драгишу Марковића, 
Џаула, Јову Пекара, Ивчета Ивковића, Буцу Мирковића, Микицу Мар-
ковића, Свету Томића, Милоша и Зорана Тодоровића, Милослава Бон-
џића, доктора Дуњића, Милована Суљу, Раку Симића, Иву Ивановића, 
Драга Џулу, Дујчета, Љупчета Милића, Досу Ћурића, Синишу Величко-
вића, Пенду Думановића, Бору Тодоровића, Мику ветеринара, Богдана 
Милића, Моћу Ћосића...   

 

 
Насловна страна „Жупске бербе“ за 1971.  

– у горњем левом углу први лого „Жупске бербе“ који се користио 
 до почетка осамдесетих

16 
 

Средином 80-их година прошлог века, међутим, приметно је 
опадање квалитета програма који је условљен лошијом финансијском 
ситуацијом. Ово је наишло на оштре критике појединаца уз опаску да је 
берба постала „обично вашариште“. Други су пак одлучно стали у одбра-
ну манифестације објашњавајући да је „Жупска берба“ „фестивалска 
приредба, митски, дионизијски култ личности у коме се слави лоза и 
вино, са специфично нашим, србијанским миљеом.“17 
 

                                                 
16 Захваљујемо се Миљку Симићу на уступљеном материјалу. 
17 Жупске новине, бр. 21, Александровац, 16. октобар 1984, 7. 



 

 

  

 
 

                                                                     Иван Брборић                      Жупски зборник 8/2013 214

 
Вино из фонтане се точи бесплатно за све госте од 1969. године 

 
Занимљив је и за данашње прилике извештај општинских власти 

везан за планиране приходе и расходе „Жупске бербе“ за 1984. годину: 
од уступљених простора за угоститељске објекте планирано је да се 
инкасира 300.000 динара, реклама у листу Жупска берба 450.000, улич-
них продаваца 150.000, забавних паркова 364.000 динара, рекламних 
паноа и транспарената 100.000, од пољопривредне лутрије 7.000.000,00, 
од улазница 150.000, од три естрадна програма око 1.200.000 динара, 
што значи да би укупан приход од манифестације требало да износи 
9.714.000 динара, а планирани расход 6.488.000 динара, што доноси 
приход од 3.226.000.18 Нажалост, из наредних бројева Жупских новина 
нисмо могли да сазнамо да ли је планирано и остварено.  
 

                                                 
18 Исто, бр. 20, 7. 
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Централна позорница на берби, 1985. 

 
 
 

 
Во на ражњу... 1985. године 
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Осамдесетих и деведесетих година на Жупској берби је излагана 

најмодернија пољопривредна механизација 
 

Све учесталије критике су довеле до прве „рестриктивне“ мере, а 
то је одлука да 1986. године „Жупска берба“ уместо десет траје четири 
дана (25–29. септембар), што се одржало до данас. Овакав потез обра-
зложен је пре свега економским разлозима, али и чињеницом да се 
током десетодневног трајања бербе цела манифестација „разводни, пре-
расте у обични вашар и својом дужином прилично замори како органи-
заторе тако и посетиоце“. После бројних притужби грађана, од те године 
забрањено је постављање шатри у строгом центру града већ су разме-
штене у споредним улицама.19 На овој берби током вечери „Дискосових 
звезда“ наступили су Халид Бешлић, Шемса Суљаковић, Јашар Ахме-
довски, Драгана Мирковић, Шабан Шаулић, Митар Мирић и други.20 

                                                 
19 Жупске новине, Александровац, 8. август 1986, 5. 
20 Жупска берба, бр. 21, Александровац, септембар 1986, 7. 
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Лого „Жупске бербе“ чији је аутор професор Милослав Бонџић,  

који се користи од средине осамдесетих до данас 

 
Почетак деведесетих и све лоше што су те године донеле народи-

ма на простору бивше Југославије није могло а да се не одрази и на саму 
манифестацију. Чак се догодило да први и једини пут, 1992. године, због 
свеукупне ситуације у земљи, општинска власт одлучи да „Жупска бер-
ба“ не буде одржана. Ипак, у односу на време у којем смо живели, 
интензитет и садржај програма је био прихватљив. Од уведених новина, 
треба поменути Винску улицу, у којој су излагали најбољи жупски вина-
ри. Ту су посетиоци могли на лицу места да пробају сва најбоља жупска 
вина, али и остале производе од грожђа. Винска улица се налазила у 
новоизграђеној пешачкој зони, у горњем делу центра града, а главна 
бина је са места испод „џамбаског двора“ постављана на постољу испред 
споменика солунским ратницима, непосредно поред фонтане. 

„Жупска берба“ је, као и данас, обавезно отпочињала маскенба-
лом најмлађих, програмом дечје установе „Наша радост“. „Жупско 
предвечерје“, са ватрометом је неизоставан део програма од самих 
почетака. Као и данас, петак увече је углавном био резервисан за млађу 
популацију. На централној бини наступају најпознатији српски рок и 
поп бендови, а као обавезне предгрупе појављују се локални бендови. 
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Субота и недеља вече су резервисани за концерте великих имена народ-
не музике.21  

Од прве до последње бербе, дневне а неретко и вечерње програме 
су попуњавали фестивали фолклора, углавном међународног карактера, 
на којима се често појављивало и преко хиљаду учесника из више од 30 
држава. Оно што је још једна занимљивост јесте да и поред распада Југо-
славије и ратова, масовност у посети „Жупске бербе“ није опадала. 

После петооктобарских промена 2000. године, нова општинска 
власт није битно променила вишедеценијски, устаљен концепт манифе-
стације. Ипак, вредно је помена да је Винска улица осмишљена другачи-
је, тј. дуж целе главне улице најбољи жупски винари су имали прилике 
да, у специјално за ту прилику изграђеним кућицама које асоцирају на 
пољанске куће, промовишу своје винарије и примају госте.  

Остаје и горка чињеница да је Александровац изгубио хотел сим-
боличног имена „Грозд“ који је деценијама уназад био један од препо-
знатљивих симбола Жупе и који је, на крају крајева, могао да прими зна-
чајан број гостију „Жупске бербе“. Управо недостатак смештајних капа-
цитета данас представља велики проблем организаторима.  
 

 
Винска улица 

                                                 
21 Жупске новине, Александровац, бр. 178, септембар 1998, 8. 
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Фонтана вина – данас 

 
У последњих десетак година „Жупска берба“ је задржала свој ста-

ри концепт програма, у оквиру четвородневног трајања. Винска улица се 
поново налази у горњој половини главне улице а у доњој су данас уместо 
шатора познате роштиљџије, продавци сувенира и производа за широку 
потрошњу. Свака „Жупска берба“ већ десетак година има свој мото 
попут: „Вино и љубав нису у кризи“ (2009), „Љубав, вера, нада, вино“ 
(2010), или „Време је за рађање“ (2011). Програм је обогатила и „жупска 
свадба“ – приказ традиционалне свадбе из жупског краја који се одржа-
ва код фонтане вина.  

Поменућемо и све досадашње председнике Организационог 
одбора „Жупске бербе“, а то су уједно били председници општине Алек-
сандровац: Милан Шљивић (18 пута), др Хранислав Дуњић (2), Предраг 
Думановић (2), Јеленко Богдановић (4), Живота Цветковић (8), др Чедо-
мир Петковић (4), Драган Благојевић (1) и др Југослав Стајковац (13).  

Кроз каква год да је времена пролазила у првих 50 година траја-
ња, са свим успонима и падовима, „Жупска берба“ је била и остала сим-
бол и обележје Жупе и њен најбољи промотер у свету. Она је без обзира 
на актуелне политичке и разне друге утицаје остајала изнад времена. 
Сведочанство тога  јесте и да није постојала озбиљна певачка звезда, глу-
мац или глумица, уметник, публициста, књижевник, спортиста па и 
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научни радник на јужнословенском простору који није имао наступ на 
овом догађају. Наступити на „Жупској берби“ била је изузетна част и 
запажена цртица у биографији сваког учесника. У последњих двадесетак 
година већина припадника српске политичке елите су били гости „Жуп-
ске бербе“. Посећивали су је председници владе, министри, амбасадори 
страних земаља и многи други.  

Ипак, остаје нам да констатујемо да „Жупска берба“ данас захте-
ва позитивне промене у самом концепту. Захтева нове идеје, нову енер-
гију која ће помоћи да манифестација прати брзину и навике времена у 
којем живимо. Овај рад, између осталог, има и ту сврху – да нас подсети 
и можда инспирише на неке новине или пак на ствари које су некада 
биле тако успешно реализоване, а данас потпуно заборављене.  
 
 
 

РЕЗИМЕ 
 

ПЕДЕСЕТ ГОДИНА „ЖУПСКЕ БЕРБЕ“ 1963–2013. 
 
 
 Берба грожђа у Жупи се у сваком домаћинству дочекивала и про-
слављала вековима уназад. Пред сваку бербу, у Жупу би се сливало на 
стотине гостију, родбине и пријатеља који су долазили у испомоћ али 
пре свега да осете и уживају у атмосфери коју је доносила радост бербе. 
Почетком шездесетих година је од стране дела општинског руководста и 
привредника Александровца потекла идеја о организацији привредно – 
туристичко – културне манифестације која би била организована у вре-
ме почетка бербе грожђа. Циљ је био да жупски винари, тј. пре свих 
„Вино Жупа“, али и друге привредне организације, преко ове приредбе 
промовишу и пласирају своје производе, као и жеља локалне власти да 
Александровац побољша своју туристичку понуду. Манифестација је по 
први пут реализована 1963. године под именом „Жупска берба“ и у 
наредним деценијама постала је заштитни знак Александровца.  
У првих педесет година „Жупска берба“ је била и остала једна од најве-
ћих манифестација ове врсте на просторима Србије и бивше Југославије 
и остала симбол и обележје Жупе и њен најбољи промотер у свету. Доказ 
за то је, да није постојала озбиљна певачка звезда, глумац или глумица, 
уметник, публициста, књижевник, спортиста па и научни радник на 
јужнословенском простору који није имао наступ на овом догађају.   
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SUMMARY 

 
FIFTY YEARS OF “ŽUPSKA BERBA”  

 
 The vintage in Župa has been welcomed and celebrated by every 
household for centuries. Before each vintage, hundreds of guests, relatives 
and friends came into Župa to help out but primly to sense and enjoy the 
atmosphere created by the joyful spirit brought by the vintage. In the early 
sixties, a part of municipal management and tradesmen of Aleksandrovac 
came up with the idea on organizing economic-touristic-cultural manifes-
tation which would be organized at the beginning of the vintage period. 
The goal was to use this manifestation for the promotion and placement of 
products produced by the winemakers of Župa, above all by the “Vino Žu-
pa” company and other economic organizations as well as for the improve-
ment of the touristic offer of Aleksandrovac which was the wish of the local 
authorities. The manifestation was organized for the first time in 1963 un-
der the name of “Župska Berba” and in the decades to come it has become a 
trademark of Aleksandrovac.  During the first fifty years, “Župska berba” 
was and has remained one of the greatest manifestations of this kind in 
Serbia and former Yugoslavia and has remained a symbol and hallmark of 
Župa and its best promoter in the world. A proof for this is that almost eve-
ry well-known star singer, actor or actress, artist, journalist, writer or even 
a scholar from this south Slovenian region took part in this event. 
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ГРАЂА 

МИЛОВАН МАТИЋ, хроничар 
Ботуња – Брус 
 
 
 
 

НАРОДНЕ ПЕСМЕ, ПРИЧЕ И ЗАГОНЕТКЕ ИЗ ЖУПЕ 
ОБЈАВЉЕНЕ У ЧАСОПИСУ „КИЋА“ 1908–1911. 

 
 

АПСТРАКТ: У овом броју настављамо да објављујемо текстове из 
Жупе и околних области које су прикупљали жупски хроничари с почетка 
XX века. Овом приликом доносимо народне песме, приче и загонетке 
штампане у нишком часопису „Кића“ од 1908. до 1911.  
 
 

Народне песме из Жупе1 
 
   Ново буре, старо дно, 
   Дођи, дико, слободно; 
   Дођи, дико, раније, 
   Преко нове капије!... 
   Нова слама, стара плева, 
   Ја је волим, она пева.. 
 
 (Жупа)                                        Хран. Прибаковић, учитељ 
 
 

1.2 
   Певала би, ал’ не могу сама, 
   Чуће драго ’де ја певам сама, 
   Па ће рећи не ’аје за мене. 
   А ја ’ајем, своју душу дајем, 
   Своју душу и десницу руку. 
   Пратићу му лице у ’артијце, 
   Пратићу му зубе у јабуке, 
   Пратићу му руке ју недара, 
   Пратићу му ноге ју ципела... 

                                                 
1
 Кића, год. IV, бр. 16, Ниш, 13. април 1908, 5. 

2
 Кића, год. IV, бр. 8, Ниш, 17. фебруар 1908, 2. 
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    2. 
   Царуј царе, је л’ ћу да царујем, 
   Цар ли беја, док девојка беја: 
   А данаске ни цар, ни девојка... 
     
    3. 
   Под ноћ пођо да гледам девојке, 
   Ја на брдо, а сунце за брдо, 
   Ја на брдо, њи’ на брду нема, 
   Ја у село, њи’ у селу нема; 
   У дну села селе на вечеру, 
   Дадоше ми једну торбу луча: 
   „Светли, аго, док је нама драго, 
   Ћев ти мене, ћев ’ау до мене...“ 
   – Нит’ ћу тебе, нит’ ћу ту до тебе, 
   Но ћу ону што гледи у мене, 
   Погледује, па се осме’ује, 
   И по мало на ме намигује... 
     
    4. 
   Синоћ мајка оженила Рајка, 
   Од јутрос му одбегла девојка; 
   Јутрос мајка љуто куне Рајка: 
   „Бог т’ убио, што неси љубио, 
   Но је тебе девојка утекла“. 
 
    5.3 
   Ој, девојко, о један ђаволе, 
   Што си ђаво, те те нигде нема; 
   Од ђаволст’ момце пробирала, 
   Пробирала па и’ продавала: 
   Момка Тошу за зелену пошу, 
   А Илију за љуту ракију, 
   Агатона за вагон расола, 
   А Милића за квочку пилића, 
   А Дамњана за пару тамњана... 
 
 

                                                 
3
 Кића, год. IV, бр. 9, Ниш, 2. март 1908, 2. 
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    6. 
   Сви косачи на косидбу, 
   Мог Малена нигде нема. 
   А ја пођо да га тражим, 
   Те га нађе под откосом, 
   Па га зави ју скутиће, 
   Па га одне’ и на кући, 
   Па га тури на прчевље, 
   Прсну жишка опари га, 
   Ја га тури на столицу, 
   Фркну кока обали га; 
   Ја га тури под столицу, 
   Пружи маца, огребе га... 
   Ја имадо аршин платна, 
   Па му среза две кошуље. 
   Две кошуље, треће гаће, 
   Треће гаће, јупртаче, 
   Па му тури зрно жита 
   Па га прати воденици, 
   Па га чека дан до подне, 
   Мог Малена нигде нема, 
   А ја пођо да га тражим, 
   Па га нађо на сред брда: 
   Камо брашно, зло те нашло, 
   Камо торба, зла ти чорба! 
 
    7.4 
   Чије је оно девојче –  
   Што рано рани на воду, 
   Што носи нове тестије, 
   Те гази бару дубоку! –  
   Дубока бара дно нема, 
   Што ситан песак број нема, 
   Штиркиња овца лој нема, 
   Сугаре јаре моћ нема, 
   Прошена дева сан нема, 
   Она ми шеће по граду, 
   Свилом ми везе мараму, 
   Да своје драго дарује, 
   Да лепше с драгим живује. 
                                                 

4
 Кића, год. IV, бр. 10, Ниш, 9. март 1908, 2. 
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    8. 
   Рада шета по градине, 
   Свако цвеће огледује, 
   А пелинку говорила, 
   О пелинче, отровниче, 
   Отруј мене белу Раду! 
   То Моравче грозничавче, 
   То Моравче некте с миром... 
 
    9. 
   Девојчице, маленчице, 
           Одакле си ти, 
           Одакле си ти? 
   „Ја сам родом из Ужице: 
           Одакле си ти, 
           Одакле си ти? 
   – Волео би те пољубити, 
            Него друге три, 
            Него друге три! 
 
    10.5 
   Благо мени и теби девојко,  
   Сутра ћемо зај’но за говеда, 
   А данас смо у чаршији били. 
   Ти понеси вина и ракије, 
   Ја ћу понет’ леба са чаршије 
   Да пијемо да се веселимо, 
   Кој што може по најбоље бити. 
 
    11. 
   Ој, девојко, бриго материна, 
   Брине мајка удат’ ју се нећеш, 
   Удаћеш се ал’ покајаћеш се 
   Па ћеш рећи: „Да сам сада девојка 
   Умела би момце пребирати, 
   А још боље друге научити“. 
 
 

                                                 
5
 Кића, год. IV, бр. 12, Ниш, 16. март 1908, 2. 
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    12. 
 
   Синоћ Мари покрај двора прођо, 
   Па ју реко: „Добро вече, Маро!“ 
   Она мене још ми бољу рече: 
   „Отли, драги, ти ми доћ’ до вече?“ 
    Ја не одо’ оно вече, 
    Но ја одо’ друго вече, 
    Мара ми се наљутила, 
    Кућска врата затворила, 
    Сопска врата шиповала; 
    А ја викну док осипну, 
    А ја чука док утрну, 
    Па изађо’ на улицу, 
    Кај ’но куче под трлицу... 
 
    13.6 
   Под брегом се јела разнијела, 
   Испод јеле прострто сиџаде, 
   На сиџаду заспала девојка, 
   Будило је најмлађе братанче: 
   „Диг’ се тејо, моја лепа тејо, 
   Диг’ се тејо, чудо да гледамо...“ 
 
    14. 
   Пријатељу мој, 
   Продај коња те ме пој, 
   А кад дођеш у мој двор, 
   Ја ћу краву и теле, 
   Те ћу тебе и мене... 
 
    15. 
   Шарка коко, варошка девојко, 
   Ћукни пиле да пораним коку, 
   Нек ми снесе седамдесет јаја, 
   Да начиним господи вечеру... 
 
 
 
 
                                                 

6
 Кића, год. IV, бр. 13, Ниш, 23. март 1908, 2. 
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    16. 
   Чија кућа на балкону? 
    Трај – рај – рај – рај 
   На балкону... 
   Домаћинска кућа на балкону, 
   И на кући мали прозор, 
   На прозору лубеница; 
   Оно није лубеница, 
   Но је оно девојчица 
   Трај – рај – рај – рај... 
   Девојчица... 

Прибележио 
 Ратаје (Крушев. Жупа)                             Хранислав Прибаковић, 

учитељ 
 
 
Ту сам, ту!7 

 
 Неки сусед који је Јеврејину често досађивао са позајмицама, 
дође једно јутро на његову капију, чукну и викну: 
 – Аврам! Газда Аврам! 
 Јеврејин провири на прозор и бојећи се да му опет не тражи 
новаца, рекне детету те викне: 
 – Није ту! Није ту! 
 – Ја мишљах ту је, те да му вратим онај дуг, бојим се потрошићу 
новац; а кад није ту, онда да идем – рече комшија. 
 – Ту сам ту! Ту! Ту! Изволте комшија! – искочи Аврам. 
 
 (Витково)                                                                 Хран. Прибак учит. 
 
 

Ко више унапређује кућу?8 
 

 Један сељак, који је имао млађег задружног брата, уђе једног 
радног дана у кафану и запита кафеџију: 
 – Је ли долазио ту мој брат? 
 – Јесте – одговори кафеџија. 
 – А је ли пио ракију? 

                                                 
7
 Кића, год. VII, бр. 23, Ниш, 5. јун 1911, 3. 

8
 Кића, год. VI, бр. 20, Ниш, 16. мај 1910, 1. 
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 – Јест, пио је. 
 – А колико? 
 – Полић. 
 – Еј, рђа га убила, упропасти ми кућу! – уздану сељак. 
 Затим седе за астал и рече тихо: 
 – Донеси ми једну литру ракије. 
 

Трнавци (Жупа)                                      Х. М. Прибак, учит. 
                                        [Хранислав М. Прибаковић]  

 
*** 

Врачарице9 
 
 Неки Драгомир из Грдице у срезу жичком, био болестан од гла-
вобоље. Једног дана упути се његова жена да тражи какву врачарицу да 
извида мужа. То чује циганка Марија из Адрана, такође врачарица, па 
позове још једну циганку с великом торбом и дођу Драгомировој кући. 
 Он беше сам код куће и лежаше на постељи. 
 – Шта те боли? – упита га циганка. 
 – Глава ме боли. Знаш ли што год од те муке? – упита је Драго-
мир. 
 – О, давле, давле, како не би знала. Да ти мајсторица мало обаје, 
па за три дана, Бог и душа, нема главобоље као да је руком однета. 
 Е, па добро, деде ради шта знаш, па ћу ти платити поштено – 
рече јој он. 
 – Нећу ти, вала ништа, само да ми даш две три вешалице меса – 
рече циганка, која беше спазила пуно извешаног меса више ватре у 
кући. 
 Драгомир пристаде. Циганка тада узе један бучук и наби му на 
главу и стаде чукати и певати: 
   Чук, чук, по бучук... 
   Драгомиру седа брада, 
   Па се кметству нада... 
   Реди, реди, па зареди, 
   Па кад будеш аша, аша, 
   До онога кулимбаша, 
   Ти и њега скини, сави 
   И њега ми не заборави... 

                                                 
9
 Кића, год. IV, бр. 9, Ниш, 24. фебруар 1908, 3. 
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 Тако непрестано чука и пева, а њена другарица заређала па ски-
да месо и трпа у торбу, све редом до „кулимбаша“ то јест до дебелог 
овчијег црева што га циганка беше на крају угледала. 
 – Је ли ти боље? – пита га циганка. 
 – Па, мало ми је боље – одговори Драгомир. 
 – Бог и душа много ће ти боље бити, само немој да скидаш бучук, 
док ја не одем. 
 Драгомир је послуша. Кад је после четврт сата скинуо бучук и 
погледао у таван, видео је да му је циганка лепо уврачала: дигла му сав 
посјек из куће... 
 
 

(Александровац)                                               Ранђел Милосављевић  
                                                            помоћн. држ. лозног расадника 
 

 
Народне загонетке10 

 
  343.11 
Грч-грчило: ко га не погодио црева му се згрчила. 
       (Грне – лонац) 
  344. 
Подигнем ти дирин-типу, уватим те за милос’. 
      (Лишће винове лозе и грозд) 
  352.12 
Сикирица-бикирица, по дну горе сече. 
      (Бријач) 
  353. 
Дук-Тодор без костију. 
      (Дуга) 
  354. 
Истера’ краву, помузо’ кошару. 
     (Пчела кад се истресе из кошнице) 
  355.13 
Сто ока воде, сто ока соли, то вариво не може да посоли. 
      (Јаје)    
   

                                                 
10

 Кића, год. IV, бр. 9, Ниш, 24. фебруар 1908, 4. 
11

 Кића, год. IV, бр. 11, Ниш, 9. март 1908, 4. 
12

 Кића, год. IV, бр. 17, Ниш, 20. април 1908, 4. 
13

 Кића, год. IV, бр. 19, Ниш, 4. мај 1908, 4. 
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  356. 
Врца по путу дзврца. 
      (Мрави) 
  357. 
У мене и у горе једно име. 
                 (Лист на гори и лист на нози) 
 
  361.14 
Димија-димишко, преклоп-заклоп. 
      (Кључ и катанац) 
  362. 
На Врлије две змије; на Врлепа два џепа. 
      (Ножице – маказе) 
  410.15 
Две се чавке преко плота гледају. 
      (Очи) 
  411. 
Бремеџија бреме носи, бремеџија цију виче, бремеџија фућ у бреме. 
      (Јеж) 
  412. 
Дуже дужице, на вр’у ју ћубице. 
      (Конопље) 
 
  419.16 
У воде и у горе једно име. 
      (Клен риба и клен дрво) 
 
  420. 
Видиш га, а не чујеш га. 
      (Дим) 
 
  421. 
Чујеш га, а не видиш га. 
      (Ветар) 
 
 
 Ратаји (Жупа)      Прибележио 

Хран. М. Прибаковић, учитељ 

                                                 
14

 Кића, год. IV, бр. 23, Ниш, 1. јун 1908, 4. 
15

 Кића, год. IV, бр. 43, Ниш, 19. октобар 1908, 4. 
16

 Кића,  год. IV, бр. 49, Ниш, 30. новембар 1908, 4. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

БОСИЉКА ЏАМИЋ, техничар 
Завичајни музеј Жупе 
Александровац, Жупана Немање 95 
 
 
 
 

 СПИСАК БАЊИЧКИХ ЛОГОРАША  
 СА ПОДРУЧЈА РАСИНСКОГ ОКРУГА  

(2. део) 
 
 

 АПСТРАКТ: У овом броју настављамо да објављујемо списак људи 
са подручја Расинског округа који су одведени у злогласни логор на Бањици. 
Списак је преузет и преуређен за ову намену из двотомног капиталног 
издања „Логор Бањица: логораши: књиге заточеника концентрационог 
логора Београд–Бањица (1941–1944),“ коју је 2009. објавио Историјски 
архив Београда. Овде поново истичемо захвалност господину Драгиши 
Гачићу, директору Архива. Према нама доступним подацима са подручја 
нашег округа у Бањичком логору је боравило преко 600 људи.  

 
11842. Вулетић Милосав, земљорадник; од Љубомира и Лепосаве; стар 
55 година; рођ. у Глободеру, Трстеник; ожењен, 4 деце; живи у Глободеру. 
У логору од 26.03.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
11843. Анђелковић Радош, земљорадник; од Јакова и Персе Стевано-
вић; рођ. 1910. Глободер, (срез) трстенички; живи у Глободеру; ожењен, 
3 деце. 
У логору од 26.03.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
11844. Анђелковић Јаков, земљорадник; од Обрена и Драгиње;  рођ. 
1880. у Глободеру, срез трстенички; ожењен, 5 деце; живи у Глободеру. 
У логору од 26.03.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
11845. Стевановић Светомир, земљорадник, од Милана и Кристине; 
рођ. 1908, Глободер, Трстеник; ожењен, 2 деце; живи у Глободеру. 
У логору од 26.03.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
11846. Мелинковић Данило, земљорадник; од Милорада и Данице 
Јанићијевић; рођ. 1903, Глободер, (срез) трстенички; ожењен, 5 деце; 
живи у Глободеру. 
У логору од 26.03.1943 – СС.  
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11847. Јаковљевић Радивоје, земљорадник; Христивоје и Јована; рођ. 
1922. у Глободеру, Трстеник; нежењен; живи у Глободеру. 
У логору од 26.03.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
11848. Трифуновић Александар, земљорадник; од Николе и Милеве 
Милетић; рођ. 1907, Божуревац, (срез) трстенички; ожењен, 4 деце; 
живи у Божуревцу.  
У логору од 26.03.1943 – СС. Одведен на рад 15.05.1943. од Гестапоа. 
 
11849. Стевановић Стојан, земљорадник; од Петка и Милосије; рођ. 
1909, Божуревац, (срез) трстенички; ожењен, 4 деце; живи у Божуревцу.  
У логору од 26.03.1943 – СС. Одведен на рад 15.05.1943. од Гестапоа. 
 
11850. Радовановић Станоје, коритар; од Станка и Марије Илић, рођ. 
1923. Суваја, (срез) темнићски; ожењен, 1 дете; живи у Суваји. 
У логору од 26.03.1943 – СС. Одведен на рад 15.05.1943. од Гестапоа. 
 
11851. Јовановић Живојин, земљорадник; од Радивоја и Стане Радоса-
вљевић; рођ. 1923, из Суваје, (срез) темнићски; ожењен, без деце; живи у 
Суваји. 
У логору од 26.03.1943 – СС. Одведен на рад 15.05.1943. од Гестапоа. 
 
11852. Бркић Драгољуб, земљорадник; од Милана и Петрије Обрадо-
вић; рођ. 1923, Суваја, (срез) темнићски; ожењен; живи у Суваји.  
У логору од 26.03.1943 – СС. Одведен на рад 15.05.1943. од Гестапоа. 
 
11853. Нићифоровић Светолик, земљорадник; од Вукојице и Јелице 
Ђурђевић; рођ. 1902, Милутовац, (срез) трстенички; ожењен, 1 дете; 
живи у Милутовцу. 
У логору од 26.03.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
11854. Стошић Миодраг, земљорадник; од Мирче и Маргите; рођ. 1919, 
Милутовац, (срез) трстенички; ожењен, 2 деце; живи у Милутовцу. 
У логору од 26.03.1943 – СС. Одведен на рад 15.05.1943. од Гестапоа. 
 
11855. Оролић Радош, земљорадник; од Милована и Драгиње; рођ. 
1924, Риљац, Трстеник; неожењен; живи у Риљцу. 
У логору од 26.03.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
11856. Марковић Живко, земљорадник; од Дамјана и Радојке Петро-
вић; рођ. 1921, Риљац, Трстеник; ожењен, 1 дете; живи у Риљцу. 
У логору од 26.03.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
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11857. Аврамовић Драгољуб, ковач; од Буне и Јане Павловић; рођ. 
1900, Сугубина, (срез) трстенички; живи у Риљцу; ожењен, 4 деце. 
У логору од 26.03.1943 – СС. Одведен на рад 15.05.1943. од Гестапоа. 
  
11858. Оролић Витомир, земљорадник; од Драгомира и Неранџе; рођ. 
1896, Риљац, срез трстенички; ожењен, 5 деце; живи у Риљцу. 
У логору од 26.03.1943 – СС. Стрељан 25.05.1943. у Београду. 
 
11859. Ђорђевић Живојин, земљорадник; од Милана и Ивана Новако-
вић; рођ. 1916, Риљац, (срез) трстенички; ожењен, 2 деце; живи у Риљцу.  
У логору од 26.03.1943 – СС. Одведен на рад 23.08.1943. од Гестапоа. 
 
11860. Јовановић Миленко, земљорадник; од Милана и Стеване Дрено-
ваковић; рођ. 1920, Риљац, (срез) трстенички; ожењен, 2 деце; живи у 
Риљцу. 
У логору од 26.03.1943 – СС. Одведен на рад 15.05.1943. од Гестапоа. 
 
11861. Јовановић Милан, земљорадник; од Глигорија и Неранџе Тодо-
ровић; рођ. 1897, Риљац, (срез) трстенички; ожењен, 2 деце; живи у Риљ-
цу. 
У логору од 26.03.1943 – СС. Одведен на рад 15.05.1943. од Гестапоа. 
 
11862. Павловић Драгомир, земљорадник; од Перка и Мирославе 
Савић; рођ. 1907, Риљац, (срез) трстенички; ожењен, 2 деце, живи у 
Риљцу.   
У логору од 26.03.1943 – СС. Одведен на рад 15.05.1943. од Гестапоа. 
 
11863. Стасојевић Александар, земљорадник, од Пантелије и Савке 
Васић; рођ. 1896, Риљац, (срез) трстенички; ожењен, 2 деце, живи у 
Риљцу.  
У логору од 26.03.1943 – СС. Одведен на рад 15.05.1943. од Гестапоа. 
 
11864. Марковић Танасије, земљорадник; од Михајла и Кадивке 
Симић; рођ. 1898, Риљац, Трстеник; ожењен, 2 деце, живи у Риљцу. 
У логору од 26.03.1943 – СС. Одведен на рад 15.05.1943. од Гестапоа. 
 
11865. Вукосављевић Драгомир, земљорадник; од Аврама и Милунке 
Димитријевић; рођ. 1899. у Лободеру, (срез) трстенички; ожењен, 3 
деце; живи у Лободеру. 
У логору од 26.03.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
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11866. Јаковљевић Витомир, земљорадник, од Христифора и Јоване; 
рођ. 1911, Глободер, Трстеник, ожењен, 4 деце; живи у Глободеру. 
У логору од 26.03.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду (према 
изјави породице, име оца Крстивоје). 

 
11867. Илић Радојица, земљорадник; од Милорада и Драгиње Ђурђе-
вић; рођ. 1906, Глободер, (срез) трстенички; ожењен, 4 деце; живи у Гло-
бодеру. 
У логору од 26.03.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 

 
11868. Милетић Љубомир, земљорадник; од Милића и Станојке; рођ. 
1928, Глободер, (срез) трстенички; ожењен, 4 деце; живи у Глободеру. 
У логору од 26.03.1943 – СС. Пуштен 13.05.1943. од СС. 
 
11869. Вукосављевић Станоје, земљорадник; од Драгомира и Милке-
Коматовић; рођ. 1923. у Глободеру, (срез) трстенички; нежењен; живи у 
Глободеру. 
У логору од 26.03.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
11870. Филиповић Видосав, земљорадник; од Јована и Давине Ристић; 
рођ. 1893, Риљац, Трстеник; ожењен, 3 деце; живи у Риљцу.  
У логору од 26.03.1943 – СС. Стрељан 25.05.1943. у Београду. 
 
11871. Филиповић Милашин, земљорадник; од Видосаве и БожанеМи-
ленковић; рођ. 1924, Риљац, (срез) трстенички; нежењен; живи у Риљцу. 
  
У логору од 26.03.1943 – СС. Одведен на рад 15.05.1943. од Гестапоа. 
 
11872. Марковић Милић, земљорадник; од Богдана и Катарине Јако-
вљевић; рођ. 1895. Риљац, (срез) трстенички; ожењен, 6 деце; живи у 
Риљцу.  
У логору од 26.03.1943 – СС. Одведен на рад 15.05.1943. од Гестапоа. 
 
11873. Оролић Живко, земљорадник; од Милована и Драгиње Тимоти-
јевић; рођ. 1907. Риљац, (срез) трстенички; ожењен, 4 деце; живи у Риљцу. 
У логору од 26.03.1943 – СС. Одведен на рад 15.05.1943. од Гестапоа. 
 
11874. Петровић Светомир, земљорадник; од Милета и Милеве Шко-
врић; рођ. 1922. у Риљцу, (срез) трстенички; ожењен, 1 дете; живи у 
Риљцу. 
У логору од 26.03.1943 – СС. Одведен на рад 15.05.1943. од Гестапоа. 
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11875. Недељковић Миодраг, земљорадник; од Исидора и Драгиње 
Лазаревић; рођ. 1926. Риљац, (срез) трстенички; нежењен; живи у Риљцу. 
У логору од 26.03.1943 – СС. Одведен на рад 15.05.1943. од Гестапоа. 
 
11876. Оролић Десимир, земљорадник; од Миодрага и Кате Оровић; 
рођ. 1922, Риљац, срез трстенички; нежењен; живи у Риљцу.   
У логору од 26.03.1943 – СС. Одведен на рад 15.05.1943. од Гестапоа. 
 
11877. Поповић Божидар, земљорадник; од Видосава и Малине Исаи-
ловић; рођ. 1911, Риљац, (срез) трстенички; ожењен, 1 дете; живи у Риљцу. 
У логору од 26.03.1943 – СС. Стрељан 25.05.1943. у Београду. 
 
11878. Ћирић Тихомир, земљорадник; од Живојина и Милунке; рођ. 
1893. у Риљцу, (срез) трстенички; ожењен, 4 деце; живи у Риљцу.  
У логору од 26.03.1943 – СС. Одведен на рад 15.05.1943. од Гестапоа. 
 
11879. Ћирић Милоје, земљорадник; од Душана и Данице Михајловић; 
рођ. 1924. Риљац, Трстеник; нежењен; живи у Риљцу. 
У логору од 26.03.1943 – СС. Одведен на рад 15.05.1943. од Гестапоа. 
 
11880. Петровић Милан, земљорадник; рођ. 1894. у Риљцу, среза трсте-
ничког; од Милована и Кумрије Миленковић; ожењен, без деце; са 
боравком у Риљцу. 
У логору од 26.03.1943 – СС. Одведен на рад 15.05.1943. од Гестапоа. 
 
11881. Тодоровић Милутин, земљорадник; рођ. 1900. у Риљцу, (срез) 
трстенички; од Саве и Милке Милановић; ожењен, троје деце; са борав-
ком у Риљцу.  
У логору од 26.03.1943 – СС. Одведен на рад 15.05.1943. од Гестапоа. 
 
11882. Тодоровић Светолик, земљорадник; рођ. 1898. у Риљцу, (срез) 
трстенички; од Саве и Милке Милановић; ожењен, 4 деце; са боравком у 
Риљцу.   
У логору од 26.03.1943 – СС. Одведен на рад 15.05.1943. од Гестапоа. 
 
11883. Јовановић Драгомир, земљорадник; рођ. 1914. у Риљцу, (срез) 
трстенички; од Радоице и Руже Марковић; ожењен, 3 деце; са боравком 
у Риљцу. 
У логору од 26.03.1943 – СС. Одведен на рад 15.05.1943. од Гестапоа. 
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11884. Спасојевић Радосав, земљорадник; рођ. 1922. у Риљцу; од 
Милосава и Невене Филиповић; ожењен, 1 дете; са боравком у Риљцу. 
У логору од 26.03.1943 – СС. Одведен на рад 15.05.1943. од Гестапоа. 
 
11885. Ничић Урош, земљорадник; рођ. 1899. у Риљцу; од Мирослава и 
Мире Максић, ожењен, 3 деце; са боравком у Риљцу. 
У логору од 26.03.1943 – СС. Одведен на рад 15.05.1943. од Гестапоа. 
 
11886. Костић Милисав, земљорадник; рођ. 1903. у Риљцу, (срез) трсте-
нички; од Велимира и Миросаве; ожењен, 5 деце; са боравком у Риљцу. 
У логору од 26.03.1943 – СС. Стрељан 25.05.1943. у Београду. 
 
11887. Нићифоровић Вукадин, жандармеријски наредник; рођ. 
20.04.1903. у Ломници, срез левачки; од Александра и Јулке; ожењен, 3 
деце; са боравком у Трстенику. 
У логору од 26.03.1943 – СС. Одведен на рад 15.05.1943. од Гестапоа. 
 
11888. Петровић Дамњан, жандармеријски наредник; рођ. 23.02.1903. 
у Брезовом Пољу, Глина; од Адама и Василије; ожењен, 1 дете; са борав-
ком у Трстенику. 
У логору од 26.03.1943 – СС. Одведен на рад 15.05.1943. од Гестапоа. 
 
11889. Лазаревић Драгиша, жандармеријски наредник; рођ. 
17.06.1901. у Сирогојну, (срез) златиборски; од Максима и Симке Стан-
ковић; ожењен, 3 деце; са боравком у Трстенику. 
У логору од 26.03.1943 – СС. Одведен на рад 15.05.1943. од Гестапоа. 
 
11890. Југ Иван, жандармеријски водник; рођ. 18.09.1898. у Салкан 
Горији; од Антона и Катарине Ганев; ожењен, без деце; са боравком у 
Трстенику.  
У логору од 26.03.1943 – СС. Одведен на рад 15.05.1943. од Гестапоа. 
 
11891. Влашкић Ђорђе, жандармеријски наредник; рођ. 11.04.1901. у 
Сарајеву; од Петра и Танкосаве Васиљевић; ожењен, 2 деце; са боравком 
у Трстенику. 
У логору од 26.03.1943 – СС. Одведен на рад 15.05.1943. од Гестапоа. 
 
11892. Аврамовић Властимир, полицијски писар; рођ. 24.12.1904. у 
Прокупљу; од Тодора и Васке Ђорић; ожењен, без деце; са боравком у 
Трстенику.  
У логору од 26.03.1943 – СС. Одведен на рад 15.05.1943. од Гестапоа. 
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11893. Бојовић Светозар, жандармеријски поднаредник; рођ. 
15.04.1899. у Омеровцу, (срез) прокупачки; од Саиме и Сафијане; оже-
њен, без деце; са боравком у Трстенику. 
У логору од 26.03.1943 – СС. Одведен на рад 15.05.1943. од Гестапоа. 
 
11894. Јовановић Тома, наредник; рођ. 01.10.1896. у Призрену; од 
Михаила и Јелене Димитријевић; ожењен, 1 дете; са боравком у Трсте-
нику.  
У логору од 26.03.1943 – СС. Одведен на рад 15.05.1943. од Гестапоа. 
 
11895. Ђорђевић Благоје, наредник водник; рођ. 22.12.1905. у Битољу; 
од Ђорђа и Васке Ристић; ожењен, 4 деце; са боравком у Трстенику. 
У логору од 26.03.1943 – СС. Одведен на рад 15.05.1943. од Гестапоа. 
 
11896. Трифуновић Велимир, жандармеријски наредник; рођ. 
21.11.1902. у Краљеву; од Бранислава и Мире Урдов; ожењен, 2 деце; са 
боравком у Трстенику. 
У логору од 26.03.1943 – СС. Одведен на рад 15.05.1943. од Гестапоа. 
 
11897. Кевић Драгомир, жандармеријски водник; рођ. 11.04.1904, Бре-
жђе, (срез) колубарски; од Секуле и Госпаве Милетић; ожењен, 2 деце; 
са боравком у Трстенику. 
У логору од 26.03.1943 – СС. Стрељан 27.04.1943. 
 
11898. Коцић Стојан, наредник водник; рођ. 11.11.1912. у Вратарици, 
(срез) зајечарски; од Вељка и Марије Петровић; ожењен, без деце; са 
боравком у Трстенику. 
У логору од 26.03.1943 – СС. Одведен на рад 15.05.1943. од Гестапоа. 
 
11899. Обрадовић Ђорђе, наредник, рођ. 03.04.1921. у Грабову, (срез) 
трстенички; од Тихомира и Спасеније Илић; нежењен; са боравком у 
Трстенику. 
У логору од 26.03.1943 – СС. Одведен на рад 15.05.1943. од Гестапоа. 
 
11900. Антоновић Младен, ветеринар; рођ. 04.05.1911, Беле Воде, 
(срез) крушевачки; од Риста и Перке Алексић; ожењен, 1 дете; са борав-
ком у Трстенику. 
У логору од 26.03.1943 – СС. Одведен на рад 15.05.1943. од Гестапоа. 
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11901. Петковић Милан, поднаредник; рођ. 01.01.1921. у Дољани, 
(срез) подгорски (подгорички); од Петра и Невке Гагић; нежењен; са 
боравком у Трстенику. 
У логору од 26.03.1943 – СС. Одведен на рад 15.05.1943. од Гестапоа. 
 
11922. Кандић Ранко, кан. инжењер; рођ. 21.10.1908. Велика Дренова, 
Трстеник; од Станоја и Ангелине; ожењен, 1 дете; са боравком у Београ-
ду, ул. Владетина бр. 21а. 
У логору од 28.03.1943. од УГБ. Пуштен 05.06.1943. у слободу од УГБ. 
 
11975. Ивановић Владимир, активни поднаредник; рођ. 04.06.1923. 
Крушевац; од Петра и Румене; неожењен; са боравком у Крушевцу, ул. 
Цара Лазара бр. 93. 
У логору од 01.04.1943. од СДС Крушевац. Пуштен у слободу 03.07.1943. 
од УГБ. 

 
12135. Милић Драгомир, земљорадник; рођ. 1902. у Божуревцу, срез 
Трстеник; од Владислава и Зорке; ожењен, 5 деце; са боравком у Божу-
ревцу. 
У логору од 01.04.1943 – СС. Одведен на рад 15.05.1943. од Гестапоа. 
 
12145. Филиповић Миливоје, земљорадник; рођ. 1900. у Новом Селу, 
срез Трстеник; од Вукадина и Борике Недељковић; ожењен, 9 деце; пра-
вославни Србин; није (осуђиван); са боравком у Новом Селу. 
У логору од 03.04.1943. од УГБ. Стрељан 07.05.1943.  
 
12164. Јовановић Стојан, приватни чиновник; рођ. 1922. у Капиџији, 
срез Крушевац; од Велимира и Ане Петровић; нежењен; православни 
Србин; није (осуђиван); са боравком у Краљеву. 
У логору од 03.04.1943. од УГБ. Побегао са рада 24.08.1944. (Приликом 
рашчишћавања рушевина у Космајској улици у Београду побегли су: 
Бранислав Јовановић, Никола Ћировић и Стеван Миланко (илегално 
име Стојан Јовановић). IAB, BL 640.) 
 
12849. Гвоздић Ратомир, судски приправник; рођ. 06.08.1914. у Медве-
ђи, (срез) јабланички; од Стојана и Александре; нежењен; са боравком у 
Брусу. 
У логору од 18.04.1943. од СС, Косовска Митровица. Пуштен 25.05.1943. 
од СС. 
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12869. Топић Александар, подофицир; рођ. 19.02.1922. у Бачини, 
(срез) темнићски; од Драгољуба и Савке; неожењен; са боравком у Бачини.  
У логору од 18.04.1943. од Начелства среза јасеничког, Смедеревска 
Паланка. Одведен 10.05.1943. од УГБ. 
 
13184. Марковић Милица, домаћица; од Владимира и Стане; рођ. 1904. 
у Модрици, (срез) расински; удата, 4 деце; живи у Тончаре, срез расински. 
У логору од 27.04.2943 – СС. Одведена 23.06.1944. од Гестапоа, у логор 
Аушвиц. 

 
13232. Марковић Драгомир, бравар; рођ. 23.03.1888. у Трстенику, срез 
исти; од Јакова и Разуменке; ожењен, 3 деце; са боравком у Врњачкој 
Бањи. 
У логору од 01.05.1943. од ПГП Крушевац. Пуштен у слободу 
22.11.1944. од МУП. 
 
13318. Маринковић Љубомир, земљорадник; рођ. 1896. у Новом Селу, 
срез трстенички; од оца Исидора и Станојке Гочанин; ожењен, без деце; 
живи у Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13319. Маринковић Благоје, земљорадник; рођ. 1898. у Новом Селу, 
(срез) трстенички; од Милуна и Станике Чоловић; ожењен, 5 деце; живи 
у Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13320. Маринковић Радош, земљорадник; рођ. 1911. у Новом Селу, 
срез трстенички; од Саватија и Милунке Маричић; ожењен, 6 деце; живи 
у Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Одведен на рад 29.10.1943. од Гестапоа, 
немачке војске. 
 
13321. Кознавац Радосав, земљорадник, Ново Село, (срез) трстенички; 
рођ. 1904. од Милије и Стојке Сечањац; ожењен, 1 дете; живи у Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13322. Веселиновић Миодраг, земљорадник; рођ. 1903. у Новом Селу, 
Трстеник; од Владимира и Милунке Маричић; ожењен, 2 деце; живи у Н. 
Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Одведен на рад 29.10.1943. од Гестапоа, 
немачке војске. 
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13323. Пецић Љубомир, земљорадник; рођ. 1901. у Новом Селу, Трсте-
ник; од Станка и Јасне; ожењен, 3 деце; живи у Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13324. Видосављевић Властимир, земљорадник; рођ. 1904. у Новом 
Селу, Трстеник; од Милорада и Грозде; ожењен, 3 деце; живи у Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13325. Бугариновић Живота, земљорадник; рођ. 1925. у Новом Селу, 
Трстеник; од Саватија и Стане Петрашиновић; неожењен; живи у Н. 
Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Одведен на рад 29.10.1943. од Гестапоа, 
немачке војске. 
 
13326. Миленковић Радивоје, земљорадник; рођ. 1911. у Новом Селу, 
Трстеник; од Петка и Милунке Бурмаз; ожењен, 2 деце; живи у Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13327. Марјачић Предраг, земљорадник; рођ. 1912. у Новом Селу, срез 
трстенички; од Велимира и Љубице; ожењен, 3 деце; живи у Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13328. Бранковић Радосав, земљорадник, рођ. 25.07.1905. у Новом 
Селу, срез трстенички; од Исидора и Петране; ожењен, 3 деце; са борав-
ком у Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13329. Постенац Драгољуб, земљорадник; рођ. 1911. у Новом Селу, 
(срез) трстенички; од Радомира и Бранке; ожењен, 2 деце; живи у Н. 
Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13330. Постенац Радосав, земљорадник; рођ. 1922. у Новом Селу, 
(срез) трстенички; од Радомира и Бранке; ожењен, без деце; живи у Н. 
Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Одведен на рад 29.10.1943. од Гестапоа, 
немачке војске. 
 
13331. Шибок Милован, земљорадник; рођ. 1895. у Новом Селу, (срез) 
трстенички; од Петра и Маре Пешић; ожењен, 6 деце; живи у Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
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13332. Сарамандић Душан, земљорадник; рођ. 20.05.1911. у Штулцу, 
срез трстенички; од Вукића и Јанике Стојановић; ожењен, 3 деце; живи у 
Новом Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13333. Ивковић Богдан, земљорадник; рођ. 1899. у Плеђу, срез жупски; 
од Богољуба и Стојке; ожењен, 4 деце; живи у Новом Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13334. Милосављевић Вучић, земљорадник; рођ. 1912. у Повцу, срез 
жупски; од Станимира и Миладије Павловић; ожењен, 5 деце; живи у 
Новом Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13335. Филиповић Милија, земљорадник; рођ. 1906. у Новом Селу, 
срез трстенички; од Милоша и Станиславе Башић; ожењен, 2 деце; живи 
у Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13336. Карамарковић Милован, земљорадник; рођ. 1923. у Новом 
Селу, (срез) трстенички; од Љубисава и Ћирке Стефановић; нежењен; 
живи у Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Одведен на рад 29.10.1943. од Гестапоа, 
немачке војске. 
 
13337. Петковић Радосав, земљорадник; рођ. 1923. у Глободеру, срез 
расински; од Милана и Загорке; нежењен; живи у Новом Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Одведен на рад 29.10.1943. од Гестапоа, 
немачке војске. 
 
13338. Томовић Милоје, земљорадник; рођ. 1901. у Новом Селу, (срез) 
трстенички; од Милутина и Радосаве Гојковић; ожењен, 4 деце; живи у 
Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13339. Горчанин Живко, земљорадник; рођ. 1896. у Новом Селу, (срез) 
трстенички; од Атанасија и Кате Дунић; ожењен, 8 деце; живи у Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Одведен на рад 29.10.1943. од Гестапоа, 
немачке војске. 
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13340. Карамарковић Звездан, земљорадник; рођ. 1920 у Новом Селу, 
(срез) трстенички; од Марка и Грозде Црноглавац; ожењен, без деце; са 
боравком у Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13341. Банџић Живојин, земљорадник; рођ. 1921. у Рсовици, (срез) 
трстенички; од Радосава и Персиде Мијатовић; нежењен; са боравком у 
Рсовици. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13342. Стрменичанин Ђорђе, земљорадник; рођ. 1905. у Новом Селу, 
(срез) трстенички; од Чедомира и Љубице Удовичић; ожењен, 5 деце; 
живи у Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13343. Петровић Миливоје, земљорадник; рођ. 20.04.1900. у Новом 
Селу, (срез) трстенички; од Стојадина и Данице Горчанин; ожењен, 5 
деце; живи у Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13344. Цоковић Велисав, земљорадник; рођ. 1905. у Новом Селу, (срез) 
трстенички; од Танаска и Драгиње Бабић; нежењен; живи у Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Одведен на рад 29.10.1943. од Гестапоа, 
немачке војске. 
 
13345. Бајић Драгоје, земљорадник; рођ. 1904. у Медвеђи, срез трсте-
нички; од Милосава и Милинке Ђурић; ожењен, 2 деце; живи у Медвеђи. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13346. Јездимировић Добривоје, земљорадник; рођ. 30.11.1925. у 
Новом Селу, (срез) трстенички; од Миодрага и Миладије Стефановић; 
нежењен; живи у Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Одведен на рад 29.10.1943. од Гестапоа, 
немачке војске. 
 
13347. Црноглавац Михаило, земљорадник; рођ. 1921. у Новом Селу, 
(срез) трстенички; од Башка и Миросаве Прибоковић; ожењен, 1 дете; 
живи у Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
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13348. Удовичић Душан, земљорадник; рођ. 13.10.1912. у Новом Селу, 
(срез) трстенички; од Радојице и Негосаве; ожењен, 2 деце; живи у Н. 
Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13349. Удовичић Хранислав, земљорадник, рођ. 1899. у Новом Селу, 
(срез) трстенички; од Радомира и Томаније Новичић; ожењен 6 деце; 
живи у Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13356. Стевановић Драгомир, земљорадник; рођ. 1904. у Новом Селу, 
(срез) трстенички; од Милана и Милене Стругојевић; ожењен, 5 деце; са 
боравком у Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13359. Пољаковић Милија, земљорадник; рођ. 1906. у Гочу, (срез) 
трстенички; од Милорада и Томаније Ђуровић; ожењен, без деце; живи у 
Новом Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13360. Постенац Миодраг, земљорадник; рођ. 1925. у Новом Селу; од 
Драгише и Загорке Јанић; нежењен; са боравком у Н. Селу, (срез) трсте-
нички. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Одведен на рад 29.10.1943. од Гестапоа, 
немачке војске. 
 
13361. Постенац Светозар, земљорадник; рођ. 02.02.1897. у Новом 
Селу (срез) трстенички; од Милорада и Ђенедије; ожењен, 2 деце; живи у 
Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13362. Радичевић Љубодраг, земљорадник; рођ. 25.08.1926. у Новом 
Селу, (срез) трстенички; од Миодрага и Радмиле Сарамандић; нежењен; 
живи у Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Одведен на рад 29.10.1943. од Гестапоа, 
немачке војске. 
 
13363. Лазовић Богољуб, земљорадник; рођ. 1901. у Новом Селу, (срез) 
трстенички; од Божидара и Јеросиме; ожењен, 5 деце; живи у Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
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13364. Филиповић Драгић, земљорадник; рођ. 1899. у Новом Селу, 
(срез) трстенички; од Милоша и Станиславе Башић; ожењен, 2 деце; са 
боравком у Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13365. Ђачић Божидар, земљорадник; рођ. 1923. у Новом Селу, (срез) 
трстенички; од Радомира и Наталије Богићевић; неожењен; живи у Н. 
Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Одведен на рад 29.10.1943. од Гестапоа, 
немачке војске. 
 
13366. Шибак Владимир, земљорадник; рођ. 1902. у Новом Селу; од 
Петра и Марије Пешић; ожењен, 5 деце; живи у Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13367. Шпировић Драгомир, земљорадник; рођ. 1904. у Рсовцу, (срез) 
трстенички; од Луке и Јелене Марковић; ожењен, 5 деце; живи у Рсовци-
ма. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13368. Миковић Милан, земљорадник, рођ. 1901. у Новом Селу, (срез) 
трстенички; од Чедомира и Стојане; ожењен, 6 деце; живи у Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13369. Мајсторовић Живојин, земљорадник; рођ. 1922. у Новом Селу, 
(срез) трстенички; од Захарија и Станике Стаменичић; нежењен; живи у 
Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13370. Грујовић Драгољуб, земљорадник; рођ. 1909. у Новом Селу, 
(срез) трстенички; од Светозара и Милунке Џаковић; ожењен, 5 деце; 
живи у Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13371. Богдановић Милош, земљорадник; рођ. 19.11.1921. у Новом 
Селу, (срез) трстенички; од Жирка и Наталије Марјановић; нежењен; са 
боравком у Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 03.07.1943. у Београду. 
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13372. Петровић Мијат, земљорадник; рођ. 22.04.1902. у Новом Селу, 
(срез) трстенички; од Стојадина и Данице; ожењен, 2 деце; живи у Н. 
Селу. 
У логору од 05.05.1943. од СС. Пуштен 28.10.1943. од Гестапоа. 
 
13373. Цоковић Миодраг, земљорадник; рођ. 1908. у Новом Селу, 
(срез) трстенички; од Танаска и Драгиње Бабић; ожењен, 5 деце; живи у 
Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 03.07.1943. у Београду. 
 
13374. Јездимировић Миодраг, земљорадник; рођ. 17.01.1899. у Новом 
Селу, (срез) трстенички; од Сретена и Јулке Посиповић; ожењен, 7 деце; 
живи у Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13376. Милић Радосав, земљорадник, рођ. 1905. у Новом Селу, (срез) 
трстенички; од Петронија и Ангелине Гачанин; ожењен, без деце; живи у 
Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13377. Вукмировић Светислав, земљорадник; рођ. 1901, Станишици, 
(срез) трстенички; од Живојина и Борике; ожењен, 2 деце; живи у Новом 
Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13378. Удовичић Живојин, земљорадник, рођ. 1909. у Новом Селу, 
(срез) трстенички; од Добривоја и Петрије Младеновић; ожењен, 5 деце; 
живи у Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13379. Стевановић Владислав, земљорадник; рођ. 1903. у Новом Селу, 
(срез) трстенички; од Лазара и Милене Антонијевић; ожењен, 4 деце; 
живи у Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13382. Козловац Живота, земљорадник; рођ. 1910. у Новом Селу; од 
Владимира и Јулке; ожењен, 3 деце; живи у Н. Селу, (срез) трстенички. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Одведен на рад 29.10.1943. од Гестапоа, 
немачке војске. 
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13384. Маринковић Стојан, земљорадник, сточар; рођ. 1903. у Новом 
Селу, (срез) трстенички; од Исидора и Станојке Гачанин; ожењен 5 деце; 
живи у Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13385. Маринковић Душан, земљорадник; рођ. 1913. у Новом Селу, 
(срез) трстенички; од Саватија и Милунке Марковић; ожењен, 3 деце; 
живи у Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Одведен на рад 29.10.1943. од Гестапоа, 
немачке војске. 
 
13386. Козмовац Рајко, земљорадник; рођ. 1902. у Новом Селу, (срез) 
трстенички; од Милуна и Стојке; ожењен, 5 деце; живи у Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13387. Станојевић Милија, земљорадник; рођ. 1907. у Новом Селу, 
(срез) трстенички; од Милорада и Радосаве Максић; ожењен, 2 деце; са 
боравком у Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13388. Пецић Милан, земљорадник; рођ. 1905. у Новом Селу, (срез) 
трстенички; од Станка и Јасне; ожењен, 1 дете; живи у Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13389. Видосављевић Живорад, земљорадник; рођ. 1924. у Новом 
Селу, (срез) трстенички; од Ђорђа и Миланије Подовац; нежењен; живи 
у Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Одведен на рад 29.10.1943. од Гестапоа, 
немачке војске. 
 
13390. Гочанти Радован, земљорадник; рођ. 1897. у Новом Селу, (срез) 
трстенички; од Бошка и Гвозденије Бачани; ожењен, 6 деце; живи у Н. 
Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13391. Марковић Љубодраг, земљорадник; рођ. 1910. у Новом Селу, 
(срез) трстенички; од Милосава и Катарине Ненадовић; ожењен, 6 деце; 
живи у Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Одведен на рад 29.10.1943. од Гестапоа, 
немачке војске. 
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13392. Бошњак Страхиња, земљорадник, рођ. 1899. у Новом Селу, 
(срез) трстенички; од Павла и Тоде; ожењен, 5 деце; живи у Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13393. Броћовић Вујадин, земљорадник, рођ. 1899. у Новом Селу, 
(срез) трстенички; од Радомира и Милене Трошић; ожењен, 1 дете; живи 
у Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13394. Банџић Живојин, земљорадник; рођ. 1898. у Новом Селу, (срез) 
трстенички; од Милана и Смиљане Маровић; ожењен, 5 деце; живи у Н. 
Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13395. Персић Радослав, земљорадник; рођ. 1923. у Новом Селу, (срез) 
трстенички; од Милорада и Даринке Гачанин; нежењен; живи у Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Одведен на рад 29.10.1943. од Гестапоа, 
немачке војске. 
 
13396. Миленковић Милош, земљорадник; рођ. 1922. у Новом Селу, 
(срез) трстенички; од Мијушка и Мире Гајић; ожењен, без деце; живи у 
Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Одведен на рад 29.10.1943. од Гестапоа, 
немачке војске. 
 
13397. Шибок Драгољуб, земљорадник, рођ. 1899. у Новом Селу, (срез) 
трстенички; од Петра и Марте Пешић; ожењен, 1 дете, живи у Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13398. Радичевић Миодраг, земљорадник; рођ. 1906. у Врњцима, (срез) 
трстенички; од Драгомира и Љубице Драшковић; ожењен, 5 деце; живи у 
Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13399. Вучић Драгић, земљорадник; рођ. 1903. у Штулцу, (срез) трсте-
нички; од Вукића и Анке Станојевић; ожењен, 6 деце; живи у Новом 
Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13400. Перишић Миодраг, земљорадник; рођ. 1905. у Новом Селу, 
(срез) трстенички; од Вукодија и Дивне; ожењен, 5 деце; живи у Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
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13401. Милосављевић Живко, земљорадник; рођ. 1896. у Пуховцу, 
(срез) жупски; од Сибина и Милунке Ђокић; ожењен, 7 деце; живи у 
Новом Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13402. Карамарковић Драгоје, земљорадник; рођ. 1926. у Новом Селу, 
(срез) трстенички; од Стевана и Пелагије Трнавац; неожењен; живи у Н. 
Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Одведен на рад 29.10.1943. од Гестапоа, 
немачке војске. 
 
13403. Чеперковић Милан, земљорадник; рођ. 1924. у Новом Селу, (срез) 
трстенички; од Миодрага и Софије Богојевић; нежењен; живи у Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Одведен на рад 29.10.1943. од Гестапоа, 
немачке војске. 
 
13404. Грбић Миодраг, земљорадник; рођ. 1926. у Дабовцу, срез неро-
димски; од Саве и Кате Димитријевић; нежењен; живи у Новом Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Одведен на рад 29.10.1943. од Гестапоа, 
немачке војске. 
 
13406. Радосављевић Живота, земљорадник; рођ. 1899. у Новом Селу, 
(срез) трстенички; од Василија и Кате Дуњић; ожењен, 4 деце; живи у Н. 
Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13407. Карамарковић Драгољуб, земљорадник; рођ. 1902. у Новом 
Селу, (срез) трстенички; од Радомира и Јелице Мирковић; ожењен, 9 
деце; живи у Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13408. Мајсторовић Живота, земљорадник; рођ. 1927. у Новом Селу, 
(срез) трстенички; од Милоја и Савете Косовић; нежењен; живи у Н. 
Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Одведен на рад 29.10.1943. од Гестапоа, 
немачке војске. 
 
13409. Банџић Слободан, земљорадник, рођ. 1925. у Рсовцима, (срез) 
трстенички; од Драгића и Стојке; ожењен, 1 дете; живи у Рсовцима. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Одведен на рад 29.10.1943. од Гестапоа, 
немачке војске. 
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13410. Богдановић Милоје, земљорадник; рођ. 1924. у Новом Селу, 
(срез) трстенички; од Ћирка и Наталије; неожењен; живи у Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Одведен на рад 29.10.1943. од Гестапоа, 
немачке војске. 
 
13411. Петровић Драган, земљорадник; рођ. 1926. у Новом Селу, (срез) 
трстенички; од Мијата и Радмиле Вучковић; нежењен; живи у Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Пуштен у слободу 07.10.1943. од Гестапоа. 
 
13412. Црноглавац Милан, земљорадник; рођ. 1910. у Новом Селу, 
(срез) трстенички; од Бошка и Милосаве; ожењен, 2 деце; живи у Н. 
Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13413. Нешић Радоје, земљорадник; рођ. 1914. у Медвеђи, (срез) трсте-
нички; од Александра и Милке Обрадовић; ожењен, 1 дете; живи у 
Медвеђи. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Одведен на рад 29.10.1943. од Гестапоа, 
немачке војске. 
 
13414. Јанковић Милосав, земљорадник; рођ. 1902. у Новом Селу, 
(срез) трстенички; од Милентија и Вилипе; ожењен, без деце; живи у Н. 
Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13415. Степановић Миодраг, земљорадник; рођ. 1906. у Новом Селу, 
(срез) трстенички; од Милоја и Станице Тасић; ожењен, 3 деце; живи у 
Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13416. Сеочанац Богољуб, земљорадник; рођ. 1897. у Новом Селу, 
(срез) трстенички; од Максима и Милунке Жарковић; удовац, 6 деце; 
живи у Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13417. Чеперковић Шишман, земљорадник; рођ. 1908. у Станишинцу 
(Станишинци, срез) трстенички; од Михаила и Ване Топаловић; ожењен, 
5 деце; живи у Станишинцима. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
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13423. Марић Боривоје, земљорадник; рођ. 1916. у Новом Селу, (срез) 
трстенички; од Светозара и Десанке Трифуновић; нежењен; живи у Н. 
Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13426. Пантелић Живота, инжињеријски тех. пуковник; рођ. 
15.03.1896. у Крушевцу; од Радована и Јелене Ђукнић; ожењен, без деце; 
живи у Београду, Његушева 59. 
У логору од 06.05.1943 – СС. Пуштен 12.05.1943. од СС. 
 
13762. Шибок Ненад, земљорадник; рођ. 1910. у Новом Селу, срез 
трстенички; од Петра и Марте Пешић; ожењен, 2 деце; живи у Н. Селу. 
У логору од 05.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13763. Брђанин Светислав, кројач; од Милије и Милке Станисављевић; 
рођ. 29.11.1919. у Новом Селу, срез трстенички; ожењен, 1 дете; живи у 
Н. Селу. 
У логору од 19.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13764. Брђанин Бранислав, земљорадник; од Милије и Милке Станиса-
вљевић; рођ. 25.09.1923. нежењен; живи у Новом Селу. 
У логору од 19.05.1943 – СС. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13766. Мирић Светолик, трговац; од Милосава и Катарине Живковић; 
рођ. 01.03.1887. у Трстенику, срез трстенички; ожењен, 1 дете; живи у 
Трстенику. 
У логору од 19.05.1943 – СС Краљево. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13767. Ђорић Раденко, казанџија; од Јосифа и Малине Симић; ожењен, 
2 деце; рођ. 17.08. 1894; живи у Трстенику. 
У логору од 19.05.1943 – СС Краљево. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13768. Малићанин Милош, трговац; од Младена и Катарине Радиче-
вић; рођ. 02.06.1901. у Трстенику; ожењен, 3 деце; живи у Трстенику. 
У логору од 19.05.1943 – СС Краљево. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13769. Пантовић Марко, земљорадник; од Милије и Рајке Михајловић; 
рођ. 13.04.1888. у Новом Селу, срез трстенички; ожењен, 2 деце; живи у 
Н. Селу. 
У логору од 19.05.1943 – СС Краљево. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
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13770. Трипковић Недељко, земљорадник; од Тодора и Милунке Јанко-
вић; рођ. 01.05.1887. у Великој Дренови, срез трстенички; ожењен, 2 
деце; живи у Вел. Дренови. 
У логору од 19.05.1943 – СС Краљево. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13771. Вукмировић Живојин, земљорадник; од Јована и Милке Тро-
шић; рођ. 20.09.1882. у Медвеђи, срез трстенички; ожењен, 3 деце; живи 
у Медвеђи. 
У логору од 19.05.1943 – СС Краљево. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13772. Марковић Светомир, земљорадник; рођ. 20.08.1900. у Милутов-
цу, (срез) трстенички; од Љубомира и Илинке; ожењен, 4 деце; живи у 
Милутовцу. 
У логору од 19.05.1943 – СС Краљево. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13773. Попадић Милорад, земљорадник; рођ. 01.05.1892. у Багрдану, 
(срез) трстенички (белички); од Ранка и Марије; ожењен, 8 деце; живи у 
Багрдану. 
У логору од 19.05.1943 – СС Краљево. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13775. Миленковић Драгић, земљорадник; рођ. 25.01.1907. у Новом 
Селу, срез трстенички; од Петра и Милунке Бурмаз; ожењен, 4 деце; 
живи у Н. Селу. 
У логору од 19.05.1943 – СС Краљево. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13776. Миленковић Војимир, земљорадник; рођ. 1903. у Рогачини, 
срез жупски; од Петка и Милунке Бурмаз; ожењен, 5 деце; живи у Новом 
Селу. 
У логору од 19.05.1943 – СС Краљево. Стрељан 07.06.1943. у Београду. 
 
13781. Јовановић Милорад, земљорадник; рођ. 22.08.1925. у Угљарев-
цу, (срез) трстенички; од Милана и Бранке; ожењен, 1 дете; живи у 
Угљаревцу. 
У логору од 19.05.1943 – СС Краљево. Одведен на рад 23.08.1943. од 
Гестапоа. 
 
13782. Радовановић Милан, земљорадник; рођ. 1925. у Угљаревцу, 
(срез) трстенички; од Радомира и Савке Милојевић; неожењен; са борав-
ком у Угљареву. 
У логору од 19.05.1943 – СС Краљево. Одведен на рад 23.08.1943. од 
Гестапоа. 
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13785. Карамарковић Борјанка, домаћица; рођ. 1912. у Новом Селу, 
(срез) трстенички; од Живадина и Ђуле; удата, 1 дете; живи у Н. Селу. 
У логору од 19.05.1943 – СС Краљево. Одведена на рад 07.07.1943. од 
Гестапоа. 
 
13953. Станишић Ружица, студент агрономије; рођ. 12.12.1921. у Кру-
шевцу; од Новака и Роксанде; неудата; живи у Чачку, Цара Николе II бр. 1. 
У логору од 21.05.1943. од УГБ. Стрељана 07.06.1943. у Београду. 
 
13965. Јеремић Стојан, инжењер; рођ. 26.10.1909. у Шанцу, (срез) кру-
шевачки; од Живојина и Персе; ожењен, 1 дете; живи у Умци. 
У логору од 21.05. 1943 – СС. Пуштен у слободу 11.06.1943. од Гестапоа. 
 
14045. Ђорђевић Борка, домаћица; рођ. 1897, Трмчаре, срез крушевач-
ки; од Живадина и Достане; удата, 2 деце; са боравком у Трмчарима. 
У логору од 24.05.1943 – СС. Одведена на рад 07.07.1943. од Гестапоа. 
 
14301. Јовановић Христифор, студент технике; рођ. 10.02.1916. у Кру-
шевцу; од Драгутина и Персиде, неожењен; живи у Крушевцу, Дринчи-
ћева 18. 
У логору од 06.06.1943 – СС. Стрељан 29.06.1943. у Београду. 
 
14303. Стојадиновић Добривоје, трговачки помоћник; рођ. 02.02.1923. 
у Врњачкој Бањи; од Милана и Десанке; неожењен; живи у Крушевцу, 
Југовићева 18. 
У логору од 06.06.1943 – СС. Одведен на рад 23.08.1943. од Гестапоа. 
 
14304. Калишник Јосип, обућар; рођ. 1905. у Тржићу; од Ивана и 
Уршуле; неожењен; живи у Брусу. 
У логору од 06.06.1943 – СС. Стрељан 29.06.1943. у Београду. 
 
14307. Арсић Миливоје, земљорадник; рођ. 1918. у Стрменици; од 
Станка и Катарине; ожењен, без деце; живи у Стрменици. 
У логору од 06.06.1943 – СС. Одведен на рад 23. 08.1943. од Гестапоа. 
 
14308. Поповић Драгослав, машинбравар; рођ. 1910. у Азањи; од 
Милића и Милице; удовац; живи у Крушевцу, Балшићева 15. 
У логору од 06.06.1943 – СС. Стрељан 29.06.1943. у Београду. 
 
14310. Стефановић Бранислав, месарски радник; рођ. 1922. у Бивољу; 
од Саве и Савете; неожењен; живи у Бивољу. 
У логору од 06.06.1943 – СС. Стрељан 29.06.1943. у Београду. 



 

 

 
 
 

Списак бањичких логораша са подручја Расинског округа 

 

255

14315. Миљковић Драгослав, бравар; рођ. 17.10. 1911, Дедине; од 
Радојка и Роксанде; ожењен, 2 деце; живи у Дединама. 
У логору од 06.06.1943 – СС. Стрељан 29.06.1943. у Београду. 
 
14316. Горановић Владимир, бравар; рођ. 01.01.1912. у Чораћу; од 
Грује и Кристе; ожењен, без деце; са боравком у Крушевцу. 
У логору од 06.06.1943 – СС. Стрељан 29.06.1943. у Београду. 
 
14318. Бошковић Радомир, земљорадник; рођ. 1900. у Стрменици; 
од Јанићија и Лепосаве; ожењен, 1 дете; живи у Стрменици. 
У логору од 06.06.1943 – СС. Одведен на рад 23. 08.1943. од Гестапоа. 
 
14319. Максимовић Животије, технолог; рођ. 28.11.1920. у Крушевцу; 
од Симе и Јулке; неожењен; живи у Београду, Палмотићева 19. 
У логору од 06.06.1943 – СС. Стрељан 29.06.1943. у Београду. 
 
14320. Матић Љубиша, алатничар; рођ. 21.11.1916. у Крушевцу; од 
Миљка и Мире; неожењен; живи у Крушевцу, Принца Андреје 14. 
У логору од 06.06.1943 – СС. Стрељан 29.06.1943. у Београду. 
 
14321. Ђорђевић Петар, месарско кобасичарски помоћник; рођ. 
15.07.1919. у Урошевцу; од Марка и Јефе; живи у Крушевцу, Чупићева 
бр. 13. 
У логору од 06.06.1943 – СС. Стрељан 29.06.1943. у Београду. 
 
14322. Пејћиновић Светислав, фабрички радник; рођ. 13.12.1922. у 
Бивољу; од Тихомира и Милосије; неожењен; живи у Бивољу. 
У логору од 06.06.1943 – СС. Стрељан 29.06.1943. у Београду. 
 
14324. Станковић Живорад, земљорадник; рођ. 03.10.1924. у Бивољу; 
од Станка и Живке; неожењен; живи у Бивољу. 
У логору од 06.06.1943 – СС. Стрељан 29.06.1943. у Београду. 
 
14325. Трифуновић Јован, земљорадник; рођ. 1921. у Стублици; од 
Владимира и Милане; ожењен, 1 дете; живи у Стублици. 
У логору од 06.06.1943 – СС. Одведен на рад 23 08.1943. од Гестапоа. 
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АПСТРАКТ: У раду се говори о Николи Милосављевићу Џамбасу 

(1856–1942), познатом винарском трговцу. 
 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Кожетин, измештање села, варош, Александро-
вац, Никола Милосављевић Џамбас, новине Братимство, политичка 
надметања 

 

После вишевековне борбе за ослобођење од Турака, Кожетинци 
су наставили напоран и тежак живот. Земља на брду је неродна. Једино 
липе цветају и помало рађа грожђе. Народ, у бригама за децу, размишља 
да се сели у ниже пределе. Доношењем Закона о местима из 1866.1 годи-
не, сазрева одлука да се село измести на боље место. 

Уследило је и незадовољство народа у Жупи због намере да се 
среска кућа направи у Брусу и тако постане тешко доступна за Жупља-
не. Брус је 1871. године прво село у Козничком срезу које је добило ста-
тус варошице. Настаје период када је среска канцеларија сељена од Бру-
са до Виткова и обратно, као и супарништво између Кожетина и Бруса, а 
оно кулминира 1874. године. 

Кожетинци убрзано граде село на лепшем и удобније месту, а 
планирају да се могу и ширити даље, у варошицу.2 Било је и оних који су 
чинили све да спрече одлазак људи у низију. То су староседеоци, чије су 
куће остале поређане у благом луку око брда на коме се налази црква, 
уз Поповачки поток и Кожетинску реку. 

У периоду од 1878. до 1882. на новом месту ничу куће и дућани, 
укупно 70, и тај број непрестано расте, а са 60 кућа на старом месту 
                                                 

1 Законом о местима, донетим 16. јуна 1866, варошице су у односу на села 
добиле олакшице, па су занатлије и трговци пребацивали своје радње у варошице.  

2 Уставом из 1869. године општинама је дата одређена самоуправа. – Бориша 
Радовановић, Прва законодавна скупштина у Србији, 130, Шумадијски анали, Посебна 
издања, Крагујевац, 2010. 
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чини велико село. Марко Богдановић у Летопису пише: „До 1879. годи-
не, у близини Цркве на брду, постојало је око 20 дућана трговачких, две 
механе и четири кафане. Од 1880. године све ове грађевине код Цркве 
премештене су у низу према истоку од чега је настала варошица.“3 

Свој труд, све радости и туге, свој фолклор, народ је „принео“ 
Александру Обреновићу. Кожетински политички прваци, 27. маја 1882. 
пишу Александру Обреновићу, тада шестогодишњем престолонаследни-
ку, и моле га да буде кум и да име варошици. Два писма која су и посла-
та била су понуђена сваком пунолетном грађанину Кожетина на потпис, 
али се нису сви потписали. Ни тадашњи народни посланик поп Марко 
Богдановић. 

Варош Кожетин указом из 1882. мења име у Александровац, 
жупски, по Александру Обреновићу. За потребе среза дао је своју кућу 
овдашњи свештеник Светозар Поповић. 

Од тада се све променило на боље. Александровац се развија. 
Главна улица је целом дужином добила калдрму, а у ужем центру је 
била покривена коцком. Имала је два шора и више сокака. И тротоари 
су били под калдрмом. Александровац је варош где, кућа до куће у низу, 
с обе стране улице станују занатлије, трговци, а досељавају се школова-
ни људи, и сви се труде да говоре по варошки, и да се облаче боље. Отво-
рена је књижара, школа, пошта, превоз редовно саобраћа и превози пут-
нике и робу. У Александровац долазе да уче шлосерски занат, а веште 
занатлије доносе своје производе и продају у центру. Улице ноћу осве-
тљавају јавни фењери на петролеј, да осветле шетаче. 

Краљ Србије Александар I Обреновић је 22. јула 1894. посетио 
Александровац4 и одсео у кући попа Марка Богдановића, „гди је био 
ручак о трошку Општине и Среза“. Свечани дочек кума, почео је на ста-
ници у Сталаћу.  

Идилу вароши нарушавао је поп Марко Богдановић. Имао је оби-
чај да своје коње појаше кроз чаршију. Пројахао би веома брзо, а народ 
је бежао у капије и дворишта. Срески начелник Никола Милосављевић 
Џамбас нареди пандурима да попа приведу на саслушање. Саслушању је 
присуствовао и Никола Џамбас. Ћата је писао изјаву, а пре него што је 
почео, поп је рекао: „Ћато, ја диктирам у перо.“ Ћата није смео да 
исправља. Поп Марко је, на крају, у своју одбрану рекао: „Ја нисам крив 
што је мој коњ џамбас.“5 

                                                 
3 Милорад Сијић, Чаршија, Александровац 2007, 26. 
4 Иван Брборић, Посета кнеза Милана и краља Александра Обреновића Жупи, 

Жупски зборник, бр. 6/7, 205–214. 
5 М. Сијић, Чаршија, 160.  
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Међу људима који су утемељили Александровац, и међу потпи-
сницима листе, јесте и Никола Милосављевић Џамбас (1856–1942).6 

Отац Николе Милосављевића, Милисав, био је трговац у Кожети-
ну од 1840. године. Председник општине 1860. У време кнеза Милоша 
био је чувени трговац и одгајивач коња – „одатле“ му надимак Џамбас, и 
све што су касније направили његови потомци названо је џамбаско. 
Сијић прича, а и пише, да у центру вароши имају велику кућу са докса-
том, малу кућу, винарски подрум, ардуна између дућана, бунар под 
смоквама, воће. Џамбасов бор је и данас познато место у Александров-
цу. У њиховом дворишту, међу јелама и боровима светлеле су боген-
лампе. 

И Никола је био трговац. Био је међу првим винарским трговци-
ма. Оснивач Управног одбора Жупске привредне банке, међу оснивачи-
ма Земљорадничке кредитне задруге, био је носилац привредног развоја 
Жупе. Члан Радикалне странке, фузионаш. За начелника Жупског среза 
постављан је 1901, 1905, 1907. године, а за народног посланика биран је 
1901. године. 

Породица Николе Милосављевића Џамбаса, његови преци и 
потомци, били су бројни и угледни, своје бракове склапали су са важним 
и утицајним људима. 

Данас читамо новине које је Никола Милосављевић читао. 
Штампане су на два новинска листа (четири стране текста), формата 58 
х 43 цм. Бројеве, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 50 из 1902. године. 

Братимство7 Влазнија, графички богато украшен наслов, у сре-
дини округли знак, а у знаку руке које се здраве. Власник, издавач и 
одговорни уредник професор Атанасије М. Поповић,8 штампано у Бео-
граду, у штампарији „код Просвете“ С. Хоровица, у улици цара Уроша, 
бр. 5. Лист је излазио сваког петка. Претплата за Србију на годину 10 
динара, за 6 месеци 5, а за три 2,50. За Турску на годину пола лире, за 
шест месеци четврт. Све се плаћа унапред, на адресу администрације. 
Рукописи се не враћају, неплаћена писма се не примају. 

Новине су имале своје претплатнике. Савремено конципиране са 
устаљеним новинским рубрикама. Прва страна је богата историјском 
грађом. Доносиле су важне вести: смрт Косте Таушановића; Балканска 
федерација; Грци и Словени; Срби, Грци и Бугари у Македонији; Арбана-
шка лига; Арбанашки одбор; Хрвати и Хрватско; Расељење Херцеговине; 
Божић; О гуслама, исцрпно у наставцима... Догађања из нашег региона. 

                                                 
6 Исто, (Родослов Милосављевића), 131, 132, 133.  
7 De visu. 
8 Видети: Народна енциклопедија, српско-хрватско-словеначка, књ. III, слово П, 

Београд 1928, 482. 
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На другој страни Друштвене вести. Ова рубрика садржи значајна 
обавештења из друштвеног живота: постављења, намештења, наимено-
вања, одликовани, славе, прославе, венчани, званичне посете. О чему се 
говори и пише? Доноси преузете и преведене вести из стране штампе. 
Подлистак. У овој рубрици су приче у наставцима. 

Трећу страну испуњавају рубрике Црте из друштвеног живота, 
Изреке славних људи, Наша писма, ХАЏ у наставцима, написао др Салих 
Субхи, Забавник. Цртице из школе. 

На четвртој страни Књижевност: носи препоруке, добре књиге и 
часописи, нови наслови. Забавник. Приче у наставцима. Одговори уред-
ништва. Рекламе. 
 Никола Милосављевић је осетљив на значај штампе. Његов „при-
јатељ“ поп Марко Богдановић, напредњак, који није трпео власт, наро-
чито локалну, писао је за Глас јавности из Крагујевца, давне 1874. годи-
не.9 Никола је предосетио да ће му штампа помоћи у трговачком послу, 
а и у политичкој борби са противницима у освајању власти. И када је 
око себе имао познате, способне и учене људе, трудио се да сазна, да 
учи, да буде обавештен. Знао је колико је цењен у друштву, а и сам је 
уважавао уредника Братимства, Атанасија Поповића, учитеља, профе-
сора богословије, борца у српско-бугарском рату, заслужног за морално 
и телесно васпитање омладине. Он је парирао попу Богдановићу,10 и 
Никола је желео да буде близу Атанасију, ученом друштву и да буде у 
току важних догађаја. 
 На наслову Братимства утиснут је округли знак11 у централном 
делу, а у знаку руке које се рукују. Никола је претпоставио да би то 
нешто могло бити, и одмах је пружио руку и придружио се претплатни-
цима: окружним и среским начелницима, познатим индустријалцима 
попут Ђорђа Вајферта,12 представницима важних установа и поједина-
ца. Сложним радом постиже се успех и напредак, веровао је Никола 
Џамбас. 
 Успешан винарски трговац желео је да прошири пословне везе, 
читајући у Друштвеним вестима како је Косовљаниново пиво у Алек-
сандрији. „Са задовољством јављамо читаоцима да је наш пријатељ 
индустријалац г. Мика Косовљанин успео, да се његово пиво потроши у 

                                                 
9 Стојанка Бојовић, Оснивање и рад штампарског друштва и штампарије, 

Шумадијски анали, Крагујевац 2010, 90, 91. 
10 Марко Богдановић, завршио богословију, био је учитељ, одликован од краља 

Милана медаљом Таковски крст, Златном споменицом са дипломом; од епископа Жич-
ког одликован је Црвеним појасом, – М. Сијић, Чаршија, 159. 

11 Монограм. 
12 Братимство, бр. 7, 1902. 
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Александрији, у Африци и пре осам дана стигао је тамо први транспорт 
јагодинског пива из пиваре Косовљнин,13 а Николин поштар Божа из 
Александровца, превози робу чак до Солуна и по већим друмским хано-
вима има своје коње за замену. 
 Проглас, објављен у новинама, краља Александра и краљице Дра-
ге и Друштва за чување народног здравља, Милосављевићи, верни дина-
стији Обреновић, сигурно схватају као друштвени задатак. Народна 
читанка, Милана Јовановића Батута, у наставцима, затим корисни при-
лози о ширењу просвете... било је логично, потребно штиво госпођи 
Роси Милосављевић, жени Николиној. Она је међу оснивачицама 
Подружнице женског друштва за васпитање женске омладине основане 
1910. године. Школа је имала и други степен образовања – Домаћичку 
школу, и Женске занатске школе у Александровцу.14  
 Колико је Братимство својом „елегантном“ рекламом београд-
ског хотела Интернационал утицало на урбанизацију Александровца 
можемо претпоставити да се мисао о изградњи хотела „Џамбас“, можда, 
развијала од дана читања новина до изградње хотела. 
 Николи је штампа послужила и да се обрачуна са политичким 
противницима, 1906, када се позвао на Закон о штампи, измишљајући 
им кривице. 

На VI састанку Народне скупштине, народни посланик Расин-
ског округа из Дољана, Стојан Лукић, одржао је говор о томе да су избо-
ри од 11. јуна 1906. били неслободни. По члану 48 Закона о уређењу 
округа и срезова чији је творац Стојан Протић ... и у Жупском срезу сре-
ски писар био је правник, а после избора на његово место постављен је 
Никола Милосављевић Џамбас, човек који је имао само три разреда 
основне школе. Он је прешао 50 година живота, и због тога по закону не 
може бити срески начелник. Одмах се приступило раду који је министар 
Протић одредио за Округ крушевачки. Отпуштени су сви практиканти и 
пандури „јер су им они сиромаси сметали.“15 У Лукићевом подужем 
говору најистакнутији је био Никола Милосављевић. „Овај жупски капе-
тан је оне који су потписали плакате Самосталаца одмах дотерао у кан-
целарију и тражио да се одрекну потписа. Кад су то они одбили он их је 
саслушао по неком Закону о штампи, измишљајући им кривице.“ Осу-
дио је Нићифора Ивковића, Мину Угриновића, Божу Сретеновића, 

                                                 
13 Братимство, бр. 2, стр. 2 (1902). 
14 Сања Томановић, Женска занатска школа у Жупи, Жупски зборник, бр. 2, 

2007, 245.  
15 Душан Рашковић, Народни музеј Крушевац, Радикална странка у Крушевцу и 

ширем крушевачком окружју, у периоду од 1903. до 1914. године, у огледалу писања београд-
ске штампе, Расински анали, бр. 3 (2005), Историјски архив Крушевац, 149, 152. 
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Нестора Каралића, М. Беочанина, Светозара Хаџића и окружне посла-
нике Светозара Марјановића, Јована Богојевића и друге. Фалсификовао 
је и оптужбе да су вређали посланике Николу Пашића, Љубу Живковића 
и Божу Јеличића. „Позвани су на одговорност правник Богдан Богдано-
вић, Марко Николић, Сретен Благојевић и многи други. Никола се око-
мио и на двадесет трговаца, који су се огрешили тако, што су на пра-
знични дан отварали радње. Међу трговцима има самосталних Ради-
кала, више Напредњака и других“.16 

Никола Милосављевић Џамбас није престајао са радом, како 
трговачким, тако и политичким. Успевао је да опстане у политичком 
надметању. Сачувани запис, да је у Кожетину развијана писменост „не 
писмености ради, већ трговине ради“,17сведочи да је  то тако било. 
Доживео је и да са сином Миком сагради кућу на спрат, и то буде први 
хотел у Александровцу – хотел Џамбас. 
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МИЛОСЛАВ БОНЏИЋ 
(11. јун 1934 – 5. јануар 2013) 

 

 
 
Вест о смрти професора Бонџе је у дане Божићног мира брзо 

прострујала Жупом, а Жупљани и многи пријатељи су је дочекали са 
неверицом и тугом. Отишао је наш учитељ, друг и пријатељ. 

Рођен је у жупској пољани Доње Стањево. Основну школу завр-
шио у Александровцу, Гимназију у Крушевцу, а након тога дипломирао 
је историју на Филозофском факултету у Београду. 

У том времену недостатка квалитетних кадрова, у низу понуда за 
посао, без трунке размишљања вратио се у свој родни крај, као профе-
сор историје најпре у школи у Трнавцима, касније у Основној школи у 
Александровцу, а још касније у средњим школама – Пољопривредној, 
Економској и Гимназији. 

Као млад је остао без оца Боре и преузео бригу о брату близанцу 
и сестри Миланки коју је, заједно са мајком Гролом, пожртвовано пома-
гао. 

Читав свој живот и радни век, поред образовања и васпитања 
бројних генерација младих, посветио је научном проучавању културно-
историјске прошлости Жупе. 

Дао је велики допринос заштити споменика културе, посебно 
заштити виноградарских насеља – пољана, остатака старих градова и 
сакралних споменика. 

Посвећен Жупи и проучавању историје Жупе, заједно са својим 
ученицима, био је оснивач и руководилац научно-истраживачке органи-
зације „Колегијум хисторикум“, као претече каснијег формирања Зави-
чајног музеја Жупе чији је такође био оснивач и дугогодишњи директор, 
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као и један од иницијатора оснивања Истраживачког центра „Петница“ 
код Ваљева. 

Све време, у земљи и ван њених граница, са невиђеном упорно-
шћу и ентузијазмом радио је на промоцији Жупе, њене историје, етно-
логије, археологије а све под мотом очувања културне баштине Жупе, 
чувене кованице које је усадио у свест генерацијама својих ученика. 

Посебно је значајан био допринос професора Бонџе представља-
њу Жупе у одређеним научним институцијама Српске академије науке и 
уметности. 

Остварио је успешну сарадњу са Британским музејом, Данским 
краљевским музејом, музејом Terra amata у Ници и другим институција-
ма од светског значаја. 

Немерљив допринос дао је организацији највећег научног симпо-
зијума који је одржан на овим просторима, „Осам векова Жупе Расине“, 
чији је покровитељ била Влада Републике Србије. 

Један је од оснивача чувене манифестације „Жупска берба“ у 
чијој је организацији учествовао више од 40 година. 

Био је покретач иницијативе за оснивање Музеја винарства и 
виноградарства у Александровцу. 

Бројне генерације ђака га памте као професора који их није учио 
само из уџбеника већ их је учио историји и животу и у учионици, а 
посебно на терену. Његове лекције већина од њих и данас памти. По 
објављивању вести о смрти јављали су се ученици из Италије, Францу-
ске, Немачке, Америке, Новог Зеланда, Аустралије, једном речју, људи 
разасути широм планете који никада неће заборавити оно што је иза 
себе оставио професор Милослав Бонџић. А то је и највеће поклоњење 
његовом животном делу.  

Из обиља догађаја и активности које је покренуо издвојићемо и 
ове:  

Био је један од оснивача Покрета горана у Жупи као и један од 
људи који су пре пола века Жупљанима подарили летовалиште у Баоши-
ћу, код Херцег Новог. 

По његовој идеји организован је први карневал у Жупи који је 
одушевио све Жупљане, али и грађане Крушевца. 

Народ Жупе, и не само Жупе, препознао је тај активизам у том 
времену и својом вољом га је бирао на бројне одговорне дужности: 

Обављао је функцију народног посланика у Скупштини Србије за 
општине Александровац, Брус и Врњачка Бања. Био је директор Школ-
ског центра, директор Гимназије, директор Завичајног музеја Жупе. Био 
је члан Одбора за високо школство и науку Републике Србије. Биран је 
за председника Позајмног фонда за кредитирање студената Србије, био 
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је члан Управног одбора Српског археолошког друштва, обављао је и 
мноштво других дужности. 

Посебна страна његове богате биографије припада сарадњи са 
Телевизијом Београд. Као иницијатор и консултант, а врло често и као 
сценариста, снимио је и оставио будућим покољењима више од 30 доку-
ментарних филмова и репортажа о историји и народним веровањима о 
Жупи. 

Фотоапаратом, својим верним пратиоцем, овековечио је на 
хиљаде пута Жупу и оставио неизбрисив траг у сећањима и садашњим и 
будућим генерацијама. 

Његова књига Сто педесет година Основне школе у Александровцу 
(Александровац 1987) остаће трајан белег у памћењу Жупе. 

Оно што ће већина нас памтити јесте упорност и истрајност у 
пословима које је радио. Нажалост, како то обично бива, често је био 
несхваћен у својим напорима. У својој Жупи. То је оно што га је посебно 
погађало и тиштало. Један од разлога је и тај што је неретко ишао 
испред времена.  

За свој дугогодишњи и самопрегоран рад добио је велики број 
признања од којих су најважнији Орден заслуге за народ са сребрном 
звездом и Медаља за војничке врлине. 

Посебан значај за њега имало је највише признање државе Изра-
ел које је додељено његовој породици под називом „Праведници међу 
народима“. 

Нека му је вечна слава и хвала. 
 
        Миљко Симић 
        Иван Брборић 
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МИЛОСАВ БУЦА МИРКОВИЋ 
(28. јун 1932 – 22. септембар 2013) 

 

 
 
Милосав Буца Мирковић – жупски, песник, књижевни и позори-

шни критичар, публициста и боем – српски!  
Рођен је у Александровцу на Видовдан 1932. године од оца 

Милана, омиљеног лекара у Жупи и мајке Наде која је била изданак 
познате александровачке породице Петровић. Срећно и безбрижно 
детињство помутила је рана смрт мајке. И поред тога, отац Милан, који 
је био изузетно напредан човек у односу на време у коме је живео, вас-
питавао је Буцу и његове две сестре у врло слободоумном духу. Тако се 
Буца већ у најранијој младости активно заинтересовао за писану реч и 
све остале врсте уметности.  

Малу матуру завршио је у родном граду, а велику у Пожаревцу. 
У том периоду је већ увелико писао и објављивао песме.  

Године 1951. уписује Стоматолошки факултет у Београду, али 
после две године прелази на Филозофски. У културни, студентски, књи-
жевни и политички живот београдских студената укључио се 1952. годи-
не радећи и пишући за лист „Студент“. У листу „Младост“ објавио је сво-
ју прву позоришну критику, о представи „Стаклена менанжерија“ Бео-
градског драмског позоришта. Осим занимљивих текстова о књижевно-
сти и уметности, његови бритки прилози из тог периода су неретко уме-
ли да критикују прилике у новоформираној држави. Ти текстови су и 
допринели томе да је годинама био на чекању за улазак у Комунистичку 
партију. 

Са својим најбољим пријатељем, Мухаремом Первићем, улази 
1968. у редакцију најпрестижнијег часописа у Југославији, „Дело“, где 
остаје до 1983. године.  
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Стални је сарадник часописа „Летопис“, „Књижевност“, „Види-
ци“, „Београдска недеља“ где је деловао и као уредник, а најдужи период 
свог новинарског рада посветио је „Политици експрес“ и „Нину“. Десе-
так година писао је позоришну критику у „Илустрованој политици“ и 
„Новостима“. 

У међувремену, био је генерални секретар Српске књижевне 
задруге и управник Југословенског драмског позоришта. Када се говори 
о Буци Мирковићу неизбежно је поменути да је био ватрени навијач 
Црвене звезде, једно време и члан Управног одбора овог клуба. У Маде-
ри, у којој је провео безброј дана и ноћи, дружио се са многим велика-
нима југословенског спорта. 

За више од 60 година рада објавио је на хиљаде текстова, 30 књи-
га поезије, 15 књига есеја, три књиге прозе, написао је и три драме. Био 
је један од оснивача шест позоришних фестивала у Србији, стални члан 
комисија и организационих одбора сваког озбиљнијег позоришног 
фестивала у Југославији. 

За свој животни рад добио је на десетине признања од којих ћемо 
овом приликом навести: награду Удружења књижевника Србије, „Вукову 
награду“ коју додељује Културно-просветна заједница Србије, „Златно 
перо“, „Златну значку“, „Златни беочуг“, „Златни ћуран“, награду 
„Милан Богдановић“ за најбољу новинарску књижевну критику, титулу 
„Почасног грађанина Александровца“ и многе друге. Да поменемо да је 
био и добитник националне пензије Министарства културе Републике 
Србије. 

Милосав Буца Мирковић је био велики патриота, волео је и пуно 
писао о мајци Србији, њеним људима, градовима, манастирима, приро-
ди, страдањима и храбрости, али је његова Жупа била и остала његов 
појмовник, од кога почињу и завршавају се све релације. Његова прва 
књига песама издата 1975. године носи назив „Жупска села“. Жупа је 
била и остала његова вечна инспирација. Зато и не чуди што се и час 
његове смрти поклапа са часом завршетка јубиларне, 50. „Жупске бер-
бе“, манифестације чијем је настајању и трајању највећи допринос дао 
управо наш чика Буца Мирковић. Слава му!!! 

 
                      Иван Брборић 
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ЈОВАН МИЛУТИНОВИЋ  
(1939–2013) 

 

 
 

Јован Милутиновић је рођен 1939. године у Кожетину. Био је у 
групи александровачких младића који су при тадашњем Друштву за 
телесно васпитање „Партизан“ основали, поред осталих, и рукометну 
секцију која је касније прерасла у истоимени рукометни клуб. 
 Отварањем Средње економске школе (1962) и Гимназије (1964) 
постаје професор у њима где предаје физичко васпитање и предвојнич-
ку обуку што му је донело велику популарност међу ђацима. 
 Један је од најзаслужнијих, заједно са професором Милославом 
Бонџићем, што су ученици из Жупе (и не само из Жупе) имали своје 
летовалиште у Баошићу, недалеко од Херцег Новог. Тих година научило 
је да плива више стотина Жупљана различитог узраста. 
 Било који посао да му је друштво поверавало, Јован Милутино-
вић је то извршавао веома одговорно. 
 Бавио се новинарством и маркетингом у листу „Победа“. 
 Као дугогодишњи директор предузећа „Младост“, дао је значајан 
допринос развоју Жупе, ангажујући велики број људи на инфраструк-
турним радовима широм тадашње Југославије. 
 Са места директора Туристичког савеза општине Александровац 
дао је и велики допринос развоју туризма у Жупи, посебно обогаћивању 
садржаја привредно-туристичке манифестације „Жупска берба“. 
 Јован Милутиновић, остаће у сећању као омиљени професор, 
свестрани спортиста, добар новинар, успешан директор, једном речју 
свестрани промотер његове и наше винородне Жупе. 
 

Миљко Р. Симић 
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ЗОРАН ЗАЈИЋ  
(1941–2013) 

 

 
 

 Зоран Зајић је рођен 1941. године у Александровцу. Основну 
школу и гимназију завршио је у родном граду, а Економски факултет у 
Београду. И поред бројних позива да ради широм Србије, враћа у родни 
крај како би помогао његовом бржем изласку из неразвијености. 
 Предавaо је групу економских предмета у Средњој економској 
школи и био је веома омиљен међу ђацима. 
 Касније обавља низ одговорних дужности у „Вино Жупи“, допри-
носећи развоју предузећа и читаве Жупе. 
 Уочавајући његове људске врлине и пословне способности, дру-
штвена заједница му поверава управљање Трговинским предузећем 
„Слога“, које се, за време његовог руковођења, убрзано модернизује и 
бројем продавница и асортиманом робе. Захваљујући томе, трговина је 
напокон допрла до сваког села у Жупи. 
 Велика Зоранова љубав, поред економије, била је и музика. Сви-
рао је гитару и са својим другарима из чаршијског бенда био незаобила-
зан део једног времена у Александровцу и широм Жупе. 
 Сваком послу који је радио, почев од бављења музиком, преко 
професора до директора, Зоран Зајић је давао специфичан печат, због 
чега је био поштован од својих Жупљана као и од свих који су га позна-
вали. 
 

       Миљко Р. Симић 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
ПРИКАЗИ И КРИТИКЕ 

 
Мирољуб А. Милинчић, ЖУПА АЛЕКСАНДРОВАЧКА – ОДЛИКЕ ПРИ-
РОДНЕ СРЕДИНЕ, Српско географско друштво, Београд, 2012, стр. 102. 
 

ОСВРТ НА МИЛИНЧИЋЕВО ДЕЛО О ПРИРОДИ 
 ЖУПЕ АЛЕКСАНДРОВАЧКЕ 

 
Када је проф. др Мирољуб А. Милинчић 2012. године објавио 

физичко-географску монографију Жупа Александровачка – одлике при-
родне средине, прошло је 143 године од времена када је Јосиф Панчић 
објавио капитално дело Копаоник и његово подгорје и 32 године од публи-
ковања монографије о овом крају, академика Милисава В. Лутовца 
Жупа Александровачка – антропогеографска испитивања. Панчићевим 
делом започиње научно истраживање Копаоника и копаоничког подгор-
ја, а са Лутовцем настаје прва научно утемељена антропогеографска 
монографија о Жупи. Милинчићево дело је првенац који даје представу 
о природи овог занимљивог предела Србије. Тако смо добили целовиту 
географску слику о природи, људима и простору Жупе, из пера једног од 
највећих српских географа средине XX века, које је написао после 
вишедеценијског истраживања и објавио у осмој деценији живота и јед-
ног талентованог и перспективног географа пред којим су бројни истра-
живачки изазови. Треба истаћи да се, после географа академика Лутов-
ца који је био један од најбољих Цвијићевих ученика и сарадника, није 
лако ухватити у коштац са сложеном материјом о Жупи, на којој су се 
кроз бројне радове оглашавали: Ј. Панчић, Ј. Цвијић, Ф. Каниц, М. Васо-
вић, М. Милићевић и други.  

Као припадник средње генерације географа др Милинчић је 
имао доста добрих разлога да задовољи завичајну амбицију и своју 
библиографију оснажи једном озбиљном монографијом. Милинчић је 
рођен на ободу Жупе, тако да му је позната област подгорине Копаоника 
и Жељина коју је проматрао из различитих углова, од детињства па до 
данас. Овај разлог засеца у однос према завичају, који је често емотивно 
пресудан да се у једном тренутку научне зрелости истраживач посвети и 
одужи родном крају. Тако се некада радило. Професор Милинчић се на 
најбоље могући начин одужио завичају са вредном и важном књигом о 
Жупи.  

Милинчић није крио опчињеност Панчићевим научним дометом 
и његовим бројним записима који су резултат истраживачких похода по 
Копаонику и његовој подгорини. Као географа, Милинчића је снажно 
мотивисао овај великан који је по вокацији био биолог. Мотив завичај-
ности је битан и често скривено пресудан, јер из њега проистиче потреба 
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доказивања у родном крају, што је врло тешко, и враћања „дуга“ завича-
ју, што је лакше и човечније. Све то је Милинчића увукло у авантуру у 
коју је ушао са пуно страсти и то је код људи готово увек најснажнији 
мотив који даје добар истраживачки резултат. 

 Милинчићева монографија је сабрала досадашња факта о при-
роди Жупе и обогатила их новим сазнањима, појавама и бројним 
секвенцама које, као резултат географских процеса, Милинчић препо-
знаје на терену, неприметно их убацује и употпуњује текст. Томе треба 
додати низ физичко-географских форми, детаља и факата који су про-
макли ранијим истраживачима, а које је Милинчић стигматизовао и 
уденуо у књижни блок.  
 Аутор је на 102 стране подарио значајно дело о природи Жупе, 
структуирано тако да садржи девет поглавља, 18 наслова првог и седам 
наслова другог реда, са предговором и резимеом на страном језику. 
Основни текст садржи 40 слика (фотоси, шеме, линијски дијаграми, 
хистограми, картодијаграми) и 12 табела које прате текст. Осим личног 
проматрања и истраживачких запажања Милинчић је црпeо научна 
достигнућа и цитате из бројних радова истраживача овог простора и 
уврстио их у 122 библиографске јединице.  

Шта је то географски Жупа? Мишљења о Жупском крају су раз-
личита код Панчића, Цвијића, Лутовца, Радовановића, Милићевића, 
Карића, Декоа... и то говори о сложености овог простора смештеног у 
подгорини Копаоника, Жељина, Гоча и Јастрепца. Милинчић томе при-
даје значај и указује додатно на међузависности предеоно-географских 
(просторно-функционалних) елемената који се на овом малом простору 
многоструко преплићу. По свим одредницама, Жупа је индивидуална 
географска целина која има климатска, геоморфолошка, хидролошка и 
еколошка својства као и карактер географске изолованости чија жупна 
клима даје основни карактер области. Жупу је аутор обрадио по погла-
вљима: О појму и просторном одређењу Жупе (9–20); Положај и грани-
це (21–24); Геолошке карактеристике (25–44); Геоморфолошке каракте-
ристике (45–56); Палеогеографска еволуција простора (57–64); Климат-
ске карактеристике (65–72); Хидрографија (73–84); Земљиште и Биогео-
графске карактеристике (89–92).  

Територија Жупе (55.968 км2) лежи у јужном делу централне 
Србије, има полигонални изглед упоредничког правца, доминантно при-
пада сливу Западне Мораве и нешто је удаљенија од главних удолина. 
Припада унутрашњим динаридима и чине је „Горња“ и „Доња“ Жупа, 
које се морфолошки, хипсометријски и амбијентално разликују. После 
детаљно урађене геологије и тектонике терена Милинчић је опсежно 
изнео запажања о морфологији терена, указујући на вертикалну раш-
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члањеност терена и експозицију са осојним и присојним странама, што 
је суштина микроклиматских фактора битних за узгој винове лозе. У 
том поглављу треба додатно обратити пажњу на биоклиматско вреднова-
ње простора. Хидрографији Жупе, Милинчић посвећује дужну пажњу и 
даје представу о дужини и густини речне мреже (Расина, Пепељуша, 
Јошаница, Брезовачка река, Сребрница, Глободерски поток), које су 
прошарале овај брежуљкасти ландшафт Горње и Доње Жупе, указавши 
на појаву термоминералних и подземних вода. Није изостала педологија 
и биологија овог простора. 
 Жупа, како је сада називају александровачка, ретко је занимљив 
предео аутентичан по својим природним, геоеколошким, економско-
географским, затим антропогеографским, топономастичким, насеобин-
ским, историјским, културним појавама и процесима које су Панчић, 
Цвијић, Лутовац, Каниц и други истраживали и научно верификовали. 
Милинчић је у Предговору посветио пажњу њиховим радовима и науч-
ним тврдњама које су и данас тачне и прецизне, користећи их на најбо-
љи начин у слагању мозаика о природи Копаоничке подгорине.  

Познавајући свој завичај и језик природе, Милинчићу није било 
тешко да изабере дивно поље за проучавање у коме је све интересантно 
и испуњено новином, сложеношћу и разноликошћу проблема, на које је 
наилазио ходајући стазама Копаоника, Жељина и њихове подгорине – 
Жупе. На том путу долазио је у додир са непоновљивим призорима ле-
поте, које је природа градила стотинама, па и милионима година. Такве 
доживљаје је описивао користећи се каткад звучним речима и атрибути-
ма, не запостављајући научни карактер рада. Као рођени Жупљанин 
знао је читати језик природе свог краја. Због тога је умео издвојити и 
цитирати литерарне пасаже из Лутовчеве монографије, тек да би указао 
на Цвијићеву географску школу која је држала до литерарног стила. 
Милинчић издваја Лутовчево литерарно запажање у коме наводи да га 
пољане „подсећају на крупне беле цветове разасуте по зеленој површи-
ни винограда“. Овим се наглашава најзначајнија култура краја, која је 
резултат жупског климатско-едафског фактора. У Вуковом словару сто-
ји да је то „комад земље окупан сунцем“. Дуга традиција виноградарства 
је од Жупе створила крај који се, поред градитељског контраста старог, 
традиционалног са новим, и по тим одликама препознаје.   

Без обзира што је Жупа просторно релативно мала територија по 
значају, она је аутентичан и сложен географски, геоеколошки, економ-
ско-географски, насеобински и демографски занимљив простор, који је 
за истраживаче изузетно привлачан.  

Будући да је Жупа значајно антропогенизован простор који је 
данас претворен у културни ландшафт, слободни смо поставити профе-
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сору Милинчићу још један важан задатак. Потребно је искористити 
Лутовчева антропогеографска истраживања, сагледати све промене које 
су се догодиле за протекле три деценије и посветити пажњу социо-еко-
номским карактеристикама, посебно насеобинама, отварајући нова 
поглавља која засецају у геоеколошко вредновање простора, не заобила-
зећи значај винских стаза по којима се Жупа препознаје. Та истражива-
ња би ваљало допунити детаљном биоклиматологијом која је посвећена 
грожђу. Потребно је, коначно, стално радити на синтакси и ослобађати 
се предугих компликованих реченица. Уверени смо да ће то бити следе-
ћа истраживачка авантура аутора.  

Милинчићева научна монографија о природи Жупе је заправо 
његова акредитација са којом је закуцао на врата нашег одабраног гео-
графског научног друштва. Tо јесте привилегија, али то и обавезује да се 
стално доказује и то крајње озбиљно јер је постављени праг висок. Ова 
монографија је до сада његово најзначајније дело, које је пропраћено 
оригиналним запажањима, фактима, секвенцама и занимљивим страни-
цама. Милинчићев аналитички првенац је плод дугогодишњих истражи-
вања једног предела чија је асоцијација лепа – од имена па до визуелне 
представе. Жупа је добила целовиту физичко-географску монографију 
која ће бити незаобилазна литература будућим истраживачима Жупе, 
без обзира који је научни угао истраживања у питању. Заправо, ово дело 
је крупан истраживачки допринос и најзначајнија монографија о приро-
ди Жупе, по којој ће се овај Жупљанин убудуће препознавати. 

 
Милован Р. Пецељ 

 
 
НЕМАТЕРИЈАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ И ЛОКАЛНА СРЕДИНА, 
РЕЗУЛТАТИ САВРЕМЕНИХ МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИХ ИСТРАЖИ-
ВАЊА АЛЕКСАНДРОВАЧКЕ ЖУПЕ И ОКОЛНИХ ОБЛАСТИ, Тематски 
зборник, Александровац, Завичајни музеј Жупе, 2012, стр. 268. 

 
Мултидисциплинарни пројекат Истраживање нематеријалног 

културног наслеђа Александровачке жупе организују Завичајни музеј 
Жупе из Александровца и Министарство културе Републике Србије. 
Истраживање обухвата етнолошке, историјске и културолошке димензи-
је проучаваног подручја, у традиционалној, али и савременој форми. 
Тематски зборник Нематеријално културно наслеђе и локална средина, 
резултати савремених мултидисциплинарних истраживања Александро-
вачке жупе и околних области обухвата десет радова који представљају 
почетну фазу пројектног плана, да би се истраживања наставила у 
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будућности. Радови су различите тематике и хронологије али предста-
вљају целину када је у питању оваква врста пројекта и употпуњавају 
досадашња истраживања.  

Први рад Ивице Тодоровића, Маје Марјановић и Бранка Р. Злат-
ковића Истраживање нематеријалног културног наслеђа Александровачке 
жупе представља уводну студију у којој се даје општи контекст и наводи 
значај српског нематеријалног културног наслеђа и бриге о његовом 
опстанку. Управо из тог разлога сазрела је свест о неопходности истра-
живања предеоних целина, као што је Александровачка жупа, „необично 
богат и слојевит простор“. Дефинисани су основни појмови, објашњен 
сам пројекат и његови циљеви. Илустративно су дати резултати истра-
живања на пољу етнологије и антропологије, етномузикологије, фолкло-
ристике, историје, историје уметности, археологије и географије, чиме 
је остварен вишедимензионални (почетни) пресек нематеријалне кул-
турне баштине Жупе у савременим околностима.  

Прилог Жупа Александровачка – појам, територијално одређење и 
географски положај аутора Мирољуба А. Милинчића, Снежане Вујадино-
вић, Дејана Шабића и Дејана Димитријевића бави се појмом и историј-
ским одређењем Жупе, њеним просторним оквиром током средњег па 
све до XIX и XX века, уз посебно обраћање пажње на географски поло-
жај, насеобинске и демографске карактеристике и навођење великог 
броја аутора који су се бавили овом тематиком. Аутори наглашавају да 
је Жупа „недовољно проучен а ни опште прихваћен детерминисан про-
стор, са својом посебношћу и историјским континуитетом“.  

Истраживање Драгомира Бонџића Описмењавање у Жупи 1945–
1950, рађено је на основу архивских извора, локалне штампе и стати-
стичких извора. Аутор се бави културно-просветним приликама после 
Другог светског рата са посебним освртом на Жупу и износи податке о 
структури становништва по писмености и школској спреми. Нови орга-
ни власти суочили су се са неразвијеном мрежом школа и лошим ста-
њем у култури и просвети, па је почела организована кампања описме-
њавања. Локалне власти, масовне организације и просветни радници 
били су ангажовани у овом циљу. Аутор посебно прати оснивање течаје-
ва за описмењавање у Жупи, њихов рад, резултате и проблеме са којима 
су се суочавали.  

У прилогу Ивана Брборића 130 година од имендана Александровца 
истиче се административни, економски и културни развој Александров-
ца као центра Жупе, од 1882. када је насеље Кожетин добило данашње 
име Александровац. Аутор износи чињенице из развоја претече Алек-
сандровца уз коришћење архивске грађе, наводи два писма житеља 
Кожетина краљу Милану Обреновићу у којима је изнесена молба за про-
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мену имена, као и краљев одговор.  
Рад Милоша Станковића Истраживања уметности и визуелне 

културе XIX века у Жупи има циљ да укаже на значајне уметничке топо-
се из XIX века, потребу даљег теренског рада, њиховог проучавања као и 
синтетисања знања из литературе и писаних извора зарад стварања 
целокупне слике о уметности Жупе у овом периоду. Аутор даје кратак 
преглед и пресек развоја и проучавања уметности и визуелне културе у 
XIX веку. 

Прилог Игора Стојића Резултати прелиминарних рекогнисцира-
ња Жупе представља део мултидисциплинарног истраживања у области 
археологије, а прва фаза је подразумевала припремна рекогносцирања 
целокупне територије александровачке општине обављена 2011. Аутор 
је дао преглед ранијих истраживања на 50 локалитета, а пажњу је усме-
рио на локације које до сада нису биле забележене, а које би могле бити 
значајне за наредна истраживања, истичући основне карактеристике 
обилаженог терена.  

Етномузиколошки рад Марије Делић Сеоске свадбене песме из 
Александровачке жупе анализира свадбене песме забележене у селима 
Лесковици, Стањеву, Шљивову, Горњем Ступњу и Вељој Глави. У уводу 
ауторка даје осврт на опште карактеристике сеоског певања у Жупи, а 
посебно везано за свадбене песме истиче форму и метроритмичке шеме 
свих примера, интонационе моделе, мелодијске карактеристике и упо-
ређује са свадбеним песмама из других крајева. Чланак се завршава 
примерима песама са текстовима и нотним записима, као и са четири 
интонациона модела.  

Прилог Растка Јаковљевића Лоцирање музике и преговарање пар-
тикулара локалне културе кроз односе парадигми етномузиколошких 
истраживања бави се разматрањем и значајем партикуларних манифе-
стација и особина културе у оквиру хуманистичких наука, па самим тим 
и етномузикологије, пре свега на специфичностима и материјалу локал-
не културе и нематеријалне баштине околине Трстеника. Као посебне 
целине аутор је разматрао локацију као физички/географски простор, 
временску категорију, место извођења, концептуализацију музичког 
жанра и као преговарачки процес уз давање примера.  

У истраживању Јосиф Панчић и Жупа друге половине XIX века 
Мирољуба Милинчића, Мишка Милановића, Бојане Михајловић, Тијане 
Ђорђевић и Ивана Самарџића, истичу се радови Јосифа Панчића, у 
којима су изнете значајне научне констатације о природи и друштву у 
Жупи. Уз Панчићеву кратку биографију, анализирају се његова дела и 
релевантне научне чињенице, а као посебну целину аутори су истакли 
Панчићеву анализу виноградарства у Жупи.  
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Рад Милована Матића Библиографија села Крива Река на Копао-
нику редак је пример библиографије посвећене селу. Ово село је позна-
то по цркви Св. Петра и Павла из 17. века и по страдању које је доживе-
ло у октобру 1942. О селу Крива Река писали су Милан Ђ. Милићевић, 
Добрица Ћосић, Миодраг Б. Протић, Мића Поповић и други. Аутор 
наводи 212 наслова, као и ауторски, предметни и регистар периодике.  

На крају зборника налазе се радне биографије аутора. Тематски, 
зборник Нематеријално културно наслеђе и локална средина, резултати 
савремених мултидисциплинарних истраживања Александровачке жупе и 
околних области значајан је по томе што представља почетну фазу у 
пројекту који је замишљен као мултидисциплинарни, али може предста-
вљати и посебно дело са резултатима до којих су дошли аутори у својим 
радовима, који се могу проширивати даљим истраживањима. Захваљују-
ћи вишедимензионалној анализи, може се целовито сагледати немате-
ријално културно наслеђе Жупе, а започета истраживања указују да ће 
наставак дати очекиване резултате. Зборник, такође, доприноси попула-
ризацији и очувању нематеријалне културне баштине Жупе. Сам проје-
кат и зборник јесу добар пример како би локалне средине требало да се 
односе према свом наслеђу у погледу заштите, промовисања и очувања. 

 
Божица Славковић 

 
 
Горан Минић, ОЧИ ПУНЕ НЕСАНИЦЕ, Центар за културне делатности 
и библиотекарство, Брус, 2013, стр. 60 
 

ЦВИЈЕТНА ЉУБАВ 
    

Ко о љубави пјева, тај о љубави нешто и зна. Данас једино пјесни-
ци о љубави пјевају, дижу је до звијезда, желе да је сачувају, јер „срце је 
одавно откинуто из груди“. 

Нажалост, љубав више није владарица људског срца, неки други 
владари су заузели њен неприкосновени пиједестал. Праву, истинску и 
исконску љубав замјенила је инстант-љубав. Изгледа да се савремени 
човјек одрекао љубави као великог, насљеђеног и нежељеног терета из 
прошлости и тиме затворио један велики цивилизацијски круг и започео 
нови. Очишћен од љубави и осталих оптерећујућих емоција, човјек 
силиконски лак, отвара нови цивилизацијски круг. 

У издању Центра за културне делатности и библиотекарство 
општине Брус, пjесник, новинар и јавни делатник Горан Минић објавио 
je другу збирку пјесама под називом Очи пуне несанице. Аутор је добит-
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ник неколико веома значајних новинарских награда, а тренутно врши 
функцију главног и одговорног уредника Радио телевизије Брус.  

Горан, горштачки тврдоглаво, са копаоничких висина, својим 
пјесмама отвара сунчане капије и цвијетна поља љубави са очима пуним 
несанице. Широм је отворио и лијеву страну груди и попут Данка, из 
бајке „Данково срце“ Максима Горког, освјетљава пут који води до љуба-
ви и до спаса. Писати у ритму срца, чија је прва заповијест – воли, 
можда је у овом одмотавању новог цивилизацијског круга анахроно. 
Савремени човјек је пристао, заправо нико га није ни питао, да цвијетна 
поља замјени кућама од бетона и жељеза и тако несвјесно примио сву 
хладноћу овог грађевинског материјала. Горан Минић бјежи од те урба-
не буке и хладноће у топла њедра копаоничких висина. 

Када пјесник љуби и воли жену, он на груди притиска и небо и 
сунце, и ријеке, шуме, траве... У Минићевој поезији цвијет и љубав одав-
но су успоставили нераскидиво пријатељство. Срце, сунце и цвијет утка-
ни су у географију љубави, као и цјелокупан завичајни рељеф. Миниће-
ва поезија функционише на додир, тактилност је главна особина њего-
вих стихова и тиме је постигнута она неопходна интимност и непосред-
ност које краси љубав. 
  
  Ко трешњин цвет 
  Затрепериш ношена ветром 
  Тад моје си небо 
  

Пјесник се брани од свјетске хладноће поезијом додира. Бол 
савременог човјека је велика, јер је све ужи простор кроз који могу да се 
пробију емоције, да изађу на површину, угледају свјетлост и раскошно 
се расцвјетају. Пјесник је свјестан да се човјек отуђио од природе, зави-
чаја, емоција па у стиховима често затрепере страх, стрепња, сјета, бол, 
туга... Зато Горанове пјесме имају елегичан прелив и укус баладе. Одав-
но љубавна поезија пулсира у елегији и балади, а у новије доба је у њима 
пронашла и своју сталну адресу. 

Примећујемо да је Горан Минић љубав изједначио, поистовјетио 
са сунцем, са свјетлошћу. Нема бујности љубави без бујности природе. 
Свјесно је ово иманижистичко поимање свијета Горан преузео од Јесе-
њина, лиризам од Лорке и Неруде, танана осјећања од Жака Превера. 
  
 
  На рукама твојим пуним сунца 
  Насликан зелени врт 
  И Росуље изнад града 
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 Ријека, ноћ, мјесечина, Цигани... Лоркини су мотиви који су 
Андалузију спојили са Копаоником. Мајка, завичај, брезе, сњегови, бое-
мија... приближили су руску степу моравској долини. Преверовска пре-
фињена осјећајност довела је Монмартр до Багдале. Има у Горановим 
пјесмама и Нерудиног очаја и латиноамаричког љубавног жара. Загрлио 
је Горан и своју комшиницу Жупу попут Буце Мирковића. 
  
  У њој ватра посејана 
  И душа Циганке са хиљаду тајни 
  Међу језерима 
  Секу се пијавице танковите 
 

Заједно са овима, и многим другим свјетским и нашим пјесници-
ма, Горан Минић се дао у потрагу за љубављу, а тај пут до љубави се ука-
зује само одабранима. Судећи по овој збирци пјесама Минић неће оду-
стати од те потраге. 

 
Вељко Стамболија 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
ХРОНИКА 

 

ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ АКТИВНОСТИ  
ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА ЖУПЕ У 2013. ГОДИНИ 

 
 
Јануар 
Завршетак и усељавање у нове канцеларије у поткровљу музеја. 
26. – У просторијама музеја промоција зборника радова „Истражи-
вање нематеријалне културне баштине Жупе“.  
27. – Свети Сава, слава музеја, отворена изложба фотографија уче-
ника средње школе „Свети Трифун“, освештане и свечано отворене 
нове канцеларије. 

 
Фебруар 

13. – У музеју одржано духовно вече посвећено Светом Трифуну, 
говорили: јереј Вукман Петровић, Илија Јокановић и Сања Црнобр-
ња.  
21–24. – Учествовање на Сајму туризма у Београду. 

 
Март  

11. – Библиотека града Београда, пред препуном салом одржана је 
промоција зборника Истраживање нематеријалне културне баштине 
Жупе. Говорили: проф. др Мирољуб Милинчић, др Ивица Тодоровић, 
др Драгомир Бонџић, др Бранко Златковић, мр Јелена Тодоровић 
Гавриловић, Маја Цветковић, Иван Брборић.  
19. – Виминацијум, у сарадњи за жупским винаријама „Минић“, 
„Ивановић“ и „Михајловић“, а на позив директора пројекта Миоми-
ра Кораћа и нашег пријатеља Петра - Пеце Поповића, обављено је 
прво сађење винове лозе у римском граду Виминацијуму које су 
симболично засадили жупски винари.  
 

 
Са промоције зборника у Београду 
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                 Виминацијум, витезови саде лозу... 

  
Април 
Учешће на конференцији градова чланица АВЕК (Асоцијација 
европских градова културе) у Нишу где су представници Алексан-
дровца били гости конференције. 
7. – У музеју отворена изложба Народног музеја из Суботице „Приче 
људских лобања“, изложбу отворила ауторка Неда Димовски. 
29. – У музеју отворена изложба „Јован Дучић у дипломатији“, изло-
жбу отворили Миладин Милошевић, директор Архива Југославије и 
др Драгомир Бонџић, научни сарадник Института за савремену 
историју. 
 

 
Отварање изложбе „Јован Дучић у дипломатији“ 
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Мај 
12. и 13. – Учешће на манифестацији „Сајам вина и меда“ у Неготи-
ну. 
14–16. – Студијско путовање директора музеја у Словенију (Горишка 
брда) у оквиру пројекта „Витешко вино“ са тридесетак жупских 
винара. 
18. – „Ноћ музеја“ у оквиру које је у музеју одржана „Мала школа 
цртања“ и изложба старих фотоапарата.  

 

 
Ноћ музеја – Мала школа цртања 

 
Јун 

4. – У сарадњи са амбасадом Јапана у музеју отворена изложба 
јапанске графике. Изложбу је отворио први секретар јапанске амба-
саде господин Казуаки Камеда. 
7. и 8. – Сајам вина „Жупа 2013.“  
18. – Oтварање изложбе „Вечити круг“ аутора Дејана Крстића из 
Зајечара 

 
Детаљ са отварања изложбе јапанске графике 
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Јул  
2. – Уз пригодан програм у дворишту Завичајног музеја Жупе откри-
вен је споменик краљу Александру Обреновићу по коме је Алексан-
дровац добио име, на 131. годишњицу од имендана града (19. јуна по 
старом – 2. јула по новом календару 1882). Највећу захвалност за 
реализацију ове идеје дугујемо предузећу EUROKOMERC DOO тј. 
власнику Милету Савковићу као и Миодрагу – Мији Милићу. Споме-
ник је израдио вајар Игор Ђорђевић из Београда, а постамент преду-
зеће „Гранит“ Бојана Ракића из Плоче. Споменик су открили потом-
ци најугледнијих грађана варошице који су 1882. године поднели 
иницијативу за промену имена у Александровац и председник 
општине Александровац Драган Благојевић. Репортажа са откривања 
споменика емитована је и у Дневнику РТС. 
 

 
Са откривања споменика краљу Александру Обреновићу 
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Август 
3. – Козник – град витезова 
22–28. – Козарт, међународни фестивал класичне музике. 
 

Септембар 
19–22. „Жупска берба“, отворен део нове сталне поставке музеја. 

 
Октобар 

19–20. – Глишићеви дани. 
31. – Учешће на међународном скупу о историји медицине који је 
одржан у Зајечару и који организују Архив Зајечара и Институт за 
савремену историју. 

 
Новембар  

8–17. – Теренска истраживања „Нематеријална културна баштина“, 
терен обављен у селима Трнавци, Љубинци, Доброљупци, Ботуња, 
Раковац (Копаоник), Горњи Ступањ, Доњи Ступањ, Плеш. На истра-
живањима учествовала је екипа од осам чланова и то: др Ивица 
Тодоровић, етнолог (Етнографски институт САНУ), др Бранко Злат-
ковић, филолог – фолклорист (Институт за књижевност и уметност 
Београд), др Драгомир Бонџић, историчар, Институт за савремену 
историју, мр Љубица Васиљевић, етнолог, мр Дејан Крстић, етнолог, 
Народни музеј Зајечар, Иван Брборић, историчар, Завичајни музеј 
Жупе, Сања Црнобрња, археолог, Завичајни музеј Жупе, Илија Јока-
новић, сарадник на терену, Завичајни музеј Жупе. 
20. – Духовно вече „200 година од рођења Петра II Петровића Њего-
ша“  

 
Децембар 

 Завршено увођење грејања на гас у просторијама музеја, грејање зва-
нично почело са радом 27. децембра. 
30. – Духовно вече „900 година од рођења Стефана Немање“, преда-
вачи: протојереј Вукман Петровић и професор историје Драгиша 
Стаменковић. 
 

Иван Брборић 
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МУЗЕЈ ВИНАРСТВА И ВИНОГРАДАРСТВА 
У ЖУПИ АЛЕКСАНДРОВАЧКОЈ 

  

Чувар вишевековне традиције 
 
У Жупи александровачкој одлуком Скупштине општине Алексан-

дровац 31. марта 2000. формиран је Музеј винарства и виноградарства. 
Идеја о стварању једног специјализованог музеја ове врсте у 

Србији опседала је многе умне главе овог народа, не само везане стру-
ком за ову значајну привредну делатност, која је била, а и данас је од 
нарочитог значаја за укупан развој Србије. Познато је да је Србија више 
од једног века била значајан произвођач грожђа и вина у европским раз-
мерама, а била је то на овим просторима и у далекој прошлости. 

Потреба за оснивањем оваквог музеја осећала се и због тога што 
ни у једном од до тада постојећих музеја и музејских збирки у Србији 
није свестрано приказана ова област народне привреде са богатом исто-
ријом свог развоја и исто тако богатом традицијом. 

Начелно говорећи, одавно се осећала потреба за оснивањем јед-
ног матичног, односно главног музеја у Србији, за област винарства и 
виноградарства, као музеја од општег националног интереса. 

Музеј винарства и виноградарства биће, ако већ то сада није, 
установа од великог културно-историјског значаја, са задатком да ску-
пља, научно обрађује, публикује, чува и излаже предмете којима ће илу-
стровати и документовати историјски развитак винарства и виноградар-
ства у Србији. 

Зашто у Жупи александровачкој? 
 
Жупа александровачка представља класичну земљу српског 

винарства и виноградарства. У Жупи је идеја о формирању оваквог 
музеја са винотеком стара скоро један век и везује се за почетак рада 
Државног лозно-воћног расадника, а касније за винодељско-воћарску 
школу.  

Са развојем винарије „Вино Жупа“ ту потребу су потенцирали 
бројни разлози:  

– миленијумска традиција; 
– место и значај Жупе у производњи грожђа и вина у национал-

ним и ширим размерама; 
– Жупско виногорје, које је у првој половини XX века имало 

4.000 хектара, а сада око 3.000 хектара под виноградима, највеће у 
Србији; 

– богат сортимент засада који дају велику палету производа од 
којих неки припадају највишим категоријама; 
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– генерацијска оријентација становника Жупе, који су вековима 
традиционално везани за производњу грожђа и вина; 

– „Вино Жупа“, која постоји око 60 година спада у ред најсавре-
менијих компанија за производњу вина и воћних сокова; 

– велики број малих породичних винарија на сеоском подручју, 
које се упоредо са обновом жупског виногорја подижу са савременом 
опремом за прераду грожђа, справљање, чување и неговање вина; 

– Жупа је пре 122 године (1891), ради обнове винограда после 
пустошења филоксере, добила Државни лозно-воћни расадник, један од 
првих у Краљевини Србији, са економијом од преко 40 хектара; 

– на имању расадника, 1926. године основана је Специјализована 
винодељско-воћарска школа са интернатом, за оно време модерним 
подрумом за прераду грожђа, производњу вина и воћних сокова, са ено-
лошком лабораторијом и другим најмодернијим справама за прераду 
воћа и грожђа. Ова школа је све до 1962. године радила као специјализо-
вана виноградарско-винарска школа, једина те врсте у Југославији, која 
је дала бројне генерације енолога и подрумара; 

– садашња средња школа „Свети Трифун“ наставља традицију ове 
школе, остављајући иза себе 87 година рада и континуирано обезбеђују-
ћи велики углед у струци и народу; 

– пет деценија, привредно-туристичком манифестацијом „Жуп-
ска берба“ у Жупи се берба грожђа слави као општенародни празник; 

– у Александровцу постоји јединствена у свету „Фонтана вина“ из 
које у дане „Жупске бербе“ уместо воде тече вино; 

– у нашем прелепом градићу у време привредно-туристичке 
манифестације „Жупска берба“ и поред већ надалеко чувене фонтане 
вина, главна улица постаје „Улица вина“, где педесетак најбољих винара 
и најугледнијих домаћина Жупе у својим етно објектима, многобројним 
гостима представљају своја најбоља вина и друге производе добијене од 
грожђа; 

– од 20. априла 2012. Александровац је постао сајамски град. 
Тада је организован Први међународни сајам вина „Жупа 2012“ и оства-
рен вековни сан бројних генерација жупских винара. Ове, 2013. органи-
зован је и други са око 70 учесника из Србије и земаља региона. Сајам 
ће у наредном периоду употпунити туристичку понуду винородне Жупе, 
нарочито у области винског туризма; 

– од јесени 2012. центар Александровца краси јединствен споме-
ник Виноградару, подигнут у знак захвалности свим бившим, садашњим 
и будућим генерацијама виноградара за тежак и мукотрпан рад на поди-
зању, обнови и очувању не само жупског виногорја; 



 

 

  

 
 

                                                                                                                     Жупски зборник 8/2013 288

– у Жупи још увек постоји двадесетак пољана, сезонских вино-
градарских насеља, које чувају дугу традицију виноградарења и винаре-
ња на овим просторима. 

 
 

Оснивање Музеја 
 
Музеј винарства и виноградарства основан је Одлуком Скупшти-

не општине Александровац од 31. марта 2000. године. Лоциран је у 
подруму Пољопривредне школе у Александровцу, саграђеном 1924. 
године у провансалском стилу. Сам подрум је монументална грађевина 
која се одликује стилском чистотом и културно је добро под заштитом 
закона. За своје време био је у категорији најсавременијих објеката те 
врсте, опремљен најмодернијим справама за прераду грожђа и негу 
вина, лабораторијом и учионицама. 

Музеј је изграђен у непосредној близини школе, у кругу школ-
ског парка и економије, у зони која је по страни од саобраћаја. Налази 
се на 350 метара југоисточно од центра града. 

Подрумски део је укопан највећим својим делом, у благо према 
северу нагнуту терасу, постављен својом дужом осом правцем исток-
запад. 

Састоји се од:– подрумског дела укупне површине 447,50 м2 са 
десет просторија различите површине и намене, за чување вина и раки-
је. У склопу подрума је уз живицу укопан лагум дужине 15,60 м, ширине 
6 м и висине 4 м, са укупном површином од 93,60 м2. Зидови дебљине 
80 см обезбеђују константну температуру између 10–12 степени преко 
целе године;– Приземље (спратног дела) које има укупну површину од 
478 м2 састоји се од 11 просторија различите површине и намене. Ход-
ник је ширине 2,20 м и дужине 35,20 м. Све просторије у подруму имају 
висину од 4 м;– поткровље би адаптацијом, која не би мењала архитек-
тонски изглед објекта, могло бити преуређено у функционални простор 
површине од око 420 м2. Ту би се могло дорадити око 20 просторија раз-
личитих површина и намена: за административни део, конзерваторске 
радионице, лабораторију, библиотеку, читаоницу, архиву, депо и сл.;– 
укупна површина простора (подрум, приземље и поткровље) износи око 
1450 м2;– око подрума је широк дворишни простор са слободним повр-
шинама погодним за уређење у функцији музеја, евентуално лоцирање 
споменика виноградару, изградња депанданса, из богатог националног 
архитектонског наслеђа везаног за традиционално винарство и виногра-
дарство;– премештањем неколико најатрактивнијих подрума из жуп-
ских пољана, садржаји овог музејског комплекса би се мултициплирали. 
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До сада је урађено 
 
Зграда Музеја винарства и виноградарства (стари вински подрум 

Пољопривредне школе) до 2000. године комплетно је заштићена и рено-
вирана са спољашне стране (саниран кров са димњацима, обновљена 
фасада и тротоари, замењени олуци, сређена столарија, склоњени рани-
је дозиђивани мањи објекти и враћен изглед зграде из 1924. године). 

У периоду 2000–2004. године, сређене су просторије на спрат-
ном делу. 

Од 26. новембра 2004. до данашњег дана, објекат је осветљен са 
спољне и унутрашње стране, сређене су зелене површине око објекта и 
урађена прилазна стаза ширине 3 метра. Сређени су подови у свим про-
сторијама спратног дела. Крајем 2004. године урађена је почетна музеј-
ска поставка у једној од просторија. У овом тренутку Музеј располаже са 
седам уређених просторија у којима се налази око 2.107 експоната и 
двориштем површине од око 80 ари. 

У дворишту испред зграде Музеја столетни кестенови сведоци су 
и чувари највећих тајни и најлепших прича, не само о грожђу и вину... 

Ту је и стари противградни топ, претеча данашњих савремених 
противградних система за заштиту жупских винограда. 

Летњиковац усред винограда намењен је за краћи предах и 
одмор виноградара и посетилаца у време летњих жега. 

У холу музеја испод стаклених звона чувају се бројне справе и 
прибори... На паноима је географски, фактографски и фотографски 
приказ жупских пољана – старих виноградарских насеља сезонског типа, 
а на старим црно-белим фотографијама ликови најпризнатијих после-
ника српског виноградарства, винарства, воћарства.  

Пољански двор – одаја која одише традицијом минулих векова, 
говорећи о начину живота виноградара и винара на просторима вино-
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родне Жупе, са приказом алата и прибора за подизање винограда, 
заштиту винове лозе, бербу грожђа и осталог. 

Врионица – просторија у којој на истом месту као и 1924. године 
стоје уређаји, справе и машине којима је грожђе прерађивано у то давно 
време на модеран, а данас на стари традиционалан начин... 

Кроз векове – просторија са иконом и троном Светог Трифуна, 
заштитника виноградара и винара. Ту су и друге поставке које говоре о 
жупској гиџи и другим знаменитостима жупског краја... 

Винари – просторија у којој су представљени најпознатији жуп-
ски винари са палетом својих вина, која се могу пробати ... 

Винарски збор – сала за окупљање виноградара и винара ради 
едукативних предавања и разговора о грожђу и вину, за сусрете песника 
и других стваралаца из области културе ... 

Домаћин – одаја у којој ће сваки посетилац после обиласка 
Музеја бити домаћински примљен и почашћен по традиционалном жуп-
ском обичају... 

Због специфичности и широке лепезе активности Музеј винар-
ства и виноградарства радо посећују туристи из земље и света током 
целе године. Најрадије то чине у време великих и традиционалних 
манифестација: „Жупске бербе“, „Светотрифунских свечаности“, „Сајма 
вина“, „Жупског културног лета“, али и у другим приликама, када поред 
Музеја могу обићи и педесетак жупских винарија, чувено жупско вино-
горје, „Вино Жупу“, највећу компанију за прераду грожђа и воћа, сред-
њовековне манастире и град Козник, као и друге знаменитости Жупе. 

 
Планови за наредни период 

 
Музеју треба дати национални значај излагањем предмета-екс-

поната и производа из свих виноградарских региона и рејона у Србији.  
Покушати и обезбедити експонате из држава некадашње Југосла-

вије, пре свих из словеначког, македонског и црногорског виногорја. 
Постојећу сарадњу са градовима Раштат (Немачка), Егер 

(Мађарска) и Експерион (Грчка) искористити и обезбедити и њихово 
учешће у коначном формирању поставке музеја. 

Циљ нам је и да се у сарадњи са Пољопривредном школом, што 
пре створе услови за поновно покретање прераде грожђа и производње 
вина и ракије у оквиру музеја, на традиционалан начин, што би било од 
вишеструке користи за све. (Школа то већ чини у подземном делу али 
на савремен начин). 

План нам је, да од ове зиме, после претходне едукације жупских 
винара и неопходних радова у подземном делу зграде музеја, почнемо 
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уређење винотеке, са циљем да се у њој нађе места за најбоља вина из 
свих српских виноградарско-винарских региона, па и оних изван грани-
ца Србије. 

Жеља нам је да у склопу музеја у наредном периоду проради 
ресторан у националном, етно стилу у коме би се посетиоцима-туристи-
ма, привредницима могла понудити осим вина и стара добра жупска јела. 

Размишљамо да у објекту музеја, за који искрено верујемо да ће 
врло брзо прерасти у „СРПСКИ ЗАМАК ВИНА“, у наредном периоду део 
простора опремимо за окупљања и дружења обожавалаца и љубитеља 
Жупе и жупских вина. Бизнис клуб, који планирамо да формирамо, тре-
ба да окупља све жупске привреднике не само произвођаче вина и све 
пријатеље Жупе из земље и иностранства. 

Прелеп храм „Свих српских светитеља“, који се гради у непо-
средној близини музеја, даје посебну специфичну тежину и значај овом 
простору у целини и обавезује на акцију све надлежне институције и све 
људе добре воље који Жупи и Србији мисле добро. 

 
Закључак 

 

Заокруживањем сталне поставке и реализацијом осталих план-
ских садржаја овакав музеј би створио услове за коришћење музејске 
грађе и то:  

– у области науке, 
– за унапређење ових привредних грана, посебно у области 

менаџмента и маркетинга, 
– за унапређење наставе у школама, 
– ширење опште културе у области винарства и виноградарства, 
– за очување културних добара од пропадања и нестајања, 
– за развој туристичке привреде, како републике тако и поједи-

них виноградарских рејона. 
Стечена и створена културна добра у ширем и ближем окруже-

њу, сигурна су основа за остварење идеје о националном карактеру ова-
квог музеја јер: „Савремена цивилизација и њен будући развој почивају 
на културним традицијама народа и стваралачким снагама човечанства, 
као и на њиховом друштвеном и економском развоју“ (УНЕСКО, 1968 – 
Из Поруке о заштити споменика културе). 

 

Благо једног музеја је богатство свих нас! 
Сачувајмо виноградарску и винарску баштину Србије! 

 
Директор Музеја 

  Гвозден Ђолић  
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ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНЕ  
ЗАЈЕДНИЦЕ „ЖУПА“ У 2013.  

 
5. јануар – Културно-уметнички програм за време новогоди-

шњег турнира у малом фудбалу у Хали спортова у Александровцу, где 
су наступили: КУД „Грозд“ из Александровца и КУД „Расина“ Ботурић. 

13. јануар – Дочек православне Нове године. На Тргу ослобо-
ђења са почетком у 21 час, у сарадњи са Туристичком организацијом 
општине Александровац, одржан је концерт рок музике у извођењу жуп-
ских бендова. По традицији публици су дељени кувано вина и кувана 
ракија. Велики број посетилаца до касно у ноћ уживао је у музици и 
добром вину, а Нова година је поздрављена спектакуларним ватроме-
том. 

 
Организација такмичења Сусрети села 

 
Сусрети села су манифестација која се традиционално одржава 

на територији Општине већ дуги низ година. Окупља велики број села и 
младих који у њима живе око идеје да се традиција и културна баштина 
жупског краја негује и сачува од заборава. Ова манифестација је много 
више од првобитно замишљене приредбе фолклора и народне песме. 
Једно село се читаве године припрема за учешће у манифестацији, што 
сведочи о озбиљности и значају овог пројекта. Понесене овом идејом, 
многе месне заједнице оснивају културно-уметничка друштва у којима 
су у доста случајева ангажована сва деца која живе на територији те 
месне заједнице. Данас се Жупа може похвалити културно-уметничким 
друштвима из Г. В. Врбнице, Ботурића, Гаревине, Лаћиследа, Дашнице, 
Александровца, а месне заједнице које редовно учествују на манифеста-
цији јесу: Ратаје, Горњи и Доњи Ступањ, Плоча, Латковац, Лесковица. 
Независно од талента, а у складу са могућностима и интересовањима 
детета, у тим друштвима за свако дете има места. Деца се тако склањају 
са улице и из кафића, па у безбедној и здравој средини проводе слобод-
но време. Већ самим боравком у таквом окружењу и са таквим циљем 
она раде на свом образовању где кроз игру, песму и дружење, на њима 
забаван начин уче о историји и традицији свога краја. Многи од њих су 
ангажовањем у Сусретима села открили своје таленте и интересовања 
која су даљим школовањем развијали. Гледано шире, све то доприноси 
да се богата културна баштина Србије сачува од заборава, а захваљујући 
креативности и идејама тих младих људи и развија. Њихов ентузијазам 
и енергија су у бројним селима утицали на то да им се придруже и ста-
рији чланови заједнице. На њиховим приредбама учествује велики број 
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припадника старијих генерација који су показали креативност, жељу за 
наступом и приказивањем талента који многи од њих имају а до тада 
нису имали где да га прикажу. Будући да је старија популација, погото-
во у сеоским срединама, маргинализована у многим областима а у кул-
турном животу поготову, њихово укључивање у пројекат је велика ствар 
како за њих саме тако и за општину. Младост и енергија у комбинацији 
са искуством и знањем старијих чине да програм увек буде занимљив и 
пропраћен овацијама публике.  

Организација ревијалног дела манифестације, по којој село одла-
зи у госте другом селу учеснику, такође је значајна из више разлога. 
Приредбе у оквиру Сусрета села у већини случајева представљају једини 
културни догађај који мештани села имају прилике да прате јер често 
због недостатка времена и економске кризе не могу да путују у оближње 
градове да би присуствовали неком културном догађају. У 2013. години 
учествовала су следећа села: Плоча, Горња Велика Врбница, Ботурићи, 
Латковац, Лесковица, Ратаје, Дашница, Лаћислед, Гаревина, Доњи Ступањ. 

После ревијалног дела, 18. и 19. маја у Дому културе у Алексан-
дровцу организован је финални такмичарски део где су учесници при-
премили програм по одређеним пропозицијама. Стручни жири су саста-
ву: Снежана Арсић из Александровца, Милица Бојовић из Александров-
ца и Срећко Павловић из Ушћа бодовао је такмичаре у следећим обла-
стима: здравица, новокомпонована песма, инструментални наступ, 
изворна песма, фолклор, драмски и глумачки ефекти, режија, изворност 
и утисак. 

После сабирања бодова проглашен је победник Сусрета села 2013 
– овог пута МЗ Лаћислед. Такмичарски моменат утиче да се квалитет 
програма подигне на знатно виши ниво због чињенице да је тај део 
манифестације знатно посећен од стране публике, а нарочито зато што 
победник представља своју општину на Окружном такмичењу села 
Расинског округа.  
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 Обележавање Дана Општине („Св. Трифун“) 
 
Дан Општине – Св. Трифун се сваке године обележава 14. фебру-

ара. Културно-просветна заједница „Жупа“ је у току свечаног ручка 
организовала културно-уметнички програм у извођењу „Грозда“ из 
Александровца. 

 Окружно такмичење рецитатора 
Ова манифестација је постала традиционална јер сваке године 

окупља велики број деце основних и средњих школа са територије 
Расинског округа. Такмичење је одржано 5. априла и било је подељено 
на три категорије: од првог до четвртог разреда, од петог до осмог разре-
да и такмичари из средњих школа. Учествовали су ученици из свих гра-
дова Расинског округа.  

 

 
 
Оцењивање и бодовање ученика је обавио стручни жири у саста-

ву: Снежана Арсић (Александровац), Лидија Ужаревић (Крушевац), 
Милан Милетић (Трстеник), Зорица Дамјановић (Варварин), Весна 
Весковић (Ћићевац), Горан Минић (Брус). 

Награђени су:  
1. Миа Петровић, IV разред – Нижи узраст, школа – Круше-

вац, назив песме Балада о јагњету Д. Ерића  
2. Невена Дидић, VI разред – Средњи узраст, школа – Варварин, 

назив песме Лажљива песма М. Антића 
3. Михаило Митровић, III разред – Старијег узраста, школа – 

Варварин, назив песме Поглед кроз три прозора Љ. Симовића. 
Победници из све три категорије су учествовали на 45. смотри 

рецитатора Србије „Песниче народа мог“, која је одржана 17. маја 2013. 
у Центру за културу у Ваљеву. 
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 Прослава Првог маја и логорска ватра на Градском тргу у 
Александровцу 

Дана 30. априла, уочи Првог маја – Празника рада, на Градском 
тргу у Александровцу организовано је паљење логорске ватре. Манифе-
стацију је пратио програм на летњој позорници у извођењу КУД „Жупа“ 
из Александровца и „Прва бразда“ из Горње Велике Врбнице.  

Културно-забавни програм за време спортско-туристичке 
манифестације „Митрово Поље“ 

За време спортско-туристичке манифестације „Митрово Поље“ 
на крају спортског дана сви присутни су могли да уживају у богатом 
културно-уметничком програму који се састојаo од драмског, вокално-
инструменталног и фолклорног дела. Наступили су КУД „Жупа“ и 
„Грозд“ из Александровца, као и александровачка плесна група „Миа“. 
  

Свечано обележавање Дана ослобођења Жупе у Гаревини 
Свечано обележавање Дана ослобођења Жупе у Гаревини органи-

зују КПЗ „Жупа“, МЗ Гаревина и КУД „Младост“ из Гаревине. У препо-
дневним часовима положени су венци на спомен борцима страдалим у 
народноослободилачкој борби 1941–1945, а у вечерњим часовима КУД 
„Младост“ је са својим гостима учествовао у фолклорном, вокалном и 
драмском делу програма. 

Свечани дефиле учесника у народној ношњи кроз село дао је 
посебну лепоту манифестацији. Учесници манифестације су били кул-
турно-уметничка друштва „Младост“ из Гаревине, „Жупа“ из Алексан-
дровца, „Бошко Југовић“ из Бошњана, „Дејан Милетић“ из Бачине и 
„Прва бразда“ из Г. В. Врбнице. 

 

Манастирска слава Св. Роман у Мрмошу (Манастирак) 
Манастирак у Мрмошу на дан манастирске славе Св. Роман 29. 

августа постаје стециште многобројних верника. Културно-просветна 
заједница „Жупа“ је 2013. године први пут организовала културно-умет-
нички програм код Манастирка на дан Св. Романа, што је изазвало оду-
шевљење посетилаца. Програм су извели КУД „Латковац“ из Латковца и 
„Прва бразда“ из Горње Велике Врбнице. 

 

Организација „Жупске бербе“ 
19. септембар у 18:30 часова – Од средње школе „Свети Трифун“ 

кренуо је дефиле учесника и општинских званичника, са гостима, а у 
оквиру програма свечаног отварања „Жупске бербе 2013“ које је названо 
„Жупско предвечерје“. На позорници у центу града приказан је програм 
свечаног отварања јубиларне 50. „Жупске бербе“, сценарио и режију 
отварања урадио је Момир Брадић који је наступио на сцени у сарадњи 
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са Недом Гаврић (вокалном уметницом), Весном Павловић (рецитато-
ром), ученицима гимназије који су помогли у драмском делу програма, 
КУД „Жупа“ и „Грозд“ који су наступили у фолклорном делу. 

20. септембар у 15 часова – Дефиле учесника међународног 
фестивала фолклора, у којем су учествовала културно-уметничка дру-
штва из Бугарске, Словеније, Чешке, Пољске итд. Дефиле је трајао од 16 
до 18 часова. Учествовали су: Женска вокална група „OMAYNI 
GLASOVI“ Нови Искар; Мушка вокална група за изворни фолклор Нови 
Искар; „Битов Хор“ Орахово; Tанцов састав за аутентични фолклор 
Бугарска; Дувачки оркестар „Динко Илијев“ Орахово; Ансамбл „Хоро“ 
Бугарска; Фолклорни ансамбл „Бистрица“ Бистрица; „Врњачки вез“ 
Србија; „Младост Авала“ Београд. 

21. септембар – Дефилe учесника дечијег фестивала фолклора и 
њихов наступ на тргу који је почео у 10 часова употпунио је почетак 
рада Фонтане вина и изазвао је одушевљење присутних који су уживали 
у наступу ових малишана. У 12 часова кренуо је дефиле одраслих уче-
сника фестивала фолклора који су још од раног јутра пристизали у ОШ 
„Аца Алексић“ где су били смештени како би се пресвукли и добили 
послужење које је обезбедиo Организациони одбор „Жупске бербе“. На 
фестивалу је наступило 14 културно-уметничких друштава из Србије и 
Републике Српске. Програм је трајао до 17:30 часова. Учествовали су: 
КУД „Свети Ђорђе“ Шековић; „Војвода Пријезда“ Сталаћ; „Будућност“ 
Добановци, „Грозд“ Александровац, „Дејан Милетић“ Бачина, „Електро-
порцелан“ Аранђеловац, „Моравац“ Ћићевац, „Бошко Југовић“ Бошња-
не, „Традиција“ Трстеник, „Радојкино коло“ Глободер, „Драинац“ Блаце, 
„Вук Караџић“ Орашје, „Милош Обилић“ Лаћислед. 

22. септембар – Програм је почео дефилеом учесника „Дечијег 
фестивала фолклора“ у 10 часова. Потом су на сцену изашли „Фрулаши 
и Етно групе“ из Крагујевца, Крушевца и Лебана који су забављали 
публику до почетка „Дефилеа старијих група фестивала фолклора“ који 
су се од раног јутра окупљали у ОШ „Аца Алексић“. У 12.30 часова 
огромна колона младих људи у народним ношњама кренула је од школе 
„Аца Алексић“ и то је била једна од најлепших атракција „Жупске бербе“. 

Фестивал фолклора је почео у 13 и трајао је до 18.30 часова. 
Наступила су следећа културно-уметничка друштва: „Жупа“ Алексан-
дровац; „Видовдански вез“ Смиловац; „Копаоничка фрула“ Брус; „Ђур-
ђев дан“ Блаце, „Расина“ Ботурић, Центар за културу „Жича“ Жича, 
„Рудар“ Баљевац, „Копаоник 1903“ Брус, „Спасовдански вез“ Дреновац, 
„Вук Караџић“ Жабаре, Треботин, М. Врбница, „Латковац“ Латковац, 
„Поглед“ Лесковица, „Јабланичко коло“ Лебане, „Стојан Новаковић“ 
Блаце, „Прва бразда“ Г. В. Врбница. 
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 Глишићеви дани 
„Глишићеви дани“, једна од традиционалних манифестација које 

организује Културно-просветна заједница „Жупа“, ове године су одржа-
ни 19. и 20. октобра. У склопу манифестација био је расписан литерарни 
конкурс за ученике основних и средњих школа и то у три категорије 
ученика (од 1. до 4. разреда основних школа, од 5. до 8. разреда основ-
них школа и категорија ученика средњих школа), на теме: „Прва бразда 
као симбол мајчине борбе за очување огњишта“ за ученике основних 
школа и „Сунцем обдарена, земља најмилија ЖУПА, коју је походио 
Милован Глишић, да би у њој заорао Прву бразду“ за ученике средњих 
школа. Жири је радио у саставу: Велибор Симчевић, Јелена Луковић и 
Даница Николић. Награђени ученици су примили награде и читали сво-
је радове првог дана манифестације која се одржала у Музеју винарства 
и виноградарства у Александровцу. Награђени су: 

Основне школе: 
1. место: Милица Ћулибрк 
2. место: Анђела Милинчић 
3. место: Сашка Бачевић 
Милош Живадиновић 
Средње школе: 
1. место: Вукоман Пејић 
2. место: Јулија Којић 
3. место: Оливера Миљковић 
Невена Радовановић 
Други дан манифестације се одржава у Горњој Великој Врбници.  
Манифестација је започела ујутру када су у школском дворишту 

дочекани гости. После говора добродошлице организован је „Доручак 
код Мионе“ – посета куће Мионине, главне јунакиње „Прве бразде“. На 
темељима Мионине куће је организован драмски програм у сарадњи са 
ученицима средње школе „Свети Трифун“ у коме су се оживљени јунаци 
приповетке. Одржана је ликовна колонија као и изложбе пољопривред-
них производа, домаће радиности, традиционалних јела и најбоље раки-
је која је била такмичарског карактера. Награђени учесници су:  

Ракија: 1. место – Горан Бежановић, 2. место – Милан Џамић; 3. 
место – Радивоје Себић 

Вино: Зоран Р. Бежановић 
Поврће: Дејан Петровић  
Воће: Јабука –Раде Бежановић, Крушка –Лука Бежановић. 
Храна: 1. место –Драгана Бежановић, 2. место –Рада Бежановић. 
После изложбе у Дому културе у Г. В. Врбници КУД „Прва бразда“ 

извео је програм, а током дана организован је турнир у малом фудбалу. 
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Бобан Јовановић 

           
 
 
 
 
 

РАД ДОМА КУЛТУРЕ У АЛЕКСАНДРОВЦУ 2013. ГОДИНЕ 
 
 

У Дому културе је организовано 107 догађаја у 2013. години: 
58  филмских пројекција  
14  вечерњих позоришних представа  
10  дечјих позоришних представа  
13  концерата  
6   академија  
1   трибина  
1   такмичење и  
4   изложбе. 
 
Укупан број посетилаца – 15.856. 
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                     Уредник програма 
              Михајло Никитић 
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КОЗНИК – ГРАД ВИТЕЗОВА 2013. 
 

Пројекат Презентација културног блага Жупе – средњовековни 
град Козник пету годину за редом бележи успех и указује на континуира-
ни напредак у реализовању свог циља – представљања српске средњове-
ковне културе и средњовековног града Козника. У оквиру пројекта пети 
пут је одржана манифестација „Козник – град витезова“ 3. августа 2013.  

Од прошле године манифестација има међународни карактер и 
по други пут у Србији и на Балкану одржан је прави витешки турнир на 
ком су учешће узеле реконструктивне групе (групе које се баве рекон-
струкцијом средњовековног живота и витештва) из Чешке („Доба Карло-
ва“), Украјине („Ред Паладина“), Бугарске („Модус Вивенди“) и Србије 
(Дружина „Златно буренце“, „Бели орлови“ и „Ред витезова Светог Тео-
дора Стратилата“). Посебно задовољство и успех представља сарадња са 
музејем у Оровицу у Пољској (http://www.owidz. pl/)  

Посетиоцима се пружила прилика да буду део живота средњове-
ковних витезова и дама који су на Кознику имали тродневни камп у ком 
су живели онако како се живело у средњем веку, затим да одгледају низ 
борби у оквиру великог витешког турнира, такмичење у стрељаштву. 
Напомињемо да се заиста радило о борбама, а не о симулацији борби. 
Тренутно се у Европи овај вид борења покушава уврстити у спортске 
дисциплине. Такође, посетиоци су били у могућности да витезовима 
изађу на мегдан и опробају се у борби под пуном витешком опремом. 
Победу на турниру је однео украјински витез Росланд Изросичеј. Вите-
зови су пристигли дан пре манифестације и испраћени су са Козника 
дан касније. Посебну тему ове године представљао je „Средњовековни 
панађур“ у оквиру којег смо реконструисали изглед средњовековне пија-
це. Музички програм је реализовала етно група на традиционалним 
инструментима на челу са Александром Спасовим (кавал). Такође, 
посебно задовољство и организаторима и посетиоцима представља 
сарадња са „Артис центром“ из Београда и др Тамаром Огњевић која је 
одржала презентацију о средњовековном кулинарству. 

И ове године манифестација је одржана под покровитељством 
Министарства културе Републике Србије, СО Александровац и СО Брус. 
          

Сања Црнобрња 
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КОЗАРТ 2013 
 
Шести међународни фестивал класичне музике одржан је у Жупи од 22. 
до 29. августа. Програм фестивала:   
 

22. август  
20h „Свечано отварање“ 
РЕСИТАЛ, Дом културе Александовац 
Гордан Николић, виолина 
 

23. август  
20h РЕСИТАЛ, Дом културе Александровац 
Рита Кинка, клавир  
 

24. август 
22h КОЗАРТ на селу (Митрово Поље) 
Концерт Катарине Јовановић и Дејана Синадиновића  
 

25. август 
22h КОЗАРТ на селу (у подножју средњовековног града Козника, по 
коме фестивал носи име) 
Бојан З. џез клавир 
 

26. август  
12h „Класична журка“, Музеј винарства и виноградарства Александро-
вац 
Концерт за сву децу  
19h Концерт полазника мајсторских радионица 1, Музеј винарства и 
виноградарства Александровац 
 

27. август  
20h Позоришна музика Исидоре Жебељан, Дом културе Александровац 
 
2.8 август  
19h Концерт полазника мајсторских радионица 2, Музеј винарства и 
виноградарства 
После концерта 45-минутни наступ најбољег полазника прошлогоди-
шњих мајсторских радионица, виолинисткиње Уне Станић 
 
29. август 
19h Концерт полазника мајсторских радионица 3, Музеј винарства и 
виноградарства Александровац  
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После концерта 45-минутни наступ победница овогодишњег такмичења 
Српска соло песма у Младеновцу, Емилије Петронијевић и Милице 
Јовичић 
 

22h „Classical Јam Session“ 
Затварање фестивала, Дом културе Александровац 
Концерт камерне музике Љубиша Јовановић, Един Карамазов, Дејан 
Синадиновић, Бојан З, Катарина Јовановић, Весна Станковић, Уки Ова-
скаинен, уз учешће победника такмичења Српска соло песма Младено-
вац, као и најбољег полазника прошлогодишње мајсторске радионице, 
младе виолинисткиње Уне Станић. 
 

Саставни и неодвојиви део фестивала чине мајсторске радионице које 
од 19. до 29. августа воде: 
 
ЉУБИША ЈОВАНОВИЋ, флаута 
КАТАРИНА ЈОВАНОВИЋ, соло певање 
 

 
Академик Исидора Жебељан 
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Сергеј Трифуновић, Бојан З. и Катарина Јовановић на Козарту 

 
      

       Иван Брборић 
     председник удружења „Козарт“ 
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ЗНАЧАЈНЕ ГОДИШЊИЦЕ У 2013. 
 

 210 година од почетка изградње Кожетинске цркве 
 

 175 година од успостављања Архијерејског намесништва жупског 
 

 85 година од оснивања аматерског позоришта „Бранко Радичевић“  
       у Александровцу 
  

 85 година од доласка првог аутобуса у Александровац 
  

 50 година „Жупске бербе“ 
 Миљко Симић 

 
ЦРКВЕНА ХРОНИКА 2013. 

 
Списак венчаних, крштених и умрлих 2013. у Александровцу 
 
Прва парохија александровачка  
 

Венчаних 13 
Крштених 28 
Опеваних 31 
 

Друга парохија александровачка 
  
Венчаних 25 
Крштених 48 
Опеваниx 55 
 

Трећа парохија александровачка 
 

Венчаних 17 
Крштених 25 
Опеваниx 40 
 

Четврта парохија александровачка 
 

Венчаних 11 
Крштених 32 
Опеваниx 36 

Протонамесник  
наместништва жупског  

Вукман Петровић 
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