
Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ*

Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић

ДЕ ША ВА ЊА У САН џА КУ ОД ЈУЛ СКОГ 
УСТАН КА ДО КРА ЈА 1941. ГО ДИ НЕ**

Ап стракт: Овај рад пред ста вља по ку шај да се об ја сни из у зет но сло-
жен по ло жај Сан џа ка у пр вој рат ној го ди ни Дру гог свет ског ра та, уз по-
моћ де таљ не ана ли зе нај ва жни јих до га ђа ја и про це са ко ји су об ли ко ва ли 
исто ри ју овог пре де ла. Рад је за сно ван на из вор ној гра ђи из Ар хи ва Ју го-
сла ви је, Вој ног Ар хи ва, Ар хи ва Ср би је, Ар хи ва гра да Кра ље ва и Ар хи ва 
гра да Но вог Па за ра, као и на ода бра ној на уч ној ли те ра ту ри ко ја се ба ви 
про у ча ва њем про сто ра Ср би је у Дру гом свет ском ра ту. 

Кључ не ре чи: Сан џак, му сли ма ни, Ср би, Но ви Па зар, Пље вља, Сје-
ни ца, Ко со во и Ме то хи ја, су ко би, Вр хов ни Штаб, Цен трал ни Ко ми тет. 

Увод

Због свог ге о стра те шког и ге о по ли тич ког зна ча ја, под руч је Сан џа-
ка је то ком пр ве рат не го ди не у Ју го сла ви ји има ло из у зет ну ва жност за 
све су ко бље не стра не.1 Сан џак је био про стор на ко ме су се пре пли та ли 
им пе ри ја ли стич ки, али и уско на ци о на ли стич ки ин те ре си оку па ци о них 

* Ис тра жи вач-при прав ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић
** Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ко со ва и 

Ме то хи је (Ев. бр. 178028), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу-
бли ке Ср би је.

1 У ме ђу рат ном пе ри о ду про стор ко ји се он да, али и да нас под ра зу ме вао под 
Сан џа ком, на рав но, ни је по сто јао као по себ на це ли на. Област ко ја је пред ста вља ла 
управ ну је ди ни цу у окви ру Ото ман ског цар ства по де ли ле су Ср би ја и Цр на Го-
ра по сле Бал кан ских ра то ва. Бе ран ски, Бе ло пољ ски и Пље ваљ ски срез су при па ли 
Цр ног Го ри, а Де жев ски (Но во па зар ски), Шта вич ки (Ту тин ски), Сје нич ки, Ми ле-
шев ски (При је пољ ски), Но во ва ро шки и При бој ски срез Ср би ји. 

УДК 94(497.11)"1941"(093.2)

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 31, 2011



Милутин Живковић248

др жа ва. Не мач ка је пре све га би ла за ин те ре со ва на за екс пло а та ци ју руд-
ни ка Треп ча и обра ћа ла је ви ше па жње на ис точ не де ло ве ове обла сти, 
од но сно де жев ски, шта вич ки и сје нич ки срез. Ита ли ја, ко ја је кон тро-
ли са ла нај ве ћи део Сан џа ка, по ку ша ва ла је да пре ко ње га про дре ду бље 
у Бал кан ско по лу о стр во и про ши ри свој ути цај на По ду на вље. Ове ита-
ли јан ске пре тен зи је су се не ми нов но ко си ле са до ми нант ним по ло жа-
јем Не мач ке на Бал ка ну. С дру ге стра не, Не за ви сна Др жа ва Хр ват ска 
(НДХ) је ви де ла мо гућ ност свог ши ре ња на про стор Сан џа ка пре ко до-
ми ци јал ног му сли ман ског ста нов ни штва, ко је је посматралa као исла-
ми зо ва не Хр ва те. По што су ам би ци је уста шког ре жи ма до се за ле све до 
Но вог Па за ра, оне су се по кло пи ле са ин те ре си ма још јед не квин слин-
шке тво ре ви не, Ве ли ке Ал ба ни је. Иста је по ку ша ва ла да пре ко Ко со ва 
и Ме то хи је и му сли ман ског жи вља про ши ри сво је гра ни це на ис точ не 
де ло ве Сан џа ка. У то ме је има ла све срд ну по моћ Ита ли је, ко ја је у ње-
ном ши ре њу ви де ла ја ча ње соп стве ног ути ца ја. Ин те ре си оку па тор ских 
др жа ва ће се до кра ја ра та, с из у зет ком НДХ ко ја је „из ба че на“ из Сан џа-
ка у сеп тем бру 1941. го ди не, гло жи ти око овог про сто ра. 

Област Сан џа ка је има ла још ве ћи зна чај за ан ти фа ши стич ке по-
кре те ко ји су се сре ди ном 1941. го ди не по ја ви ли на про сто ру Ју го сла-
ви је. На и ме, ка да је бук нуо јул ски уста нак, овај про стор по ста је сво је-
вр сни ко ри дор ко ји спа ја два глав на жа ри шта от по ра, Ср би ју и Цр ну 
Го ру. Та ко ђе, Сан џак је био и рас кр сни ца пу те ва ко ја је по ве зи ва ла 
Ко со во и Ме то хи ју, Бо сну и Хер це го ви ну, Цр ну Го ру и Ср би ју. Ка-
ко се по ка за ло, Сан џак је пред ста вљао и уто чи ште за ко му ни стич ке 
тру пе по сле не мач ке офан зи ве кра јем го ди не у за пад ној Ср би ји, јер 
не мач ка вој ска ни је на ста ви ла про гон глав ни не пар ти зан ских сна га у 
ита ли јан ску зо ну.2 Са по вла че њем Вр хов ног шта ба На род но о сло бо ди-
лач ког по кре та Ју го сла ви је (ВШЈ) и Цен трал ног ко ми те та (ЦК) КПЈ 
у се вер не де ло ве Сан џа ка, цен тар устан ка се у де цем бру 1941. гoдине 
пре нео на но ву сло бод ну те ри то ри ју са цен тром у Но вој Ва ро ши. По-
што је Јо сип Броз на ме ра вао да се на про ле ће 1942. го ди не вра ти у Ср-
би ју, Сан џак је по стао и не ка вр ста ба зе за ову ак ци ју, а ту ће уло гу у 
пла но ви ма вр хов ног ко ман дан та за др жа ти до кра ја ра та. Овај про стор 
је био и по при ште ве ли ких и спе ци фич них су ко ба и бор би. Бит ка за 
Пље вља по чет ком де цем бра је нај ве ћа ак ци ја и нај ве ћи по раз ко ји су 
пар ти за ни пре тр пе ли у пр вој го ди ни ра та. На пад на Сје ни цу је опет, 

2 По чет ком 1942. го ди не и Дра го љуб Ми хај ло вић се са сво јим шта бом скло нио 
у Сан џак, у око ли ну Ко ла ши на.
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спе ци фи чан по то ме што су град од пар ти за на бра ни ле удру же не сна-
ге му сли ма на и Ср ба.3 У ет нич ким су ко би ма у де жев ском сре зу то ком 
но вем бра 1941. го ди не ал бан ске тру пе са Ко со ва и Ме то хи је су по ку-
ша ле да про дру у цен трал ну Ср би ју пре ко Ра шке и ибар ске до ли не. 

Због све га на ве де ног, за КПЈ се још од по чет ка устан ка на ме та ла 
по тре ба да се овај сло же ни про стор ста ви под по ли тич ку и вој ну кон-
тро лу и та ко спре чи ње го во це па ње од стра не оку па тор ских си ла. Сто-
га је кра јем сеп тем бра осно ван Об ла сни ко ми тет за Сан џак (ОКС) 
ко ји је био ди рект но ве зан за ЦК КПЈ. 

Исто вре ме но је осно ван и Глав ни штаб Сан џа ка.4 Отва ра ње пи та-
ња по себ ног ста ту са Сан џа ка то ком Дру гог свет ског ра та је до да нас 
оста ло пред мет мно гих на уч них рас пра ва. 

На су прот ин те ре си ма осо вин ских си ла и аспи ра ци ја до ма ћих ан-
ти фа ши стич ких по кре та, ста ја ла је јед на из ра зи то си ро ма шна, при вред-
но-еко ном ски и кул тур но за о ста ла област Сан џа ка. У Сан џа ку је 1941. 
го ди не жи ве ло око 254.000 ста нов ни ка. Од то га су Ср би и Цр но гор ци 
чи ни ли 57% ста нов ни штва а му сли ма ни 43%.5 То ком ме ђу рат ног пе-
ри о да др жа ва је у овај крај уло жи ла 80 пу та ма ње сред ста ва не го ли, на 
при мер, у Сло ве ни ју.6 Не пи сме ност је би ла огром на, чак 76% од укуп ног 
бро ја ста нов ни ка. Му сли ман ско ста нов ни штво је пред ња чи ло по нео-
бра зо ва но сти. Та ко је је дан фа кул тет ски обра зо ван му сли ман до ла зио 
на 1.500 жи те ља ислам ске ве ре, а ку ри о зи тет пред ста вља по да так да је 
са мо јед на му сли ман ка то ком ме ђу рат ног пе ри о да за вр ши ла че ти ри раз-
ре да гим на зи је.7 Здрав стве на сли ка ста нов ни штва је би ла још го ра. Го-
ди не 1931. у Сан џа ку је жи ве ло око 220.000 љу ди, а на рас по ла га њу је 
би ло са мо 7 ле ка ра и 171 бо ле снич ки кре вет.8 У Сан џа ку је би ла нај ве ћа 

3 Ја ну а ра 1942. Об ла сни ко ми тет Сан џа ка је не ко ли ко пу та оштро осу дио са рад њу 
„чет ни ка“ са му сли ман ском ре ак ци јом из Сје ни це у то ку на па да на град. Ар хив Ср би је у 
Же ле зни ку (у да љем тек сту АСЖ), Об ла сни Ко ми тет Сан џа ка, Ђ7, Про глас Об ла сног 
Ко ми те та Сан џа ка од ја ну а ра 1942. го ди не; Исто риј ски Ар хив гра да Кра ље ва (у да љем 
тек сту ИАК), фонд 404, к-14, С. Че ка но вић, Хро ни ка Сје ни це, ру ко пис, 276-78; 

4 З. Ла кић, Пар ти зан ска ауто но ми ја Сан џа ка 19431945, Под го ри ца,1992, 50.
5 Б. Гле до вић, „Уста нак у Ср би ји и НОБ у Сан џа ку у пр вој го ди ни осло бо ди-

лач ког ра та“, Ру ко во ђе ње НОРом и ре во лу ци јом у Ср би ји 194145, Бе о град, 103.
6 З. Ла кић, нав. де ло, 48.
7 С. Бан џо вић, „Дру штве но-еко ном ска обе леж ја Сан џа ка у ме ђу рат ном пе ри-

о ду“, Но во па зар ски збор ник, 19, Но ви Па зар, 1995, 187.
8 По сто јао је и ве ли ки про блем са ен дем ским си фи ли сом, чи ја је по ја ва та да 

би ла ре дак слу чај у це лом све ту... Д. Ја у ко вић, нав. де ло, 10. 
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смрт ност но во ро ђен ча ди у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, јер су на 1.000 но во-
ро ђе них уми ра ла чак 142 де те та.9 Уз све на ве де но, Сан џак је био јед на 
мул ти ет нич ка, мул ти кон фе си о нал на и мул ти кул ту рал на сре ди на оп те ре-
ће на на сле ђе ним су ко би ма из про шло сти. На и ме, че то ва ња и ме ђу соб на 
уби ја ња Ср ба и му сли ма на пре ста ла су тек 1929. го ди не, ка да је по след-
ња бан да про те ра на из овог де ла Ср би је, али су се спо ра дич ни слу ча је ви 
пљач ке де ша ва ли све до по чет ка ра та.10

Оку па ци ја и уста нак (април–сеп тем бар  
1941. го ди не)

Не мач ке вој не је ди ни це на не ле су те жак по раз ју го сло вен ској вој-
сци у Април ском ра ту и бр зо оку пи ра ле це лу зе мљу. Иако су Нем ци за-
у зе ли го то во цео Сан џак, по сле ус по ста вља ња де мар ка ци о не ли ни је са 
Ита ли јом 6. ма ја, Не мач ка је Ита ли ји усту пи ла Шта вич ки (Ту тин ски), 
Бе ло пољ ски и Пље ваљ ски срез. При том је за др жа ла При бој ски, Но во-
ва ро шки, Ми ле шев ски, Сје нич ки и Де жев ски срез.11 По што је не мач ки 
ин те рес био пре вас ход но ве зан за Треп чу, од но сно за Де жев ски срез као 
там пон зо ну пре ма овом руд ни ку, отво рио се про стор за те ри то ри јал но 
ши ре ње НДХ, пре све га на за пад не сре зо ве Сан џа ка.12 За са мо не ко ли ко 
да на од 29. апри ла до 5. ма ја 1941. го ди не, тру пе НДХ су за по се ле При-
бој ски, Но во ва ро шки, Пље ваљ ски и При је пољ ски срез, али су, на рав но, 
ове обла сти и да ље оста ле под не мач ким про тек то ра том. Пре пу шта ње 
јед ног де ла Сан џа ка Хр ват ској на и шло је на одо бра ва ње ве ли ког бро ја 
пред став ни ка му сли ман ске ели те у Сан џа ку. На и ме, при су ство НДХ под-
гре ја ло је иде је и пре тен зи је му сли ман ске ели те за при кљу че ње ове обла-
сти Бо сни и Хер це го ви ни, ко ја је та да би ла у са ста ву уста шке др жа ве.13 

9 С. Бан џо вић, нав. де ло, 84.
10 А. Ав дић, „Хај дуч ка и ко мит ска де лат ност у Сан џа ку (1878-1925)“, Но во па

зар ски збор ник, 11, Но ви Па зар, 158-163.
11 Збор ник НОРа, XI II, књ. 1, док. бр. 20.
12 ИАНП, В.7.285, Збир ка ко пи ја, Крај ско ман да ту ра у Ко сов ској Ми тро ви ци, 

Ре фе рат о ста њу у Сан џа ку, Треп ча је пре ра та про из во ди ла око 40% оло ва за не-
мач ку рат ну при вре ду, а у ра ту се тај про це нат по ве ћао, 29.

13 Го ди не 1917. му сли ман ски пр ва ци из Сан џа ка су у Сје ни ци од лу чи ли да се 
про стор Сан џа ка от це пи до Ср би је и Цр не Го ре и при по ји Бо сни и Хер це го ви ни... 
З. Ла кић, нав. де ло, 42; М. Ра до вић, ефен ди ји на се ћа ња и ка зи ва ња, Но ви Па зар, 
2007, 114.
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Ви ђе ни ји пред став ни ци му сли ма на из Сан џа ка, без пред став ни ка 
Шта вич ког и Де жев ског сре за, 6. ма ја су се јед ном де кла ра ци јом обра-
ти ли по глав ни ку тра же ћи да цео Сан џак при по ји сво јој др жа ви. Пи-
сма са слич ним мол ба ма су упу ће на и Хи тле ру и Му со ли ни ју.14 

У при лог по пу лар но сти уста шког ре жи ма ме ђу му сли ма ни ма ишла је 
и чи ње ни ца да је од мах по за по се да њу сан џач ких сре зо ва из вр ше на пот-
пу на лу стра ци ја срп ских ка дро ва у ад ми ни стра тив но-управ ном си сте му, 
на чи ја ме ста су до шли му сли ма ни (сре ска и оп штин ска на чел ни штва, 
ко ман де жан дар ме ри је итд.). Пот пу но су прот но зах те ви ма му сли ма на, 
Ср би су у оној ме ри ко ли ко је то би ло мо гу ће, те жи ли да Сан џак пот пад-
не под ита ли јан ску оку па ци о ну власт. О рас по ло же ње му сли ма на пре ма 
иде ји сје ди ње ња Сан џа ка и НДХ го во ри и ин те ре сан тан до га ђај ко ји се 
збио у Сје ни ци 15. ју на 1941. го ди не. Та да је про у ста шка стру ја, ко ри сте-
ћи од су ство Не ма ца, из ве ла пуч и ски ну ла са вла сти про ал бан ског сре-
ског на чел ни ка.15 Од мах по том усле ди ло је пи смо јед ног де ла но во па зар-
ских му сли ма на ко ји су тра жи ли да се и Де жев ски срез при по ји уста шкој 
др жа ви. Ути цај НДХ на те ри то ри ји Сан џа ка та да је до сти гао свој зе нит. 

С дру ге стра не, Нем ци су још 20. апри ла на са стан ку са ал бан ским 
пр ва ци ма са Ко со ва и Ме то хи је, али и из Де жев ског, Шта вич ког и Сје-
нич ког сре за, обе ћа ли ства ра ње тзв. „Ма ле Ал ба ни је“ као про тив те же Ве-
ли кој Ал ба ни ји, ко ја је би ла у уни ји са Ита ли јом. Та тво ре ви на је тре ба ло 
да об у хва та три по ме ну та сре за са те ри то ри је Сан џа ка и не ке де ло ве Ко-
со ва и Ме то хи је.16 Ал бан ци су до кра ја апри ла пре у зе ли власт у сва три 
сре за. Ме ђу тим, убр зо је тај акт уки нут и Ко сов ско ми тро вач ки округ је 
за јед но са Де жев ским и Сје нич ким сре зом остао у Ср би ји иако су Ал бан-
ци за др жа ли власт. Шта вич ки срез је при по јен Ве ли кој Ал ба ни ји. По сле 
то га ал бан ске те ри то ри јал не аспи ра ци је је по др жа ва ла углав ном Ита ли-
ја, обе ћа ва ју ћи про ши ре ње ал бан ске вла сти ван Шта вич ког, Де жев ског 
и Сје нич ког сре за на ми ле шев ски и чак на де ло ве Кра ље вач ког окру га.17 
Ме ђу тим, ал бан ска власт се ни ка да ни је про ши ри ла да ље од Шта вич ког и 
Де жев ског сре за док је, као што је већ на ве де но, уки ну та по ло ви ном ју на 
и на про сто ру Сје нич ког сре за. Сто га су Ал бан ци са Ко со ва и Ме то хи-
је си лом по ку ша ли да оства ре сво је те ри то ри јал не пре тен зи је, по го то во 
оне на про сто ру ибар ске до ли не. Иако је ал бан ска квин слин шка власт на 

14 ВОЈ НИ АР ХИВ (у да љем тек сту ВА), фонд НОВЈ, к. 1671, ф. 9, док. 1.
15 ИАК, фонд 404, к-14, С. Че ка но вић, Хро ни ка Сје ни це, ру ко пис, 192.
16 Збор ник НОРа, том XII, књ. 1, док. 19.
17 М. Ћу ко вић, Сан џак, Бе о град, 1964, 50-60.
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те ри то ри ји Де жев ског и Шта вич ког сре за спро ве ла пот пу ну про ме ну ка-
дро ва и вра ти ла фе у дал не од но се из вре ме на пре 1912. го ди не, ипак ни је 
сте кла пот пу ну ода ност му сли ман ског жи вља. Глав ни раз лог то ме би ло 
је спро во ђе ње агре сив не по ли ти ке ал ба ни за ци је му сли ма на, ко ји су схва-
та ни као по ср бље ни Ал бан ци.18 Та ко ђе, му сли ма ни ма тра ди ци о нал но ве-
за ним за Бо сну и Хер це го ви ну ни је од го ва ра ло ује ди ње ње са Ал ба ни јом, 
по го то во не под ита ли јан ским про тек то ра том.

Ши ре ње Ве ли ке Ал ба ни је и по го то во НДХ на те ри то ри ју Сан џа ка 
иза зи ва ло је по до зре ње Ита ли је, ко ја је овај про стор по сма тра ла као 
ко ри дор за ши ре ње свог ути ца ја ка Ср би ји. На при су ство ору жа них 
сна га НДХ у се вер но сан џач ким сре зо ви ма из Ри ма се гле да ло као на 
акт отво ре ног не при ја тељ ства. Сто га су ита ли јан ске оку па ци о не вла-
сти за тра жи ле но ве пре го во ре са пред став ни ци ма Рај ха у Ср би ји, ко ји 
су одр жа ни у Бе о гра ду по чет ком ју ла 1941. го ди не. По том уго во ру 
ита ли јан ска власт је пре у зе ла упра ву над Но во ва ро шким, При је пољ-
ским, При бој ским и Сје нич ким сре зом, док су Нем ци за др жа ли са мо 
Де жев ски срез са Но вим Па за ром.19 Хр ват ске тру пе су пре ма то ме 
мо ра ле да се ева ку и шу из Сан џа ка, што су и учи ни ле до 5. сеп тем бра 
1941. го ди не ка да је ита ли јан ска вој ска ко нач но оку пи ра ла ове пре-
де ле.20 Све до ка пи ту ла ци је Ита ли је 1943. го ди не не ће би ти бит ни јих 
те ри то ри јал них из ме на на про сто ру Сан џа ка. 

Уста нак про тив оку па ци о них си ла у Сан џа ку је по чео 14. ју ла 1941. 
го ди не на па дом на Мој ко вац. Он се од ви јао под ути ца јем сна жног 
устан ка на те ри то ри ји Цр не Го ре, чи ја је ма сов ност и енер ги ја из не-
на ди ла не са мо Ита ли ја не већ и КПЈ.21 За са мо не ко ли ко да на, тач ни је 

18 На сил на ал ба ни за ци ја му сли ман ског ста нов ни штва огле да ла се у то ме што 
су му сли ма ни би ли при мо ра ва ни да но се ћу лаф уме сто фе са, да пи шу име на фир ми 
и рад њи на ал бан ском је зи ку, да уче ал бан ски и по ха ђа ју на ста ву на овом је зи ку. 
Слу жбе ни је зик је био ал бан ски, ве ли ки број ули ца је до био име на по ал бан ским 
исто риј ским лич но сти ма, по гра ду су се ви јо ри ле ал бан ске за ста ве и кар те Ве ли ке 
Ал ба ни је, итд... ИАК, фонд 404, к-14, В. По по вић, Хро ни ка Ту ти на и сре за Шта-
вич ког, ру ко пис, 146-147; ИАНП, фонд 345, Збир ка ко пи ја, М. Ра до вић, Хро ни ка 
Но вог Па за ра у НОБ-у, I, ру ко пис, 150-157.

19 Б. Пе тра но вић, нав. де ло, 295-296.
20 Сна ге НДХ је тре ба ло да се по ву ку још до кра ја ју ла 1941. али због не мо-

гућ но сти Ита ли ја на да се из бо ре са устан ком у Цр ној Го ри, Рим је до зво лио да 
се Хр ва ти за др же као по са да у се вер ном Сан џа ку. Ме ђу тим, чим су Ита ли ја ни 
ста ци о ни ра ли озбиљ ни је тру пе на овом под руч ју по чет ком сеп тем бра, уста шка 
власт се по ву кла из Сан џа ка... Збор ник НОРа, том XII, књ. 1, док. 90. 

21 Б. Пе тра но вић, нав. де ло, 186-188 и 191-193.
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до 22. ју ла 1941. го ди не, уста ни ци су осло бо ди ли Ко ла шин, Ан дри је ви-
цу, Бе ра не, Би је ло По ље и Мој ко вац, док су Пље вља и При је по ље би ли 
под бло ка дом. Цен тар ове осло бо ђе не те ри то ри је би ло је Би је ло По ље. 
Убр зо се при сту пи ло ор га ни за ци ји вла сти, од но сно уво ђе њу на род но о-
сло бо ди лач ких од бо ра. Та да до ла зи до пр вих ра сло ја ва ња ме ђу уста ни-
ци ма јер су мно ги офи ци ри и пред став ни ци пред рат не вла сти у ово ме 
пре по зна ли пр ву фа зу ре во лу ци је. По сле пр во бит не из не на ђе но сти и 
не спрем но сти, Ита ли ја је ре а го ва ла бр зо и ефи ка сно. Бу ду ћи гу вер нер 
Цр не Го ре, ге не рал Пир цио Би ро ли, је зах те вао стрикт ну и су ро ву од-
ма зду над ста нов ни штвом и уста нич ким сна га ма.22 Су пер и ор но на о ру-
жа не и вој но бо ље ор га ни зо ва не од уста нич ке вој ске, ита ли јан ске тру пе 
су ла ко скр ши ле от пор и већ 10. ав гу ста пре о ку пи ра ле це лу сло бод ну те-
ри то ри ју, оста вља ју ћи за со бом „кр ва ве тра го ве“. Ко нач но 5. сеп тем бра 
Ита ли ја ни су ушли у Но ву Ва рош, ко ју су тог ју тра за у зе ле уста нич ке 
сна ге, али су је од мах и на пу сти ле. Све до по ло ви не ок то бра не ће би ти 
ве ћих ак ци ја уста нич ких сна га на овом про сто ру, а жа ри ште су ко ба ће 
се пре не ти на ис точ не сре зо ве Сан џа ка.

Као што се ви ди, уста нак у Сан џа ку се раз ви јао пот пу но не рав-
но мер но. Док је код Би је лог По ља по сто јао уста нич ки од ред од 
5.000 љу ди, ко ји је за у зео град ми мо ди рек ци је ЦК КПЈ,23 на ју риш, 
до тле у Шта вич ком и Де жев ском сре зу, као и у око ли ни Ро жа ја, ни-
је би ло ни јед ног уста ни ка. Ко му ни стич ка пар ти ја ни је ни по сто ја-
ла на овом про сто ру и та ква си ту а ци ја ће се за др жа ти све до 1944. 
го ди не. Под руч ја Сје нич ког, При је пољ ског, Но во ва ро шког и При-
бој ског сре за су, што због нео р га ни зо ва но сти и не по ве за но сти уста-
ни ка, што због ја ког при ти ска сна га НДХ, пот по мог ну тих не мач ком 
ору жа ном си лом, оста ла ис кљу че на из устан ка све до по след њих да-
на ав гу ста 1941. го ди не, ка да су хр ват ске тру пе по че ле да на пу шта ју 
Сан џак.24 Као пре вен ци ју ши ре њу устан ка, Ита ли ја ни су ко ри сти ли 
раз не не ре гу лар не му сли ман ске је ди ни це из Сан џа ка и са Ко со ва и 
Ме то хи је, ка ко би за стра ши ле и про те ра ле Ср бе, озна че не као но-
си о це устан ка. Те гру па ци је па ле се ла у око ли ни Ро жа ја, Бро да ре ва, 
Пла ва, Гу си ња, на Пе ште ру и у око ли ни Ту ти на. Шта вич ки срез је 
то ком ју ла по стао сте ци ште свих мо гу ћих пљач ка шких бан ди, ко је 
за во де пот пу ну анар хи ју у овом си ро ма шном кра ју. Оне се по кре ћу 

22 Збор ник НОРа, XI II, књ. 1, док. 48.
23 АСЖ, ОКС, Ђ7, Цир ку лар ни ре фе рат ОК КПЈ за Сан џак.
24 М. Ћу ко вић, нав. де ло, 98-105.
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и ка Би је лом По љу, али би ва ју за у ста вље не на пла ни ни Ко ри то. До 
кра ја го ди не сви Ср би из овог сре за су би ли ра се ље ни.25 Исти слу чај 
је био и са Бро да ре вом и око ли ном.26 Мо ра се ис та ћи да је исто ри о-
гра фи ја за бе ле жи ла не ко ли ко по хвал них при ме ра по мо ћи му сли ма на 
у са кри ва њу и чу ва њу Ср ба од про го на.27ее По сле не у спе шног по ку-
ша ја уста ни ка да се у пр вих не ко ли ко да на из прав ца Би је лог По ља 
про би ју пре ко Пе ште ра до Сје ни це и спо је са Ср би јом, на пла ни ни 
Мач ко ви ци је ус по ста вљен фронт, ко ји се ни је ви ше по ме рао. Да би 
лак ше од бра ни ле Сје нич ки срез, вла сти НДХ су на о ру жа ле му сли-
ман ско ста нов ни штво и свр ста ле га у фор ма ци ју му сли ман ске ми-
ли ци је.28 Нај о се тљи ви ја си ту а ци ја је би ла у Де жев ском сре зу где су 
Ср би кра јем ју ла и по чет ком ав гу ста по че ли да пру жа ју спо на та ни 
от пор фе у дал ним на ме ти ма му сли ман ских ага и бе го ва. Та да до ла зи 
до пр вих уби ста ва, ко ја за со бом по вла че од ма зду ал бан ске жан дар-
ме ри је из Но вог Па за ра и пр ва про те ри ва ња Ср ба из Де жев ског сре-
за. Из бе гли це од ла зе на Го ли ју или у до ли ну Ибра, где се при кљу чу ју 
но во на ста лим чет нич ким од ре ди ма. Чет нич ке је ди ни це по том вр ше 
од ма зду над му сли ман ским жи вљем и на ста је увер ти ра за ра зор не 
ору жа не су ко бе ко ји ће се де си ти то ком ок то бра и но вем бра 1941. 
го ди не у це лом сре зу.29 

Ет нич ки су ко би у Де жев ском сре зу  
(ок то бар–но вем бар 1941. го ди не)

Ме ђу соб не чар ке му сли ма на и Ср ба на ста вље не су и то ком ав гу-
ста и сеп тем бра 1941. го ди не. Још 19. ав гу ста јед на чет нич ка фор ма-
ци ја је у се лу Зе ма ни ци уби ла че ти ри жан дар ма, а Нем ци су за од ма зду 

25 АЈ, фонд 110, ф. 332, дос. 3052, стр. 857-58, 893; АК, фонд 404, к-14, В. По по-
вић, Хро ни ка Ту ти на у сре за Шта вич ког, ру ко пис, 160-162.

26 Д. Ја у ко вић, нав. де ло, 63.
27 Пе штер ско пле ме Ђе ре ка ра је по на ре ђе њу свог гла ве ши не Иља за Ђе ре кар-

ца шти ти ло 50 срп ских по ро ди ца из се ла Ша ро ње и С. До ла, у за ме ну за но вац. Они 
су та ко ђе, чу ва ли ку ће и имо ви ну про те ра них Ср ба... АК, фонд 404, к-14, В. По по-
вић, Хро ни ка Ту ти на у сре за Шта вич ког, ру ко пис, 174.

28 Збор ник НОРа, том XII, књ. 1, док. 89.
29 ИАК, фонд 404, Збир ка о рад нич ком по кре ту у НОБ-у, к-15, Ре фе рат Ву-

ко ма на Ћу ла фи ћа о чет нич кој ор га ни за ци ји на те ре ну сре за Де жев ског у Дру гом 
свет ском ра ту, 21-22.
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спа ли ли це ло се ло два да на ка сни је. До по чет ка сеп тем бра у Де жев-
ском сре зу су ор га ни зо ва не чет нич ке гру па ци је Ко сте Пе ћан ца и 
Дра го љу ба Ми хај ло ви ћа. Нај пре је вој во да Ко сте Пе ћан ца, Ма шан 
Ђу ро вић, фор ми рао у ибар ској до ли ни Су хо пла нин ски чет нич ки од-
ред. Овај од ред је об у хва тао и не ко ли ко је ди ни ца на те ре ну сре за Де-
жев ског (Ни ко љач ка, Вра чев ска, Де жев ска и По ло шка че та). Исто-
вре ме но се на под руч ју Ибар ског Ко ла ши на ства ра чет нич ки од ред 
То до ра До бри ћа, у ко ји је ушло мно го из бе гли ца из Шта вич ког и Бе-
ран ског сре за.30 По што је вој во да Ма шан Ђу ро вић већ кра јем ав гу ста 
пре шао у отво ре ну ко ла бо ра ци ју, Су хо пла нин ски чет нич ки од ред је 
био од лич но на о ру жан и до бро пла ћен од стра не вла де Ми ла на Не-
ди ћа.31 Ме ђу тим, због то га део ње го вих је ди ни ца из око ли не Но вог 
Па за ра до кра ја сеп тем бра пре ла зи на стра ну рав но гор ских чет ни ка, 
ко је је у овом кра ју во дио ка пе тан Ра до мир Цве тић. Од ових тру па је 
он да фор ми ра на Де жев ска бри га да, ко ја је за јед но са Сту де нич ком 
(на ла зи ла се на про сто ру Ра шког сре за) ушла у са став чет нич ког Сту-
де нич ко-де жев ског од ре да.32 По ред по ја ве но ве вој не ор га ни за ци је 
на про сто ру Де жев ског сре за, си ту а ци ју су до дат но за о штра ва ли и 
су ко би у Ко сов ско ми тро вач ком сре зу. На и ме, по ло ви ном сеп тем бра 
до шло је до ору жа ног су ко ба из ме ђу чет ни ка Су хо пла нин ског од ре-
да и ал бан ске жан дар ме ри је из Ко сов ске Ми тро ви це, ко ју је пред во-
дио Ба ја зит Бо ље ти нац, син чу ве ног ка ча ка Исе Бо ље тин ца. Бор бе 
су во ђе не на про сто ру Це рањ ске ре ке ју жно од Ле по са ви ћа. Кра јем 
ме се ца, по сред ством Не ма ца је скло пљен мир и про стор Це ра ње је 
узет као там пон зо на из ме ђу срп ског и ал бан ског ути ца ја.33 Ме шо ви-
те му сли ман ско-ал бан ске сна ге, пред во ђе не ис так ну тим бар јак та рем 
Ша ба ном По лу жом, спа ли ле су кра јем сеп тем бра ве ли ки број се ла у 
Ибар ском Ко ла ши ну, по сле че га је не мач ка ко ман да у Ко сов ској Ми-
тро ви ци сма тра ла овај про стор „ра се ље ним“.34 

30 Б. Бо шко вић, На род но о сло бо ди лач ка бор ба у Ибар ском ба се ну, При шти на, 
1968, 92-93.

31 Збор ник НОРа, том XII, књ. 1, док. бр. 569.
32 Б. Бо шко вић, нав. де ло, 94-95.
33 ИАК, фонд 404, Збир ка о рад нич ком по кре ту у НОБ-у, к-15, Ре фе рат Ву-

ко ма на Ћу ла фи ћа о чет нич кој ор га ни за ци ји на те ре ну сре за Де жев ског у Дру гом 
свет ском ра ту, 33. 

34 АЈ, фонд 110, Ф-50, стр. 75; АНП, фонд В.7.285, Збир ка ко пи ја, Крај ско-
ман да ту ра у Ко сов ској Ми тро ви ци, Ре фе рат о си ту а ци ји у Ко сов ско ми тро вач ком 
окру гу, 44.
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Због ши ре ња устан ка у Ср би ји, не мач ка ко ман да је од лу чи ла да 
бра ни са мо стра те шки ва жне тач ке, па је по ву кла сво је сна ге из Но-
вог Па за ра у Ко сов ску Ми тро ви цу 4. ок то бра 1941. го ди не. У Но вом 
Па за ру се осни ва Од бор за од бра ну гра да на чи је че ло до ла зи нај у-
ти цај ни ја лич ност ме ђу му сли ма ним овог кра ја Аћиф Ха џи ах ме то вић. 
Да би за шти тио град од мо гу ћег на па да чет нич ких је дин ца, Ха џи ах-
ме то вић је по слао по зив за по моћ у Ко сов ско-ми тро вач ки, Шта вич ки 
и Бе ран ски срез. Ка ко би спре чио Ср бе из Но вог Па за ра да по мог ну 
евен ту ал ни на пад, али и да би спре чио од лив ин фор ма ци ја, он је 5. ок-
то бра до нео од лу ку да се Ср би ма за бра ни из ла зак из гра да. Та од лу-
ка је оста ла на сна зи све до 7. 12. ка да су се Нем ци вра ти ли у Но ви 
Па зар.35 Не ко ли ко да на ка сни је у град је до шао Ша бан По лу жа са 60 
вул не та ра (до бро вољ ци – не ре гу лар не тру пе) из Дре ни це,36 а до кра ја 
ме се ца је имао под кон тро лом око 500 љу ди са Ко со ва и Ме то хи је.37 
Са при сти за њем вул не та ра из Дре ни це, Ву чи тр на, Ис то ка, Ко сов ске 
Ми тро ви це итд. по о штра вао се те рор над Ср би ма у гра ду и око ли ни. 
Исто вре ме но по чи њу и од ма зде чет нич ких је ди ни ца. Ра чу на се да је 
са мо то ком ок то бра у Но вом Па за ру уби је но 11 Ср ба, а на те ри то ри ји 
сре за 22. С дру ге стра не, стра да ло је 18 му сли ма на из окол них се ла.38 У 
уби ја њу и пљач ка њу срп ских се ла ис та као се пред рат ни ро би јаш Би ко 
Дре ше вић, чи ја је фор ма ци ја ле га ли зо ва на кра јем сеп тем бра. По сле 
ових те шких до га ђа ја и два не у спе шна по ку ша ја пре го во ра из ме ђу Ха-
џи ах ме то ви ћа и ко ман дан та Сту де нич ко-де жев ског од ре да Ра до ми ра 
Цве ти ћа, про ду бљи ва ње су ко ба је би ло не ми нов но. 

Пр ви на пад чет нич ких је ди ни ца на Но ви Па зар усле дио је 4. но-
вем бра 1941. го ди не. Из вр ши ле су га сна ге Сту де нич ко-де жев ског 
од ре да под ко ман дом Ра до ми ра Цве ти ћа са око 1000 љу ди. С дру ге 
стра не, град је бра ни ло око 1.500 вул не та ра са Ко со ва и Ме то хи је под 
вођ ством По лу же, ал бан ских жан дар ма и при пад ни ка му сли ман ске 

35 ИАНП, фонд 345, Збир ка ко пи ја, М. Ра до ви ћа, Хро ни ка Но вог Па за ра у 
НОБ-у, I, ру ко пис, 239-242.

36 Ша бан По лу жа је ка сни је био је дан од глав них во ђа ал бан ске по бу не 1944. 
го ди не... П. Џе ле то вић-Ива нов, 21 ССДи ви зи ја, Скен дер бег, Бе о град, 1989, 245.

37 ИАНП, фонд 345, Збир ка ко пи ја, М. Ра до ви ћа, Хро ни ка Но вог Па за ра у 
НОБ-у, I, ру ко пис, 250-252;

38 ИАК, фонд 404, Збир ка о рад нич ком по кре ту у НОБ-у, к-15, Ре фе рат Ву-
ко ма на Ћу ла фи ћа о чет нич кој ор га ни за ци ји на те ре ну сре за Де жев ског у Дру гом 
свет ском ра ту, 38-39; 
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ми ли ци је из гра да и Шта вич ког и Бе ран ског сре за.39 На пад на град је 
тре ба ло да се од ви ја из че ти ри прав ца, а по че так је за ка зан за 4 ча са 
ују тру. Ме ђу тим, по сле сед мо ча сов не бор бе на пад ни је ус пео и чет-
ни ци су се по ву кли у ра су лу, уз ве ли ке гу бит ке. У исто ри о граф ским 
спи си ма се као глав ни узро ци чет нич ког по ра за на во де не ди сци пли-
на, нео р га ни зо ва ност, же ља за пљач ком, ни зак мо рал, али и пре те ра но 
кон зу ми ра ње ал ко хо ла. Би ланс овог су ко ба био је: на стра ни чет ни ка 
је по ги ну ло 63, а ра ње но њих 68, од ко јих је пре ми ну ло још 20, док је 
од бра на гра да има ла 45 мр твих и 38 ра ње них, од ко јих је 15 умр ло.40 
Ха ос и па ни ку ко ји су на ста ли у Но вом Па за ру ис ко ри сти ле су бан де 
ал бан ских вул не та ра и дру жи на Би ка Дре ше ви ћа. То ком 5. и 6. но вем-
бра 1941. го ди не у Но вом Па за ру је уби јен 21 Ср бин, а опљач ка на су 
го то во сва срп ска до ма ћин ства. Ал бан ци су пљач ка ли цр кве и ло ми ли 
спо ме ни ке на срп ском гро бљу.41 Град ска власт ни је учи ни ла ни шта да 
спре чи од ма зду над Ср би ма, јер је у то ме ви де ла про стор да се ка на-
ли ше не за до вољ ство и бес бра ни ла ца због ве ли ког бро ја стра да лих. 
Аћиф Ха џи ах ме то вић је у за јед нич ком фрон ту про тив Ср ба ви део 
при ли ку сје ди ња ва ња му сли ма на и Ал ба на ца ко ји су бра ни ли град, све 
у ци љу по пу ла ри за ци је ал бан ског ре жи ма. Та ко ђе, ње гов углед је мно-
го по рас тао ка ко ме ђу ста нов ни штвом, та ко и код оку па то ра. Про гон 
Ср ба је пре стао 7. но вем бра. У за шти ту Ср ба су ста ли упра во му сли-
ма ни Но вог Па за ра, на чи ју је ини ци ја ти ву Ха џи ах ме то вић на ре дио да 
се сви му шкар ци ста ри ји од 18 го ди на, њих 350-400, за тво ре у згра ду 
Окру жног су да да би се за шти ти ли од те ро ра. У за тво ру су оста ли све 
до по врат ка Не ма ца 7. де цем бра.42 

Те жак по раз чет нич ких је ди ни ца у пр вом на па ду на Но ви Па зар 
Ха џи ах ме то вић је ви део као при ли ку за ши ре ње гра ни ца ал бан ске  

39 ИАК, фонд 404, Збир ка о рад нич ком по кре ту у НОБ-у, к-15, Ре фе рат Ву-
ко ма на Ћу ла фи ћа о чет нич кој ор га ни за ци ји на те ре ну сре за Де жев ског у Дру гом 
свет ском ра ту, 57; с дру ге стра не, Ми о драг Ра до вић твр ди да је Но ви Па зар бра-
ни ло са мо 590 љу ди под оруж јем... ИАНП, фонд 345, Збир ка ко пи ја, М. Ра до ви ћа, 
Хро ни ка Но вог Па за ра у НОБ-у, I, ру ко пис, 275-276.

40 ИАНП, фонд 345, Збир ка ко пи ја, М. Ра до ви ћа, Хро ни ка Но вог Па за ра у 
НОБ-у, I, ру ко пис, 279-280.

41 ИАК, фонд 404, Збир ка о рад нич ком по кре ту у НОБ-у, к-15, Ре фе рат Ву-
ко ма на Ћу ла фи ћа о чет нич кој ор га ни за ци ји на те ре ну сре за Де жев ског у Дру гом 
свет ском ра ту, 75.

42 ИАНП, фонд 345, Збир ка ко пи ја, М. Ра до ви ћа, Хро ни ка Но вог Па за ра у 
НОБ-у, I, ру ко пис, 290-293.
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вла сти на ибар ску до ли ну. За то је по слао гла сни ке у Ко сов ску Ми тро-
ви цу, Пећ, Дре ни цу, Ис ток, итд. тра же ћи по моћ у људ ству и оруж ју. 
По не се но иде јом за у зи ма ња Ра шке и про ши ре ња Ве ли ке Ал ба ни је на 
гра ни це тог сре за, до по ло ви не но вем бра се у гра ду оку пи ло 11 ал бан-
ских бар јак та ра са це лог про сто ра Ко со ва и Ме то хи је, пред во ђе них 
ка пла ном Ба ја зи том Бо ље тин цем. Ал бан ске тру пе су за са мо не ко ли-
ко да на на ра сле на 3.000 љу ди, уз ко је је би ло и око 300 при пад ни ка 
ал бан ске жан дар ме ри је и на о ру жа них гра ђа на у окви ру му сли ман ске 
ми ли ци је. С дру ге стра не, по ло жа је око Ра шке је бра ни ло 620 чет ни-
ка Ра до ми ра Цве ти ћа.43 На пад ал бан ских-му сли ман ских сна га44 на Ра-
шку је по чео 16. но вем бра у 10 ча со ва, а за вр шио се пот пу ним по ра зом 
на па да ча на ред ног да на. Као и при ли ком чет нич ког на па да на Но ви 
Па зар, а и свих ве ћих су ко ба на про сто ру Ср би је и Цр не Го ре 1941. 
го ди не, по ка за ло се да ве ли ке те ри то ри јал не је ди ни це има ју из у зет но 
ма лу бор бе ну моћ и ја ко слаб мо рал. Пр вог да на му сли ман ске тру пе 
су по ти сле чет нич ке сна ге до са мог пред гра ђа Ра шке, али су се он да 
упу сти ле у пљач ку и из гу би ле фак тор из не на ђе ња. У ме ђу вре ме ну, из 
свих окол них се ла на род се ску пио да бра ни Ра шку, а у од бра ну гра да 
су сту пи ли Ко ла шин ски и Су хо пла нин ски од ред. Ко ли ко је си ту а ци ја 
кра јем 16. но вем бра би ла озбиљ на све до чи и чи ње ни ца да је на од бра-
ни гра да био и Во ја Лу ка че вић, чо век од лич ног по ве ре ња Дра го љу ба 
Ми хај ло ви ћа.45 Су тра дан, 17. но вем бра, срп ске сна ге су од би ле на пад 
и до кра ја да на по вра ти ле све по зи ци је ко је су има ле пре су ко ба. На 
ал бан ско – му сли ман ској стра ни је по ги ну ло 106 љу ди, а у од бра ни 34. 
Мно штво се ла у до ли ни Ра шке је пре тр пе ло ве ли ка ра за ра ња од стра-
не ал бан ско-му сли ман ских од ре да.

Са мо че ти ри да на ка сни је до шло је до но вог об ра чу на. Же ле ћи да 
ис ко ри сте по бе ду код Ра шке, Ра до мир Цве тић, Ма шан Ђу ро вић и Во-
ја Лу ка че вић су од лу чи ли да 21. но вем бра по но во на пад ну Но ви Па-
зар. Сна ге су би ле из јед на че не и из но си ле су на обе стра не око 2.000 

43 Бран ко Бо шко вић на во ди да је у Но вом Па за ру би ло 5.000 Ал ба на ца и му-
сли ма на под оруж јем и да су хте ли да по сле Ра шке кре ну ка Кра ље ву (Б. Бо шко вић, 
нав. де ло, 103).

44 У на па ду је уче ство ва ло 2.410 љу ди под оруж јем, од то га су чак 2.100 чи ни ли 
Ал бан ци. 

45 ИАК, фонд 404, Збир ка о рад нич ком по кре ту у НОБ-у, к-15, Ре фе рат Ву-
ко ма на Ћу ла фи ћа о чет нич кој ор га ни за ци ји на те ре ну сре за Де жев ског у Дру гом 
свет ском ра ту, 83-86.
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љу ди. Ме ђу тим, чет нич ке је ди ни це су опет пре тр пе ле по раз.46 По след-
њи на пад на Но ви Па зар усле дио је 5. де цем бра 1941. го ди не. Пре ма 
из во ри ма, ње га су из вр ши ли чет ни ци Ма ша на Ђу ро ви ћа уз по др шку 
не мач ке ар ти ље ри је.47 По сле гра на ти ра ња му сли ман ских по ло жа ја на 
се вер ним стра на ма Но вог Па за ра Нем ци су се по ву кли и об у ста ви ли 
на пад. Два да на ка сни је де ло ви не мач ке 113. пе ша диј ске ди ви зи је су 
нео ме та но ушли у Но ви Па зар, и ту сме сти ли ко ман ду ди ви зи је.

Убр зо по до ла ску не мач ке вој ске за ве ден је ред и мир у Но вом Па-
за ру. Ал бан ске тру пе су у ро ку од не ко ли ко да на на пу сти ле град, Ср-
би су по сле ме сец да на при тво ра пу ште ни ку ћа ма. Ме ђу тим, око 140 
срп ских по ро ди ца је од мах по сле то га на пу сти ло Но ви Па зар, од то га 
42 трај но. Већ 10. де цем бра Нем ци су ор га ни зо ва ли са ста нак са пред-
став ни ци ма Ср ба из Но вог Па за ра и сре ским вла сти ма ко је је пред-
ста вљао Аћиф Ха џи ах ме то вић, на ко ме су за тра жи ли сми ри ва ње си-
ту а ци је.48 По што су су ко би у Де жев ском и Ра шком сре зу по ре ме ти ли 
екс пло а та ци ју ру де у Треп чи, Нем ци су скре ну ли па жњу да не ће пре-
за ти од упо тре бе дра стич них ме ра да би за шти ти нео п ход не си ро ви не. 
Ове прет ње су има ле сми сла ако се узме у об зир про це на не мач ке ко-
ман де да чет ни ци при пре ма ју но ви на пад на град. Он је тре ба ло да се 
из ве де у слу ча ју по нов ног по вла че ња не мач ких тру па из Но вог Па за ра. 
На пад је био пред ви ђен за 13. ја ну ар, али до ње га ни је до шло.49

Би ланс ору жа них су ко ба из но вем бра и де цем бра 1941. био је по-
ра жа ва ју ћи. На обе стра не по ги ну ло је 447 бо ра ца и 176 ци ви ла. Спа-
ље но је не ко ли ко се ла и уни ште но 2.792 ку ће, од ко јих је ¾ при па да ло 

46 Опет су се по но ви ли исти про бле ми. На пад ни је по чео исто вре ме но са свих 
стра на, чет ни ци Ко ла шин ског од ре да се ни су ни по ја ви ли на бо ји шту и сл... М. Ћу-
ко вић, нав. де ло, 168-178.

47 Пре ма из во ри ма, Ма шан Ђу ро вић је до ја вио не мач кој ко ман ди да се у гра ду 
на ла зе пар ти за ни те су Нем ци због то га при ста ли да на пад ну град. Ме ђу тим, ка да 
су ви де ли да се у гра ду на ла зе ал бан ско-му сли ман ске тру пе по ву кли су се и об у ста-
ви ли на пад. Мо гу ће је да су Нем ци и зна ли ко је у гра ду и да је на пад био опо ме на 
ал бан ским тру па ма да на пу сте град, јер су Нем ци же ле ли да па ци фи ку ју овај про-
стор у пот пу но сти... ИАК, фонд 404, Збир ка о рад нич ком по кре ту у НОБ-у, к-15, 
Ре фе рат Ву ко ма на Ћу ла фи ћа о чет нич кој ор га ни за ци ји на те ре ну сре за Де жев ског 
у Дру гом свет ском ра ту, 91. 

48 ИАНП, фонд 345, Збир ка ко пи ја, М. Ра до ви ћа, Хро ни ка Но вог Па за ра у 
НОБ-у, I, ру ко пис, 245-246;

49 ИАНП, В.7.285, Збир ка ко пи ја, Крај ско ман да ту ра у Ко сов ској Ми тро ви ци, 
Ре фе рат о си ту а ци ји у Ко сов ско ми тро вач ком окру гу, 29-33. 
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срп ским по ро ди ца ма. Уни ште не су че ти ри цр кве и јед на џа ми ја, спа ље но 
6 оп штин ских згра да, 4 жан дар ме риј ске ста ни це и 6 школ ских обје ка та. 
По кра де но је ви ше од 3.000 гр ла круп не и сит не сто ке.50 Пре ма про це-
на ма не мач ких оку па ци о них вла сти, то ком овог бур ног пе ри о да из Но-
вог Па за ра и око ли не се од се ли ло око 3.000 Ср ба, углав ном на под руч је 
Ра шког сре за. По ред све га то га, у Де жев ском сре зу је бук ну ла епи де ми ја 
пе га вог ти фу са, а у зи му 1941/1942. го ди не је за вла да ла ве ли ка глад.51

Си ту а ци ја у за пад ним сре зо ви ма Сан џа ка  
(сеп тем бар–но вем бар 1941. го ди не)

По чет ком сеп тем бра уста нак је пот пу но осла био у Сан џа ку. Пар-
ти зан ске је ди ни це би ле су све де не на гру пе од по 20-30 љу ди, ме ђу-
соб но не по ве за не. Кон со ли да ци ја и ја ча ње сна га, као и по нов но по-
кре та ње устан ка на овом, у ге о по ли тич ком сми слу из у зет но бит ном 
под руч ју за пар ти ју, пред ста вља ло је за ЦК ве ли ки за да так. Сто га је 
ЦК КПЈ на са ве то ва њу у Сто ли ца ма 26. сеп тем бра до нео од лу ку да 
се фор ми ра Об ла сни ко ми тет за Сан џак и да се ова те ри то ри ја из дво-
ји из над ле жно сти По кра јин ског Ко ми те та за Цр ну Го ру и Бо ку (ПК 
ЦГ), с чи јим до та да шњим ра дом ЦК ни је био за до во љан.52 За об ла сног 
се кре та ра иза бран је Ри фат Бур џе вић Тр шо ко ји је и при су ство вао за-
се да њу. Не ко ли ко да на ка сни је у се лу Ра до и њи у Но во ва ро шком сре зу 
оформ љен је Глав ни штаб На род но о сло бо ди лач ког по кре та за Сан џак 
ко ји је тре ба ло да об је ди ни све пар ти зан ске сна ге на овој те ри то ри ји. 
За на чел ни ка шта ба је по ста вљен Вла ди мир Кне же вић Во ло ђа.53 Ове 
ме ре су тре ба ле да оја ча ју пар тиј ску ор га ни за ци ју у Сан џа ку (у том 
тре нут ку Пар ти ја ни је за сту пље на у Сје нич ком, Де жев ском и Шта-
вич ком сре зу), да је про ши ре на што ве ћи део ове обла сти, те да опет 
по кре ну бор бу. ПК ЦГ ни је одо бра вао по ја ву но вих те ла на по ли тич-
кој сце ни Сан џа ка. Из до ку ме на та се мо же ви де ти да су цр но гор ски 
ко му ни сти ову од лу ку ЦК сма тра ли при вре ме ном. На и ме, све до ју на 
1942. ПК је у свом на зи ву за др жао од ред ни цу Сан џак, док је са дру ге 

50 ИАНП, фонд 345, Збир ка ко пи ја, М. Ра до ви ћа, Хро ни ка Но вог Па за ра у 
НОБ-у, I, ру ко пис, 323-326.

51 ИАНП, В.7.285, Збир ка ко пи ја, Крај ско ман да ту ра у Ко сов ској Ми тро ви ци, 
Ре фе рат о ста њу у Ко сов ско ми тро вач ком окру гу, 32-33.

52 АЈ, фонд 507, ЦК КПЈ, Цр на Го ра, II/6.
53 Д. Ја у ко вић, нав. де ло, 67-75.
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стра не и ЦК био нео д ре ђен, јер је у ви ше на вра та до апри ла 1943. го-
ди не у до ку мен ти ма по сла тим за ПК оста вљао на зив Сан џак.54 На пад 
на Пле вља по чет ком де цем бра 1941. го ди не је у пот пу но сти ис пла ни-
рао и спро вео Глав ни штаб Цр не Го ре уз не знат но уче шће сан џач ких 
тру па. Ко нач но, по чет ком 1944. го ди не ПК ЦГ ће отво ре но тра жи ти 
да се Сан џак вра ти под ње го ву ин ге рен ци ју.55 

Пред ОК и ГШС се као пр ви за да так по ста ви ла ре ор га ни за ци ја вој-
них од ре да, ко ји су се са да фор ми ра ли на опе ра тив ном прин ци пу. За ба зу 
је био од ре ђен про стор ко ји је об у хва тао де ло ве Но во ва ро шког, Ми ле-
шев ског и Сје нич ког сре за, са цен тром на пла ни ни Зла тар. Обу ку но во на-
ста лих је ди ни ца је као „ко ман дант Зла та ра“ спро во дио пред рат ни офи цир 
и члан Зе мљо рад нич ке стран ке Ан дра Пе тро ни је вић. Он је на по зив ГШС 
по ло ви ном ок то бра 1941. го ди не са сво јим од ре дом пре шао са Го ли је на 
Зла тар.56 До по ло ви не но вем бра на овом про сто ру се фор ми ра ју ми ле-
шев ска, при бој ска, но во ва ро шка, зла тар ска и сје нич ка че та.57 Од кра ја ок-
то бра по чи њу и пр ве ору жа не ак ци је ко му ни ста, скон цен три сне на ру ше-
ње ко му ни ка ци ја из ме ђу ве ћих на се ља у ко ји ма су се на ла зи ле ита ли јан ске 
по са де. Исто вре ме но се на овој те ри то ри ји ор га ни зу ју и пр ве је ди ни це 
Рав но гор ског по кре та, па ра лел но са они ма у Бе ран ском сре зу. Ство ре-
но је не ко ли ко че та у При бој ском, Но во ва ро шком и Сје нич ком сре зу.58 
Чет нич ка ор га ни за ци ја је пре тр пе ла те жак гу би так ка да су 23. но вем бра 
пар ти зан ске сна ге у се лу Ак ма чи ћи ма не да ле ко од Но ве Ва ро ши из не-
на ди ле не ко ли ко чет нич ких ко ман да на та ко ји су би ли на са стан ку. На-
ред ног да на су у Ра до и њи стре ља ни Влај ко Ћур чић и Љу бо Ра ни то вић.59 
Овај по сту пак пар ти зан ских вла сти ће ис ком про ми то ва ти по крет  

54 АЈ, фонд 507, ЦК КПЈ, 1941, ф. 119; АЈ, фонд 507, ЦК КПЈ, Цр на Го ра, 
II/157.

55 Б. Пе тра но вић, нав. де ло, 565.
56 М. Ћу ко вић, Пу то ва ње у сло бо ду, Но ва Ва рош, 1979, 95-97.
57 У овим је ди ни ца ма је број бо ра ца са се ла из но сио 70-80%... Д. Су бо тић, „Ства-

ра ње ви ших об ли ка ору жа них фор ма ци ја НОР-а кра јем 1941. и по чет ком 1942., са те-
жи штем на Сан џак“, Се о ски да ни Сре те на Ву ко са вље ви ћа, При је по ље, 1989, 313-317.

58 Ђор ђе Ано чић и За ха ри је Ми ли кић у При бој ској Ба њи, Влај ко Ћур чић у 
Ко ки ном Бро ду, Вук Ка ла и то вић у Но во ва ро шком сре зу, пред рат ни члан Зе мљо-
рад нич ке стран ке Љу бо Ра ни то вић у Сје нич ком сре зу и Бо жи дар Ћо со вић на Ја во-
ру. По на ре ђе њу Вуч ка Иг ња то ви ћа, ко ман дан та По же шког чет нич ког од ре да, ови 
ко ман да ти су мо ра ли да се до кра ја но вем бра ста ве под ко ман ду Ву ка Ка ла и то ви ћа, 
што су сви и учи ни ли сем Ћо со ви ћа ко ји је од био на ре ђе ње и по но во пре шао на 
стра ну Ко сте Пе ћан ца... З. Вуч ко вић, Се ћа ња из ра та, Кра гу је вац, 2001, 156-157.

59 ИАК, фонд 404, к-14, С. Че ка но вић, Хро ни ка Сје ни це, ру ко пис, 227-330.
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у очи ма обич ног на ро да, а у мно го ме ће про у зро ко ва ти и не при ја тељ ски 
став јед ног де ла срп ског ста нов ни штва из Сје ни це и то ће се по ка за ти 
при ли ком на па да на град. Пар ти зан ске ак ци је су се у овом сек то ру на-
ста ви ле у не про ме ње ном оби му све до по чет ка де цем бра 1941. го ди не 
и до ла ска ВШЈ на про стор Сан џа ка, ко ји та да ула зи у но ву рат ну фа зу.

У ме ђу вре ме ну ВШЈ је у то ку ок то бра два пу та тра жио од цр но гор-
ских ко му ни ста да на ре јон Ужи ца по ша љу је дан од ред од 2.000 до 3.000 
бо ра ца. Ме ђу тим, ПК ЦГ је ин си сти рао да се пре од ла ска цр но гор ских 
сна га за Ужи це пр во осло бо де Пље вља и При бој да би се оства ри ла ди-
рект на ве за Ср би је и Цр не Го ре.60 Сто га је фор ми ран Цр но гор ски од-
ред за деј ства у Сан џа ку, ко јим је ко ман до вао пред рат ни офи цир Ар са 
Јо ва но вић у ја чи ни од 3.000 бо ра ца. До по ло ви не но вем бра је ди ни це 
овог од ре да су оп ко ли ле Пље вља и при пре ма ле се за на пад. Од ЦК је 
сти гло на ре ђе ње да се сан џач ки ко му ни сти без у слов но мо ра ју по ви-
но ва ти од лу ка ма шта ба овог од ре да. Ме ђу тим, због ја ке офан зи ве но-
во при сти глих не мач ких сна га у за пад ној Ср би ји по ло ви ном но вем бра, 
ВШЈ је за глав ни циљ свих тру па у Сан џа ку по ста вио осло ба ђа ње што 
ве ће те ри то ри је да би се омо гу ћи ло без бед но по вла че ње ко му ни ста из 
Ср би је. Не мач ки при ти сак, те по вла че ње ВШЈ и ЦК, Ар со Јо ва но вић је 
про це нио као мо ме нат ка да по сле ви ше днев не бло ка де тре ба из ве сти 
на пад на Пље вља. Ин те ре сан то је на ве сти да се Броз ни је сла гао са овом 
од лу ком и да је ка сни је оштро кри ти ко вао дру го ве из ПК ЦГ, иако Ми-
ло ван Ђи лас у сво јим ме мо а ри ма го во ри дру га чи је.61 Би ло ка ко би ло, 
на пад на Пље вља је спро ве ден по чет ком де цем бра и на ја вио по че так 
бур них до га ђа ја у Сан џа ку де цем бра 1941. го ди не. 

На пад пар ти зан ских је ди ни ца на Пље вља  
(1–2 12.1941. го ди не)

Не по сред но пред на пад на град 1. де цем бра Цр но гор ски од ред 
је имао 3.690 бо ра ца, ма хом из Цр не Го ре.62 Ме ђу тим, ова „на род на“ 

60 Ми ло ван Ђи лас на во ди да је ово би ла иде ја ВШЈ и Јо си па Бро за Ти та а не 
са мо стал на од лу ка ПК ЦГ... М. Ђи лас, Ре во лу ци о нар ни рат, Бе о град, 1990, 142.

61 АЈ, фонд 507, ЦК КПЈ, 1941, ф. 119.
62 Је ди ни це из Сан џа ка су би ле ма ло број не и углав ном рас фор ми ра не по ве-

ћим ба та љо ни ма вр ше ћи ку рир ску слу жбу и по ка зу ју ћи те рен је ди ни ца ма из Цр не 
Го ре, јер су по сма тра ни као „не бор бе ни еле мент“ у пар ти зан ској вој сци... АСЖ, 
ОКС, Ђ7, До ку мент ЦК КПЈ од 30.11.1943 го ди не.



Дешавања у Санџаку од јулског устанка до краја 1941. године 263

вој ска је има ла из у зет но ма лу бор бе ну моћ јер су бор ци би ли и сла бо 
на о ру жа ни (не ки чак и без ва тре ног оруж ја), сла бо об у че ни и обу ве-
ни, а мањ ка ло је и хра не и са ни тет ских сред ста ва.63 Шта бо ви ба та љо-
на опи су ју ко манд ни ка дар као не ак ти ван и нео бра зо ван, по ли тич ки 
нео све шћен, а бор це као бор бе не али не ди сци пли но ва не рат ни ке ко ји 
на пра ве по не ки „ис пуст“ ка да је у пи та њу кон фи ска ци ја или ра ки ја.64 
На су прот ко му ни сти ма у гра ду је би ло око 3.000 до бро на о ру жа них и 
ор га ни зо ва них ита ли јан ских вој ни ка из ди ви зи је „Пу сте ри ја“, под ко-
ман дом ге не ра ла Ђо ва ни ја Еспо зи та.65

На пад на Пље вља је по чео 1. де цем бра 1941. го ди не, а за вр шио 
се на ред ног да на до та да нај те жим по ра зом пар ти зан ских сна га. По-
ред на ве де них сла бо сти пар ти зан ске вој ске, то ком на па да је до шло и 
до ма сов ног де зер ти ра ња по је ди них ба та љо на, јер је већ у пр вим на-
ле ти ма из ги нуо ве ћи део ко манд ног ка дра.66 Исто вре ме но, уста ни ци 
су би ли из не на ђе ни ја ким от по ром Ита ли ја на, ко је су „ро ман ти чар-
ски“ сма тра ли за сла бе бор це. Ка да је, ипак, је дан део пар ти за на ус-
пео да се про би је у град, Ита ли ја ни су по че ли на су мич но да бом бар-
ду ју град, пљач ка ју и уби ја ју срп ско ста нов ни штво да не би по мо гло 
ко му ни сти ма. Ова су ро ва, али ефи ка сна ме ра је до дат но по ко ле ба ла 
пар ти зан ске сна ге.67 До кра ја 2. де цем бра ку му ни сти су се по ву кли 
у не ре ду. Цр но гор ски од ред је имао 203 по ги ну ла и 269 ра ње них. 
Ар со Јо ва но вић је на ре дио да се сви ита ли јан ски за ро бље ни ци, сем 
ле ка ра, стре ља ју ако не по сто ји мо гућ ност раз ме не са ита ли јан ском 

63 П. Мо ра ча, 1942 Пре лом на го ди на На род но о сло бо ди лач ког ра та, Бе о град, 
1957, 38-49.

64 ВА, фонд НОВЈ, к.1671, ф. 11/I, док. 3.
65 ВА, фонд НОВЈ, к.1671, ф. 2, док. 4.
66 Пре ма ре чи ма Ар са Јо ва но ви ћа, ба та љон „Ба јо Пи вља нин“ је ка те го рич ки 

зах те вао да се вра ти ку ћи иако ни је ни уче ство вао у бор ба ма и он да је без до зво ле 
пред ак ци ју де зер ти рао, а по ве ре не ра ње ни ке опљач као и оста вљао да се смр зну у 
сне гу дуж пу та ка Жа бља ку. Та ко ђе, бор ци овог од ре да су се то ком по врат ка упу-
сти ли у пљач ка ње ус пут них срп ских и му сли ман ских се ла. Пре ма из ве шта ју, ово ни-
је био из дво јен слу чај... ВА, фонд НОВЈ, к. 1671, ф. 2, док. 6.

67 Пре ма ифор ма ци ја ма Ко ми си је за утвр ђи ва ње рат них зло чи на за пље ваљ ски 
срез, то ком 1. и 2. де цем бра уби је но је 150 ци ви ла (ма да се овај број мо же сма тра-
ти пре ве ли ким, М. Ж.), углав ном ис пред згра де основ не шко ле, али и у улич ним 
бор ба ма. При ли ком ру ше ња и пљач ке стам бе них обје ка та у гра ду при чи ње на је ма-
те ри јал на ште та у ви си ни од 2.140.000 пред рат них ди на ра... АЈ, фонд 110, Ф-341, 
365/3112, стр. 30, 35, 68.
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ко ман дом у Пље вљи ма.68 С дру ге стра не, Ита ли ја ни су до 10. де цем-
бра из од ма зде стре ља ли још 23 гра ђа на Пље вља. Ме ђу тим, ти ме ни-
је за о кру жен број ци вил них жр та ва јер су де ло ви ита ли јан ске по са де 
до кра ја ме се ца спро ве ли чи шће ње те ре на при ли ком ко јег је би ло 
још уби ста ва и ве ли ке ма те ри јал не ште те.

По раз на Пље вљи ма је иза звао ве ли ко не го до ва ње у ВШЈ. У јед ном 
пи сму упу ће ном Ти ту, Мо ша Пи ја де са про сто ра Жа бља ка тра жи да 
се хит но спро ве де ис тра га по во дом узро ка не у спе ха.69 Пр ви оп шир ни-
ји из ве штај о де ша ва њи ма у то ку на па да по слао је де ле гат ВШЈ при ПК 
ЦГ Иван Ми лу ти но вић тек 13. де цем бра. Он кри ви цу сва љу је на ло шу 
бор бе ну моћ и не по слу шност тру па, али и не при ја тељ ско др жа ње му-
сли ма на.70 Ова кав став не са мо да ни је за до во љио ВШЈ већ се у од го-
во ру ПК ЦГ од 21. де цем бра за по раз оп ту жу ју Иван Ми лу ти но вић и 
ка дро ви у ПК ЦГ, и чак упу ћу је по след ња опо ме на пред упо тре бу дра-
стич них ад ми ни стра тив них ме ра.71 У су шти ни, цр но гор ски ко му ни сти 
су пре це ни ли и сво ју и моћ сво јих сна га на те ре ну, ко је су би ле не до-
ра сле из во ђе њу јед не ова ко оп се жне и ком плек сне вој не опе ра ци је. 

По ред вој но-ма те ри јал них по сле ди ца, по раз на Пље вљи ма је 
имао и из ра зи то не га тив не по сле ди це по КПЈ на по ли тич ком пла-
ну. На и ме, због те жи не по ра за и не сре ђе не си ту а ци је на те ре ну, ПК 
ЦГ се ни је усу ђи вао да пре у зме од го вор ност и да уоп ште, оба ве сти 
ши ре члан ство и на род о то ме шта се до го ди ло и ко ли ки су вој ни 
гу би ци. Тек 15. де цем бра, пу не две не де ље ка сни је, об на ро до ван је 
из ве штај о вој ним и ма те ри јал ним гу би ци ма у би ци за Пље вља. У ме-
ђу вре ме ну су у Цр ну Го ру по че ли да при сти жу од ре ди ко ји су де-
зер ти ра ли, или на пу сти ли Цр но гор ски од ред не по сред но по сле 2. 
де цем бра. Они су до но си ли нај ра зли чи ти је ве сти и ши ри ли па ни ку. 
Ду го нео гла ша ва ње ко му ни ста ис ко ри сти ла је опо зи ци о на стра на. 
Иван Ми лу ти но вић је 13. де цем бра пи сао ЦК да је на род не рас по-
ло жен пре ма ко му ни сти ма, јер се осе ћа пре ва ре ним због то га што се 

68 Из јед ног пи сма ге не ра ла Еспо зи та од 30.12.1941. го ди не ви ди се да раз ме на 
ни је из вр ше на те по сто ји ве ли ка ве ро ват но ћа да су по ме ну ти ита ли јан ски вој ни ци 
стре ља ни... ВА, фонд НОВЈ, к. 1671, ф. 2, док. 11.

69 АЈ, фонд 507, ЦК КПЈ, 1941, ф. 184.
70 АЈ, фонд 507, ЦК КПЈ, 1941, ф. 108.
71 АЈ, фонд 507, ЦК КПЈ, 1941, ф. 119; Ми ло ван Ђи лас је та ко ђе, као глав-

ног крив ца за по раз де фи ни сао Ива на Ми лу ти но вић и ПК ЦГ... М. Ђи лас, нав. 
де ло, 143.
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ма сов но при ја вио да ра ту је са њи ма у Сан џа ку, а са да му се не го во-
ри о ре зул та ти ма те бор бе.72 Алу ди ра ју ћи на стра да ње цр но гор ског 
на ро да и уза луд ну бор бу у ко ју су га уве ли ко му ни сти, ро ја ли стич ка 
про па ган да је аги то ва ла за свој по крет. За хва љу ју ћи не у спе шној ко-
му ни стич кој опе ра ци ји код Пље ва ља, по чет ком 1942. го ди не чет нич-
ки по крет ће до би ти сна жан за мах у Цр ној Го ри и Сан џа ку.

Вр хов ни штаб и Цен трал ни ко ми тет  
Ко му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је у Сан џа ку  

(1.12–21.12. 1941. го ди не)

Пр вог да на де цем бра ВШЈ и ЦК су ушли у Сан џак и на шли се у 
се лу Ра до и њи. Уз се бе су има ли око 1.500 ис цр пље них бо ра ца. Цен тар 
но ве сло бод не те ри то ри је по ста ла је Но ва Ва рош, у ко ју су ко му ни сти 
ушли 5. де цем бра по што су је Ита ли ја ни прет ход на на пу сти ли. Ме ђу-
тим, сма тра ју ћи да ко др жи Ср би ју, тај има и Ју го сла ви ју, Ти то и ње го-
во нај у же окру же ње су сма тра ли овај ма не вар при вре ме ним и од мах су 
по че ли са при пре ма ма за по вра так. Ста ње у пар ти зан ским је ди ни ца ма 
је, ипак, би ло очај но. У јед ном пи сму упу ће ном Ти ту Алек сан дар Ран-
ко вић и Иво Ло ла Ри бар го во ре о ло шем мо рал но-пси хо ло шком ста-
њу, сла бој на о ру жа но сти и не у хра ње но сти бо ра ца, али и о нео д го вор-
но сти ко ман да на та ко ји су до зво ли ли мно гим је ди ни ца ма пљач ку по 
се ли ма на пу ту до Сан џа ка. И по ред то га, они пред ла жу хи тан по крет 
за Ср би ју.73 Та кав ма не вар је пред ла гао и Ми ло ван Ђи лас.74 Сто га је 
ВШЈ при сту пио ре ор га ни за ци ји пар ти зан ске вој ске. По што су ВШЈ и 
ЦК сма тра ли да сан џач ки ко му ни сти ни су ка дри да то са ми спро ве ду 
уве де на су два но ва вој на те ла.75 По чет ком де цем бра се од је ди ни ца из 
Ср би је и до ми ци јал них од ре да ства ра Срп ско-сан џач ки од ред ко ји је 
тре ба ло да кон тро ли ше про стор из ме ђу Ув ца и Ли ма. Од пре о ста лих 
је ди ни ца Цр но гор ског од ре да и је ди ни ца из бе ран ског, ан дри је вач ког, 
бе ло пољ ског и пље ваљ ског сре за, ство рен је Цр но гор ско-сан џач ки од-
ред за опе ра ци је од Та ре до Ли ма. Ови од ре ди су би ли ди рект но под-
ре ђе ни ВШЈ, а не ГШС. Исто вре ме но се вр ши „чи шће ње“ је ди ни ца од 

72 АЈ, фонд 507, ЦК КПЈ, 1941, ф. 108.
73 АЈ, фонд 507, ЦК КПЈ, 1941, ф. 196.
74 Збор ник НОРа, II, књ. 2, док. 14.
75 АЈ, фонд 507, ЦК КПЈ, 1941, ф. 196.
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„чет ни ка“ и дру гих пе то ко ло на ша, о че му ће још би ти ре чи. Ме ђу тим, 
про це не ВШЈ и пре свих Јо си па Бро за Ти та, би ле су пот пу но не ре ал-
не. На су прот ма ло број ним и ис цр пље ним пар ти зан ским је ди ни ца ма 
на ла зи ле су се ја ке не мач ке сна ге, пот по мог ну те мно го број ним квин-
слин шким је ди ни ца ма.76 Пар ти зан ске тру пе ко је ће по ку ша ти да у дру-
гој по ло ви ни ме се ца упад ну у Ср би ју, би ће при ну ђе не на по вла че ње уз 
ве ли ке гу бит ке.

На за се да њу ЦК у се лу Дре но ви 7. де цем бра раз ма тра на је сло же-
на по ли тич ка си ту а ци ја у ко јој се на шао пар ти зан ски по крет.77 Том 
при ли ком је из ме ђу оста лог од би је на Ти то ва остав ка и јед но гла сно је 
од лу че но да се при сту пи иде о ло шкој ра ди ка ли за ци ји На род но о сло-
бо ди лач ког по кре та и Пар ти је да би се што пре спро ве ла ре во лу ци ја. 
За ова кав став во де ћих ко му ни ста по сто ји не ко ли ко раз ло га. На пр-
вом ме сту он про из и ла зи из иде о ло шке оп те ре ће но сти и оче ки ва ња 
да ће по сле не у спе шног на па да Хи тле ра на Мо скву за не ко ли ко не-
де ља усле ди ти до ла зак Цр ве не ар ми је на про сто ре Ју го сла ви је. За то 
је, по ми шље њу ЦК, за то крат ко вре ме тре ба ло из ве сти ре во лу ци ју, 
а за то је био нео п хо дан брз по вра так у Ср би ју. Дру ги раз лог је би-
ла по тре ба да се за те шке по ра зе у Ср би ји то ком је се ни 1941. го ди не 
окри ви „не бор бе ни ка дар“ и од ње га очи сте и ре фор ми шу пре о ста ле 
је ди ни це. Ини ци ја тор ова квог по ли тич ког за о кре та био је сам Јо сип 
Броз Ти то.78 Овај курс ЦК убр зо при хва та ју ПК ЦГ и ОКС спро во-
де ћи од лу ку до нај ни жих пар тиј ских ин стан ци.79 То ком на ред ног пе-
ри о да пар тиј ски до ку мен ти по ста ју пре пу ни тер ми на „пе то ко ло наш“, 
„чет ник“, „ку лак“, „ре ак ци о нар“, „кри ви наш“, „на род ни не при ја тељ“ 
итд. Си ту а ци ја се убр зо оти ма кон тро ли и у „чист ка ма“ стра да ве ли-
ки број не ви них љу ди. О то ме је Ти та из ве стио Ми ло ван Ђи лас пи-
шу ћи о че стим стре ља њи ма, не при ме ре ним ка зна ма, раз о ру жа ва њу и 
из ба ци ва њу из је ди ни ца. Та ко ђе, го во ри о ег зе ку ци ја ма над ци вил ним  

76 То ком пе ри о да 6-15. де цем бар, не мач ке је ди ни це су у за вр шним опе ра ци ја-
ма на про сто ру Ср би је (пре све га за пад не, М. Ж) уби ле 631 „бан ди та“, а за ро би ле 
њих 715, док су не мач ки гу би ци би ли 5 мр твих и 7 ра ње них... Збор ник НОРа, том 
XII, књ. 1, док. бр. 274. 

77 Под тер ми ном ЦК се ни ка ко не мо же сма тра ти пле нум ска скуп шти на, па чак 
ни за се да ње По лит би роа, већ са ста нак Ти та са не ко ли ци ном љу ди из свог нај у жег 
окру же ња... М. Ђи лас, нав. де ло, 144.

78 АЈ, фонд 507, ЦК КПЈ, 1941, ф. 117; Б. Пе тра но вић, нав. де ло, 300-304.
79 АСЖ, ОКС, Ђ7, Цир ку лар но пи смо свим Окру жним и Ме сним ко ми те ти ма 

и ће ли ја ма.
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ста нов ни штвом и на сил ним кон фи ска ци ја ма.80 Ре зул тат ове ре во лу-
ци о нар не сти хи је би ло је ви ше сто ти на не ви но уби је них љу ди и на-
ста ја ње „Па сјег гро бља“ у око ли ни Ко ла ши на.81 На ини ци ја ти ву Ко-
мин тер не на са стан ку у Фо чи 4. апри ла од лу ка о ра ди ка ли за ци ји је 
су спен до ва на.

Вр хов ни ко ман дат и ЦК су се за др жа ли у се лу Дре но ви све до 14. 
де цем бра ка да је до шло до из не над ног на па да ита ли јан ских тру па из 
При је по ља на ово се ло. Во де ћи пар тиј ски ка дар је је два ус пео да се из-
ву че и по бег не у Но ву Ва рош. Ов де је су тра дан због од ма зде стре љан 
је дан ита ли јан ски ма јор.82 ВШЈ и ЦК су до 18. де цем бра би ли у Но вој 
Ва ро ши ода кле су се пре ба ци ли за Ру до, где је 21. де цем бра фор ми ра-
на Пр ва про ле тер ска бри га да. До кра ја ра та вој но и пар тиј ско вођ ство 
се ни је вра ћа ло у Сан џак.

Су ко би око Сје ни це 22. де цем бра 1941. го ди не

Ита ли ја ни су на пу сти ли Сје ни цу по чет ком де цем бра 1941. оста-
вља ју ћи град без по са де. Власт у гра ду је вр шио Из вр шни од бор са-
ста вљен од два му сли ма на и два Ср би на, на чи јем је че лу био Ха сан 
Зви здић.83 Од бор је рас по ла гао са 50 при пад ни ка град ске ми ли ци је са-
ста вље не од му сли ма на и Ср ба. Уви дев ши да је град сла бо бра њен ВШЈ 
је на ре дио Срп ско-сан џач ком од ре ду 11. де цем бра да на ре јон Сје ни це 
упу ти Шу ма диј ски ба та љон да за у зме град. Та ко би се пре ма Ти то вом 
схва та њу пре ки ну ла ве за из ме ђу Ита ли ја на у При је по љу и Не ма ца у 
Но вом Па за ру и за шти ти ла сло бод на те ри то ри ја од евен ту ал ног на па-
да. Ме ђу тим, два да на ка сни је, од ред је у по след њем тре нут ку по ву чен 

80 Збор ник НОРа, II, књ. 2, док. 90.
81 У јед ном до ку мен ту ПК ЦГ од 12. де цем бра 1941. по ми ње се Бад ње ве че из 

„Гор ског ви јен ца“ и по зи ва члан ство окру жних и ме сних ко ми те та и ће ли ја да сле-
де ће Бад ње ве че (7. ја ну а ра 1942, М. Ж.) бу де јед на ко успе шно по ис тра зи „по ту-
ри ца“, од но сно иде о ло шких не ис то ми шље ни ка. Упра во на тај дан су из вр ше не пр ве 
ма сов не ег зе ку ци је у Ко ла ши ну у ко ји ма је стра да ло мно го љу ди и ко је су тра ја ле 
све до кра ја фе бру ра. У тим чист ка ма су уби је на 262 гра ђа ни на Ко ла ши на и око ли-
не... АЈ, фонд 507, ЦК КПЈ, Цр на Го ра, II/16; В. Ре џић, „Па сје гро бље“ у Ко ла ши ну, 
Бе о град, 1999, 58-62.

82 М. Ђи лас, нав. де ло, 146.
83 По ред Ха са на Зви зди ћа, ту су би ли још и Хил мо Ху кић, Ра де Ка ра мар ко вић 

и Сре то Жи ва но вић... ИАК, фонд 404, к-14, С. Че ка но вић, Хро ни ка Сје ни це, ру-
ко пис, 241-245.
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по на ре ђе њу ВШЈ да би ушао у са став Пр ве про ле тер ске бри га де. Та ко 
је про пу ште на нај бо ља при ли ка да се за у зме Сје ни ца. Већ 16. де цем-
бра Срп ско-сан џач ки штаб је у сје нич ки срез по слао три но ва ба та љо-
на у ја чи ни од 350 љу ди.84 Од ред су пред во ди ли Вла ди мир Кне же вић и 
Пе тар Стам бо лић као по ли тич ки ко ме сар. На ре ђе ње ВШЈ је би ло да 
се по ку ша са ула ском у град без бор бе или да се град бло ки ра и кре не 
са ру ше њем ко му ни ка ци ја. На пад ни је био оп ци ја, јер ВШЈ ни је же лео 
да до дат но за те же од но се са му сли ман ским ста нов ни штвом.85 У са мом 
гра ду је по сто ја ла гру па од три де се так сим па ти зе ра КП ко ја је 16. де-
цем бра оба ве сти ла пар ти зан ске сна ге о си ту а ци ји у Сје ни ци. Они су 
пред ла га ли да се град од мах осво ји док се још увек ни су ор га ни зо ва ле 
је ди ни це за од бра ну Сје ни це из пе штер ских се ла. Ме ђу тим, ова су ге-
сти ја је схва ће на као ма ло гра ђан ско оп те ре ће ње на ци о на ли змом.86 Раз-
вој си ту а ци је ће по ка за ти су прот но.

Пар ти за ни су 17. де цем бра по сла ли јед ну ше сто чла ну де ле га ци ју 
на пре го во ре са чла но ви ма Од бо ра у Сје ни ци. Њу је пред во дио ис-
так ну ти сан џач ки ко му ни ста Мир ко Ћу ко вић. Пре го во ри су во ђе ни 
јав но, у згра ди оп штин ске вла сти. Иако су зва нич но тра ја ли пре го-
во ри Мир ко Ћу ко вић је по слао тај ну по ру ку пар ти зан ским сна га ма 
да од мах уђу у град. Ме ђу тим, ку ри ри ко ји су но си ли по ру ку ни су се 
нај бо ље раз у ме ли са ко ман дом и она ни је ре а го ва ла. Та ко је про па-
ла и тре ћа шан са да се град за у зме без су ко ба.87 Што се ти че пре го-
во ра, Ха сан Зви здић је од био да пре да град пар ти за ни ма прав да ју ћи 
се ти ме да ће, ка да се пар ти за ни по ву ку, гра ђа ни Сје ни це ис па шта-
ти од Ита ли ја на или Не ма ца. То је би ло оправ да ње за јав ност, док је 
ствар ни раз лог ле жао у то ме што је Зви здић као тр го вац сто ком имао 
уго вор о снаб де ва њу ита ли јан ских и не мач ких вој ски ме сом, ко ји би 
ве ро ват но био угро жен уко ли ко би се про чу ло да је пу стио пар ти за не 
у град.88 Бит но је на гла сти да је ову од лу ку Зви зди ћа по др жа ла ве ћи на 
пред став ни ка Ср ба из Сје ни це. Ка ко се ка сни је ис по ста ви ло, Зви здић 
је још де се так да на ра ни је по звао му сли ма не из око ли не Сје ни це да 
по мог ну од бра ну гра да, што су ови при хва ти ли с об зи ром на ње гов 

84 Ка Сје ни ци су упу ће ни Мо ра вич ко-сан џач ки, Бе о град ски и Та ков ски ба та љон.
85 ВА, фонд НОВЈ, к. 1671, ф. 9, док 5.; АСЖ, ОКС, Ђ7, Цир ку лар ни ре фе рат 

ОК КПЈ за Сан џак.
86 ИАК, фонд 404, к-14, С. Че ка но вић, Хро ни ка Сје ни це, ру ко пис, 249-56.
87 М. Ћу ко вић, Пу то ва ње у сло бо ду, 112-120.
88 АЈ, фонд 110, Ф-825, стр. 753-56.
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ути цај као глав ног тр гов ца ме сом и сто ком у јед ној сто чар ској ре ги ји. 
У пе штер ским се ли ма се ис ку пи ло око 500-600 до бро на о ру жа них бо-
ра ца пред во ђе них гру пом Џе ма и ла Ко ни ча ни на из шта вич ког сре за. 
С дру ге стра не фрон та, по сле не у спе ха пар ти зан ске де ле га ци је ме ђу 
ве ћи ном ко ман да на та је пре о вла дао став да се Сје ни ца не на па да, већ 
да се оп ко ли. Три да на ка сни је, из не на да је до не та од лу ка да се Сје ни-
ца ипак, осво ји оруж јем.89 

Да на 22. де цем бра у 4 ча са и 30 ми ну та око 350 пар ти зан ских бо-
ра ца је на тем пе ра ту ри од –20 и на но си ма сне га од јед ног ме тра, кре-
ну ла у на пад на Сје ни цу. Град је бра ни ло око 300 при пад ни ка му сли-
ман ско-срп ске ми ли ци је. На пад је из ве ден из три прав ца. У по чет ку 
је је дан део сна га ус пео да се про би је у цен тар гра да и да га за у зме. 
Ме ђу тим, дру ге две гру пе ни су ис пу ни ле сво је за дат ке и ла ко су од-
би је не са пе ри фе ри ју Сје ни це. Ср би из гра да се та ко ђе, сем у пар слу-
ча је ва, ни су при дру жи ли на па да чи ма. У ме ђу вре ме ну су у град сти гле 
му сли ман ске сна ге са Пе ште ра ко је су ус пе ле да раз би ју пар ти зан ски 
од ред у цен тру Сје ни це, те да му услед по вла че ња на не су те шке гу бит-
ке.90 Око 10 ча со ва бор ба је окон ча на још јед ним по ра зом пар ти зан-
ских сна га. На ко му ни стич кој стра ни је по ги ну ло 52 љу ди, ра ње но 22 
и за ро бље но 18, док су бра ни о ци има ли око 30 мр твих и 60 ра ње них. 
Не по сред но по сле на па да по одо бре њу Зви зди ћа у Сје ни цу је до шла 
јед на че та Ср ба из окол них срп ских се ла ка ко би спре чи ла евен ту ал но 
на си ље над Ср би ма у гра ду, по пут оног у Но вом Па за ру.91

По сто ји не ко ли ко раз ло га због ко јих су ко му ни сти пре тр пе ли по-
раз. На пр вом ме сту, пар ти зан ски ко ман дан ти су пот пу но пре ви де ли 
не га тив но рас по ло же ње му сли ма на пре ма КПЈ, ко је је и пре су ди ло 
ову бит ку.92 Дру го, ни је су узе ло у об зир да је је дан део Ср ба у Сје ни ци 
био про тив пар ти за на, те да не ће по мо ћи при ли ком на па да.93 Тре ће, 
на пад је из вр шен са де се то днев ним за ка шње њем, сла бим тру па ма, по 
из у зет но ло шем вре ме ну, у ат мос фе ри за ва ђе но сти из ме ђу по је ди них 

89 Из из во ра и ли те ра ту ре кроз ко ју је аутор овог ра да про шао ни је мо гу ће 
по у зда но утвр ди ти од ко га је до шла ова од лу ка, ма да се из не ких до ку ме на та на ста-
лих по сле ак ци је мо же на слу ти ти да је ини ци ја ти ва по те кла од де ле га та ВШЈ при 
Срп ско-сан џач ком од ре ду, Ми ло ва на Ђи ла са... АЈ, фонд 507, ЦК КПЈ, 1941, ф. 81. 

90 АЈ, фонд 507, ЦК КПЈ, 1941, ф. 179.
91 ИАК, фонд 404, к-14, С. Че ка но вић, Хро ни ка Сје ни це, ру ко пис, стр. 269-73.
92 Б. Пе тра но вић, нав. де ло, 294-295.
93 М. Ћу ко вић, нав. де ло, 118.
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пар ти зан ских ко ман да на та.94 Јо сип Броз Ти то је био ја ко не за до во љан 
раз во јем си ту а ци је у сје нич ком сре зу и у јед ном пи сму 28. де цем бра 
он је оштро кри ти ко вао Ми ло ва на Ђи ла са, де ле га та ВШЈ при Срп ско-
сан џач ком од ре ду, ко га је озна чио као глав ног крив ца за не у спех ње-
го вих тру па.95 Ђи лас је био ја ко озло је ђен ова квом од лу ком и жа лио се 
Ти ту што га осу ђу је без прех тод не ис тра ге, оп ту жу ју ћи при том ВШЈ 
ко ји је на ре дио да се пар ти зан ске сна ге за др же та ко ду го на про сто ру 
где је ве ћи на ста нов ни штва (му сли ма на, М. Ж.) има ла не при ја тељ ски 
став пре ма пар ти ји.96 

Без об зи ра ко је глав ни кри вац за сје нич ку опе ра ци ју, она је има-
ла те шке по ли тич ке и ма те ри јал не по сле ди це по КПЈ у Сан џа ку. Ору-
жа ни су коб са му сли ма ни ма Сан џа ка до дат но је ода љио ову ет нич ки 
ску пи ну од На род но о сло бо ди лач ког по кре та, што је ком про ми то вао 
иде о ло шку плат фор му брат ства и је дин ства. С дру ге стра не, то ком на-
па да на Сје ни цу ко му ни сти су из гу би ли ско ро тре ћи ну људ ства и пу но 
на о ру жа ња. Сје нич ка и При бој ска че та су пре ста ле да по сто је, а ко му-
ни сти су из ба че ни из сре за на ви ше од го ди ну да на. 

Су ко би ма код Сје ни це је за о кру же на из у зет но бур на и на пе та 
1941. го ди на у Сан џа ку. Ме ђу тим, су ко би и на си ље ко ји су отво ре ни 
у но вем бру и де цем бру пре не ће се и у на ред ну го ди ну, ка да ће се на 
про сто ру Сан џа ка раз бук та ти гра ђан ски рат. Они ће по тра ја ти све до 
по ло ви не 1942. Го ди не, ка да ће се по сле по вла че ња пар ти зан ских сна-
га у Бо сну овај про стор па ци фи ко ва ти.
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Mi lu tin ŽIV KO VIć

THE EVENTS IN SAN DžAK FROM THE jULY’S  
UPRI SING TO THE END OF 1941

Sum mary

The aut hor tri es to ex pla in ex tre mely com plex po si tion of San džak in the 
first war year of the Se cond World War, by the help of a tho ro ugh analysis of the 
most im por tant events and pro ces ses sha ping the hi story of this area. The pa per 
is ba sed on the ori gi nal ma te rial of the Ar chi ve of Yugo sla via, Mi li tary Ar chi ve, 
Ar chi ve of Ser bia, Ar chi ve of the Town of Kra lje vo, and Ar chi ve of the Town of 
No vi Pa zar, in clu ding a cho sen sci en ti fic li te ra tu re de a ling with the study of the 
area of Ser bia in the Se cond World War. 

Key words: San džak, Mu slims, Serbs, No vi Pa zar, Plje vlja, Sje ni ca, Ko so vo 
and Me to hia, con flicts, Su pre me He a dqu ar ters, Cen tral Com mit tee 
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