
Ми лу тин ЖИВ КО ВИћ*

НЕ КО ЛИ КО ДО КУ МЕ НА ТА О СТРА ДА ЊУ  
СР БА У НО ВОМ ПА ЗА РУ КАО ПО СЛЕ ДИ ЦИ 

ЕТ НИЧ КИХ СУ КО БА КРА ЈЕМ  
1941. ГО ДИ НЕ**

Ап стракт: У ра ду се пре зен ту је шест до ку ме на та. Че ти ри до ку мен та 
из лич ног фон да Ти хо ми ра Ђор ђе ви ћа, по хра ње ног у Исто риј ском ар хи-
ву Кра ље ва, је дан до ку мент из Ар хи ва Ср би је у Же ле зни ку из фон да Ко-
ме са ри ја та за из бе гли це, од но сно је дан из Ар хи ва Вој но и сто риј ског ин-
сти ту та, свр ста ног у Не ди ће ву ар хи ву. Ова до ку мен та по свом са др жа ју 
и ра зно вр сно сти чи ње ни ца ко је ну де ис тра жи ва чу, пру жа ју при ли ку да се 
све о бу хват но са гле да те шка си ту а ци ја у ко јој се на ла зи ло срп ско ста нов-
ни штво Но вог Па за ра кра јем 1941. го ди не, као и да се схва те узро ци, уоче 
ви нов ни ци и ре ги стру ју по сле ди це стра да ња срп ског ста нов ни штва.

Кључ не ре чи: Ср би, Но ви Па зар, Де жев ски срез, ре пре са ли је, му сли-
ма ни, Ал бан ци, чет ни ци.

Бур на де ша ва ња у око ли ни Но вог Па за ра и Ра шке то ком дру ге по ло ви-
не 1941. го ди не оста ви ла су упе ча тљив траг на исто риј ски раз вој овог про-
сто ра. Оку па ци ја, без на ђе гра ђан ског ра та, ет нич ки су ко би, глад, бо ле сти и 
не ма шти на, учи ни ли су жи вот не под но шљи вим и про у зро ко ва ли зна чај не де-
мо граф ске по сле ди це1. Нај ве ћи при ти сак је осе ти ло срп ско ста нов ни штво. 

* Ис тра жи вач-при прав ник, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на /Ле по са вић, mziv-
ko vickv@gmail.c

** 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 ору жа ним су ко би ма, или од ма зда ма су прот ста вље них стра на, стра да ло је укуп но 
893 ли ца, тј. 705 са про сто ра Де жев ског сре за и 188 ли ца ко ја су по ре клом би ла из 
дру гих кра је ва Ср би је. Из Де жев ског сре за на ста да ло је 490 Ср ба (81 из Но вог Па за-
ра – 35 Ср ба је по ги ну ло то ком Април ског ра та – и 409 из уну тра шњо сти), од но сно 
215 му сли ма на (53 из Но вог Па за ра и 162 из уну тра шњо сти). Од овог бро ја у са мим
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Си ту а ци ја је по себ но би ла те шка у Де жев ском сре зу, од но сно ње го вом ад-
ми ни стра тив ном цен тру, Но вом Па за ру2. По сле ка пи ту ла ци је Кра ље ви не 
Ју го сла ви је, овај про стор је остао у окви ри ма оку пи ра не Ср би је, али су уз 
одо бре ње не мач ких вла сти сре ску упра ву на свим ни во и ма пре у зе ли пред-
став ни ци ал бан ске ма њи не. Ал бан ски ре жим је имао ја ку по др шку у ал бан-
ским ко ла бо ра ци о ни сти ма са Ко со ва и Ме то хи је, по го то во из Ко сов ске 
Ми тро ви це и Пе ћи. Од кра ја апри ла по чи ње ши ка ни ра ње, пљач ка ње, при-
нуд но ра се ља ва ње и уби ја ње Ср ба у Но вом Па за ру, ко је ће уз кра ће пре ки де 
по тра ја ти све до пр вих да на де цем бра 1941. го ди не. Ка рак те ри стич но је да 
се при ти сак на Ср бе у гра ду по ве ћа вао са ши ре њем су ко ба у уну тра шњо сти 
Де жев ског сре за, од но сно окол ним сре зо ви ма (Сту де нич ком и Ко сов ско-
ми тро вач ком), иако они ни су има ли ни ка квог уде ла у њи ма. Што су ет нич ки 
су ко би би ли обим ни ји, ре пре са ли је над срп ским ста нов ни штвом Но вог Па-
за ра су би ле су ро ви је. Ре пре са ли је је пра ти ла по ја ва гла ди и ши ре ње за ра зних 
бо ле сти. Сто га се кра јем 1941. го ди не пре о ста ли део срп ског жи вља из Но-
вог Па за ра на ла зио на гра ни ци ег зи стен ци је. У сво јој ан ти срп ској по ли ти ци 

 ору жа ним су ко би ма по ги ну ло је 119 Ср ба (7 из Но вог Па за ра и 112 из уну тра шњо-
сти) и 125 му сли ма на (51 из Но вог Па за ра и 74 из уну тра шњо сти). Укуп но 244 бор ца 
би ло је са про сто ра Де жев ског сре за. Том бро ју би тре ба ло до да ти и 188 при пад ни-
ка ра зних је ди ни ца чи је је пре би ва ли ште пре су ко ба 1941. год. би ло ван Де жев ског 
сре за. Ме ђу њи ма је по ги ну ло 144 Ал бан ца са Ко со ва и Ме то хи је, 25 му сли ма на и 
19 Ср ба из дру гих де ло ва Сан џа ка и Ко сов ско-ми тро вач ког окру га. То ком ра зних 
ак ци ја од ма зде над ци вил ним ста нов ни штвом уби је но је 461 ли це. Ме ђу стра да ли ма 
је би ло 394 при пад ни ка срп ске на ци о нал но сти (47 из Но вог Па за ра и 324 из уну тра-
шњо сти), као и 90 му сли ма на (2 из Но вог Па за ра и 88 са се ла). Ви де ти: М. Ра до вић, 
Људ ске и ма те ри јал не жр тве Но вог Па за ра и Де жев ског сре за у Дру гом свет ском ра ту, 
Но ви Па зар, 1994, 54–58.

2 Де жев ски срез је у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји био део Зет ске ба но ви не, да би по сле оку-
па ци је био при по јен Дрин ској ба но ви ни. Ав гу ста 1941. год. Де жев ски срез је укљу-
чен у Ко сов ско-ми тро вач ки округ, ко ји је у окви ру Дрин ске ба но ви не имао по се бан 
ста тус. Де жев ски срез се на за па ду гра ни чио са Сје нич ким сре зом, на ју гу са об ла шћу 
Шта вич ког (око ли на Ту ти на) сре за, на ис то ку са Ко сов ско-ми тро вач ким сре зом и на 
се ве ру са Сту де нич ким (око ли на Ра шке) сре зом. Го ди не 1941. срез је об у хва тао по-
вр ши ну од 1.076 км², на ко јој се на ла зи ло 11 оп шти на са укуп но 299 на се ља. Ад ми ни-
стра тив ни и по ли тич ки цен тар је био град Но ви Па зар. На про сто ру сре за је пред рат 
жи ве ло 52.172 ста нов ни ка, уз про сеч ну гу сти ну на се ље но сти од 39 ста нов ни ка по км². 
Ста нов ни штво су чи ни ли Ср би, ко јих је би ло 55%, и му сли ман ско ста нов ни штво, ко је 
је чи ни ло 45%. Ме ђу тим, му сли ма ни су би ли ап со лут на ве ћи на у Но вом Па за ру, од но-
сно од 12.073 ме шта на би ло их је ви ше од 75%. Ви де ти: Исто риј ски ар хив Но ви Па зар 
(у да љем де лу тек ста ИАНП), фонд 285, Збир ка хро ни ка, Ме мо ран дум Крај ско ман да-
ту ре 838 окру га Ко сов ско-ми тро вач ког од 10.01.1942. го ди не, при лог 9; ИАНП, фонд 
285, Збир ка хро ни ка, Ме мо ран дум Крај ско ман да ту ре 838 окру га Ко сов ско-ми тро вач-
ког од 10.01.1942. го ди не, 8; М. Ра до вић, нав. де ло, 15–16; Б. Пе тра но вић, Ср би ја у 
Дру гом свет ском ра ту, Бе о град, 1992, 136, 245. 
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ал бан ска власт је има ла и по др шку јед ног де ла му сли ма на3, пре све га из ре до-
ва не ка да шњих фе у дал них ве ле по сед ни ка. С дру ге стра не, и му сли ман ско ста-
нов ни штво је би ло под ве ли ким при ти ском ал бан ског ре жи ма због по ли ти ке 
на сил не ал ба ни за ци је4. 

Не мач ке је ди ни це су за у зе ле Но ви Па зар 16. апри ла 1941. го ди не, док их 
је на ули ца ма гра да по здра вља ло из ме ђу 2000–3000 гра ђа на, ве ли ком ве ћи-
ном му сли ма на. Као што је већ ре че но, Нем ци су у Но вом Па за ру ин ста ли-
ра ли но ву про ал бан ску власт. Пр ва лич ност но вог ре жи ма био је бив ши тур-
ски офи цир, пред рат ни бо га ти тр го вац и на род ни по сла ник у ју го сло вен ском 
пар ла мен ту, члан Џе ми је та и нај у жег ру ко вод ства Ал бан ског на ци о нал ног 
ко ми те та, Ал ба нац Аћиф Ха џи ах ме то вић Бљу та – моћ на по ли тич ка фи гу ра 
ко ја је обе ле жи ла исто ри ју ових кра је ва пр ве по ло ви не 20. ве ка. Ње го ва пр ва 
ме ра би ло је спро во ђе ње пот пу не лу стра ци је срп ских ка дро ва из свих јав них 
сре ских и оп штин ских ин сти ту ци ја. Тре ба ло би на по ме ну ти да су у њи ма до 
та да ис кљу чи во Ср би за у зи ма ли во де ће по ло жа је. На сво јим рад ним ме сти ма 
оста ло је са мо не ко ли ко ни жих чи нов ни ка. За ме ни ли су их Ал бан ци и му сли-
ма ни. Ова ква прак са је при ме ње на у свим оп шти на ма Де жев ског сре за, што 
ће ка сни је про у зро ко ва ти ве ли ке про бле ме5. Та ко је от по чео при ти сак на 
срп ско ста нов ни штво у гра ду. Из вр шна власт се осла ња ла на од ре де Ал бан ске 

3 Тре ба ло би на по ме ну ти да се под тер ми ном „му сли ма ни“ под ра зу ме ва ју три ен ти те-
та у Де жев ском сре зу: му сли ма ни сло вен ског по ре кла, од но сно да на шњи Бо шња ци, 
Тур ци и Ал бан ци. Ал бан це су чи ни ли при пад ни ци пле ме на Кли мен та, Ку ча, Шкри-
је ља, Ља ја, Хо та, Ша ља, Ђе ре ка ра итд., ко ји су би ли на се ље ни углав ном на Пе ште ру 
и не што ма ло у Но вом Па за ру. У ап со лут ној ве ћи ни су би ли му сли ма ни сло вен ског 
по ре кла. У да љем де лу тек ста тер мин „му сли ман“ ће би ти упо тре бља ван да озна чи му-
сли ма не сло вен ског по ре кла и ма ло број не Тур ке.

4 Ал ба ни за ци ја му сли ман ског ста нов ни штва је от по че ла од пр вих да на оку па ци је. Свр ха 
овог про це са би ла је да се ре ши про блем ма лог бро ја Ал ба на ца у сре зу та ко што ће се 
сви му сли ма ни пред ста ви ти као ал бан ски жи ваљ. На тај на чин би Ал бан ци по ста ли ве-
ћи на и има ли јак ар гу мент за из два ја ње Де жев ског сре за из Ср би је. Сто га је му сли ма-
ни ма на ре ђе но да но се ћу ла фе (ке че) уме сто фе со ва, да про ме не сво ја пре зи ме на да би 
се од стра нио за вр ше так –ић, да ша љу де цу у шко ле на ал бан ском је зи ку, да на сво јим 
ку ћа ма ис так ну ал бан ску за ста ву, да име на сво јих фир ми и рад њи на пи шу на ал бан-
ском, итд. Та ко ђе, цео Но ви Па зар је био ис ки ћен ал бан ским за ста ва ма, кар та ма Ве-
ли ке Ал ба ни је и сли ка ма Скен дер бе га, све ули це у гра ду су про ме ни ле име на и до би ле 
на зи ве по ал бан ским на ци о нал ним ју на ци ма, а у оп шти ни су уве де ни пе ча ти на ал бан-
ском је зи ку. Да би се му сли ман ска де ца обра зо ва ла на ал бан ском је зи ку, осно ва на је 
по себ на шко ла, кроз ко ју је про шло све га 76 уче ни ка. За пу но лет не му сли ма не био је 
оба ве зан курс ал бан ског је зи ка. Но, обе ове ин сти ту ци је ни су за жи ве ле јер су му сли-
ма ни пру жи ли јак и кон ти ну и ра ни от пор агре сив ним ме ра ма ал бан ских вла сти. Ви де-
ти: ИНП, фонд 284, Збир ка хро ни ка, ре фе рат М. Ра до ви ћа, „Хро ни ка Но вог Па за ра у 
НОБ-и“, II, 164–167; Гру па ауто ра, Но ви Па зар и око ли на, Бе о град, 1969, 314–315. 

5 ИАНП, фонд 284, Збир ка хро ни ка, ре фе рат М. Ра до ви ћа, „Хро ни ка Но вог Па за ра у 
НОБ-и“, II, 115–116.
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жан дар ме ри је, али је че сто ан га жо ва ла и „не ре гу лар не тру пе“, од но сно раз-
не пљач ка шке бан де тра ди ци о нал но при сут не на овим про сто ри ма6. Оне су 
то ком 1941. го ди не по чи ни ле нај ве ћи број зло чи на над срп ским ста нов ни-
штвом у Но вом Па за ру и Де жев ском сре зу. 

Ср би су се по но во на шли на уда ру сре ди ном ју на, ка да су ал бан ске вла-
сти ор га ни зо ва ле ми тинг по во дом са мо и ни ци ја тив ног из два ја ња Де жев ског 
сре за из гра ни ца Ср би је. Ми тинг је тра јао два са та и при су ство ва ло му је око 
1.000 љу ди. Оку пље ни ма су се обра ти ли Фер хат-бег Дра га, је дан од нај у ти-
цај ни јих ал бан ских по ли ти ча ра са Ко со ва и Ме то хи је, као и Аћиф Ха џи ах ме-
то вић. По сле ми тин га, не ко ли ко сто ти на Ал ба на ца и му сли ма на је кре ну ло 
ули ца ма Но вог Па за ра но се ћи ал бан ске за ста ве, пе ва ју ћи ал бан ске пе сме и 
уз ви ку ју ћи па ро ле про тив Ср би је. Сви Ср би ко ји су се за те кли на ули ца ма 
тог да на би ли су пре ту че ни и опљач ка ни7. Убр зо по том је до шло до пр вих 
ору жа них окр ша ја из ме ђу Ср ба и му сли ма на у уну тра шњо сти сре за. Су ко би 
су би ли ре зул тат от по ра срп ског ста нов ни штва пре ма ре ви та ли за ци ји фе у-
дал них од но са из вре ме на Осман ског цар ства8. Про тив бун тов них Ср ба се 
ор га ни зу ју ка зне не екс пе ди ци је не мач ких сна га и ал бан ске жан дар ме ри је из 
Но вог Па за ра, ко је про у зро ку ју пр ва ма сов ни ја се ље ња срп ског жи вља из Де-
жев ског сре за. Исто вре ме но у Но вом Па за ру жи те љи срп ске на ци о нал но сти 
се из ла жу но вим об ли ци ма ши ка ни ра ња. Они су би ли при си ље ни да бес плат-
но ра де у не мач кој ка сар ни. Та мо су уре ђи ва ли стре ли ште, ко па ли шан че ве, 
пре со ва ли се но, итд. По на ред би ко ман де ал бан ске жан дар ме ри је, Ср би су 
не на о ру жа ни чу ва ли те ле фон ске бан де ре у Но вом Па за ру сва ко га да на у две 
сме не, од 17 до 6 ча со ва из ју тра. Ова прак са је тра ја ла све до кра ја ав гу ста9. 
Та ко ђе, Ср би су је ди ни пла ћа ли по рез и је ди ни би ли оп те ре ће ни „до бро-
вољ ним“ из да ци ма за по тре бе ло кал них вла сти. По рез се на пла ћи вао ег зе-
ку тив но, уз раз не прет ње и мал тре ти ра ња Ср ба. Ма ло број ним чи нов ни ци ма  

6 Исто риј ски ар хив Кра ље во (у да љем де лу тек ста ИАК), фонд 399, Ти хо мир Ђор ђе вић 
(у да љем де лу тек ста ТЂ), к. 37, Пи смо Ти хо ми ра Шар ко ви ћа зa Аћи фа Ха џи ах ме то-
ви ћа о си гур но сти Ср ба у Со по ћан ској оп шти ни и за ла га ње за по је ди не Ср бе.

7 ИНП, фонд 284, Збир ка хро ни ка, ре фе рат М. Ра до ви ћа, „Хро ни ка Но вог Па за ра у 
НОБ-и“, II, 157–165.

8 Об на вља ње фе у дал них од но са у Евро пи по ло ви ном 20. ве ка пред ста вља сво је вр стан 
исто риј ски фе но мен. Срп ски и му сли ман ски се ља ци су опет по ста ли чиф чи је, од но сно 
кме то ви. Та кав по ло жај су има ли све до но вем бра 1944. го ди не. За по тре бе при ку пља-
ња ушу ра (фе у дал ног на ме та) би ло је ан га жо ва но 106 су ба ша, уз не што ага и бе го ва ко-
ји су ишли са ми по да жби не. При ли ком на пла те ушу ра има ли су и по моћ ал бан ске жан-
дар ме ри је из Но вог Па за ра. Фе у дал ним на ме ти ма је углав ном би ло оп те ре ће но срп ско 
ста нов ни штво, али и не ка му сли ман ска до ма ћин ства. Пре ма јед ној ан ке ти из 1944. го-
ди не, у 72 се ла из пет оп шти на Де жев ског сре за, од 1.066 ан ке ти ра них до ма ћин ста ва 
ко ја су да ва ла ушур, 1.022 су би ла срп ска. Ви де ти: Гру па ауто ра, нав. де ло, 314–315.

9 М. Ћу ко вић, Сан џак у НОБ-и, Бе о град, 1964, 127.
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срп ске на ци о нал но сти ко ји ни су би ли на сил но сме ње ни кра јем апри ла 1941. 
го ди не, ни су да ва не пла те ко је су им сти за ле из Бе о гра да10. 

У ав гу сту 1941. го ди не ства ра ју се пр ве чет нич ке фор ма ци је на про-
сто ру Де жев ског и су сед ног Сту де нич ког сре за, што ин тен зи ви ра су ко бе11. 
Чет ни ци су 19. ав гу ста у се лу Зе ма ни ци (Ко сов ско-ми тро вач ки срез) уби ли 
че тво ри цу ал бан ских жан дар ма. Тро ји ца од њих су би ли ро дом из Но вог Па-
за ра. Ал бан ска власт на че лу са Аћи фом Ха џи ах ме то ви ћем је ис ко ри сти ла 
овај ин ци дент да до дат но за тег не ме ђу ет нич ке од но се у гра ду. Са хра на уби-
је них жан дар ма се пре тво ри ла у ан ти срп ски ми тинг на ко јем је му сли ман ско 
ста нов ни штво по зи ва но на осве ту. По сле то га, срп ски гра ђа ни су опет би ли 
на пад ну ти, иако ни су има ли ни ка кве ве зе са по ме ну тим уби стви ма. Њи хо ва 
је ди на кри ви ца би ла је у то ме што су би ли исте на ци о нал но сти као и ег зе-
ку то ри, те су тр пе ли по сле ди це су ро вог ре ци про ци те та ко ји је спро во ди ла 
ал бан ска власт у Но вом Па за ру12. Без раз ло жна хап ше ња и са слу ша ња Ср ба, 
њи хо во јав но по ни жа ва ње и ши ка ни ра ње на ста ви ће се и то ком сеп тем бра. 

10 ИАК, фонд 399, ТЂ, к. 37, Пи смо Ти хо ми ра Шар ко ви ћа Ми ла ну Не ди ћу о ста њу у 
Де жев ском сре зу од 30.11.1941. го ди не, 2.

11 Пр ви чет нич ки од ре ди ко ји су се фор ми ра ли на про сто ру Де жев ског, Сту де нич ког и 
Ко сов ско-ми тро вач ког сре за би ли су под ко ман дом Ко сте Пе ћан ца. Они по чи њу да се 
ства ра ју по сле 2. ав гу ста, ка да у до ли ну Ибра до ла зи ње гов вој во да су хо пла нин ски, пред-
рат ни под о фи цир ју го сло вен ске вој ске, Ма шан Ђу ро вић. Он је убр зо у Де жев ском сре зу 
ор га ни зо вао 5 че та са око 500 бо ра ца. Во ђа Рав но гор ског по кре та, пу ков ник Дра го љуб 
Ми хај ло вић, ни је мо гао да при до би је Ма ша на Ђу ро ви ћа и окре нуо се ма ње ути цај ном 
Пе ћан че вом вој во ди су хо руд нич ком, ин же ње риј ском ка пе та ну Ра до ми ру Цве ти ћу. 
Исти је све до сеп тем бра 1941. год. био „у сен ци“ вој во де Ђу ро ви ћа. По чет ком сеп-
тем бра он пре ла зи Ибар и ста ци о ни ра се на пла ни ни Го ли ји, се ве ро за пад но од Но вог 
Па за ра. За хва љу ју ћи угле ду ко ји је Цве тић имао у на ро ду и по др шци ко ју је до био од 
Ми хај ло ви ћа, по чет ком сеп тем бра пет де жев ских чет нич ких од ре да пре ла зи под ње го-
ву ко ман ду. Ка да је на са стан ку из ме ђу пред став ни ка Рав но гор ског по кре та и чет ни ка 
Ко сте Пе ћан ца одр жа ном у Бе о гра ду 22. сеп тем бра, уз по сред ство Ми ла на Не ди ћа до-
го во ре но да ре ка Ибар бу де гра ни ца ути ца ја два чет нич ка по кре та, ка пе тан Цве тић је и 
зва нич но пре шао под ко ман ду Дра го љу ба Ми хај ло ви ћа, јер се на ла зио у ње го вој ин те-
ре сној зо ни. Цве тић убр зо ши ри чет нич ку ор га ни за ци ју и кра јем сеп тем бра 1941. год. 
од де жев ских че та ства ра Де жев ску бри га ду, ко јом је ко ман до вао по руч ник Дра гор Па-
вло вић. Од ре ди ове бри га де ће уче ство ва ти у свим су ко би ма са ал бан ско-му сли ман ским 
сна га ма и од ма зда ма над му сли ман ским ста нов ни штвом до кра ја го ди не. Она је за јед но 
са Сту де нич ком бри га дом чи ни ла Сту де нич ко-де жев ски чет нич ки од ред на че лу са Ра-
до ми ром Цве ти ћем. Ви де ти: ИАК, фонд 404, Збир ка до ку ме на та о рад нич ком по кре ту 
у НОБ-и (у да љем де лу тек ста НОБ), к. 12, ре фе рат М. Ма ли ко ви ћа, „Хро ни ка НОБ-и 
у Ра шкој“, 108–109; ИАК, фонд 399, ТЂ, к. 37, Пи смо Ти хо ми ра Шар ко ви ћа Ми ла ну 
Не ди ћу о ста њу у Де жев ском сре зу од 30.11.1941. го ди не, 1–2; В. Ви ри је вић, „Ја вор-
ски кор пус Ју го сло вен ске вој ске у отаџ би ни“, На ша Про шлост, 7, 2006, 170; 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, 94–96; Д. Пе шић, 
Сту де нич ки срез у НОР-у и ре во лу ци ји 1941–1944, Бе о град, 1977, 63, 68.

12 М. Ћу ко вић, нав. де ло, 128.
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Ме ђу тим, све то би ће са мо увер ти ра у стра шне шо ви ни стич ке ис па де ал-
бан ског ре жи ма про тив срп ског ста нов ни штва, ко ји ће се од и гра ти то ком 
ок то бра и но вем бра ме се ца у Но вом Па за ру.

Услед ши ре ња ан ти фа ши стич ког устан ка у Ср би ји по чет ком ок то бра 
1941. го ди не, не мач ки оку па тор је био при ну ђен да на пу сти Но ви Па зар и 
све рас по ло жи ве сна ге на овом сек то ру скон цен три ше у Ко сов ској Ми тро-
ви ци, ка ко би бра нио бо га та руд на на ла зи шта Треп че. Од ла зак Не ма ца је 
ство рио пот пу но но ву си ту а ци ју на те ре ну, ко ју су и срп ска и ал бан ско-му-
сли ман ска стра на по ку ша ле да ис ко ри сте у сво ју ко рист. Чет нич ка ко ман да 
је же ле ла да ис ко ри сти од су ство Не ма ца ка ко би обез бе ди ла по вра так ра се-
ље ним ли ци ма на њи хо ва ог њи шта, с об зи ром на то да је ве ћи део људ ства 
ре гру то ва ла ме ђу из бе гли ца ма, а за тим, да би за шти ти ла пре о ста ли срп ски 
жи ваљ на под руч ју Де жев ског сре за, али и про ши ри ла ути цај вла де из Бе о-
гра да на овом про сто ру су зби ја њем ал бан ских вла сти из Но вог Па за ра. Циљ 
је био ја сан – осва ја ње Но вог Па за ра. С дру ге стра не, Аћиф Ха џи ах ме то вић 
ни је бе жао од су ко ба. У од ла ску Не ма ца он је ви део при ли ку да Де жев ски 
срез при бли жи гра ни ца ма Ве ли ке Ал ба ни је. Ра чу нао је да ће му не мач ке вла-
сти иза ћи у су срет ако успе да по ти сне Ср бе из Де жев ског сре за, по го то во 
из Но вог Па за ра. Уочио је и мо гућ ност про до ра у Сту де нич ки срез и за у зи-
ма ња Ра шке, а за но сио се и ми шљу да ће по мо ћи Нем ци ма да про би ју оп са ду 
Кра ље ва. Ова кав раз вој си ту а ци је је нај ма ње по го до вао Ср би ма из Но вог 
Па за ра. Они су се на шли при те шње ни из ме ђу уско гру дих на ци о нал них и 
еко ном ских ин те ре са чет нич ких ко ман да на та и ин ду стри ја ла ца из Ра шке, 
од но сно шо ви ни стич ког на си ља ал бан ских вла сти у гра ду. 

Од мах по од ла ску Не ма ца, до шло је до пр вих уби ста ва. До 4. ок то бра уби-
је на су дво ји ца Ср ба из гра да. Исто вре ме но, но во фор ми ра ни Од бор за од бра ну 
Но вог Па за ра на че лу са Аћи фом Ха џи ах ме то ви ћем је до нео од лу ку да се Ср-
би ма ме шта ни ма за бра ни из ла зак из гра да13. Су тра дан, 5. ок то бра, Ха џи ах ме-
то вић је по звао ви ђе ни је Ср бе из Но вог Па за ра и са њи ма се до го во рио да се 
да ља уби ства спре че по сва ку це ну. Ме ђу тим, са мо два да на ка сни је на по зив 
ал бан ских вла сти у Но ви Па зар до ла зе пр ве је ди ни це ал бан ских ка ча ка са Ко со-
ва и Ме то хи је14. Тре ба ло је да оне по мог ну у од бра ни гра да, услед евен ту ал ног 

13 На тај на чин Ха џи ах ме то вић је це ло куп но срп ско ста нов ни штво у Но вом Па за ру узео 
за та о це, што је тре ба ло да од вра ти чет ни ке од на па да на град. Спре чио је и мо гућ ност 
од ли ва ин фор ма ци ја ка не при ја те љу, али и оне мо гу ћио Ср бе да евен ту ал но оја ча ју 
чет нич ке фор ма ци је у око ли ни гра да. Ср би су оста ли под бло ка дом све до по врат ка 
Не ма ца у град 7. де цем бра, што зна чи пу на 64 да на. Ви де ти: ИАНП, фонд 284, Збир ка 
хро ни ка, ре фе рат М. Ра до ви ћа, „Хро ни ка Но вог Па за ра у НОБ-и“, II, 239–40.

14 Ка ко би од бра нио Но ви Па зар од чет ни ка, Аћиф Ха џи ах ме то вић се осло нио на по-
моћ не тру пе ал бан ских ка ча ка са Ко со ва и Ме то хи је и му сли ман ске ми ли ци је из дру-
гих де ло ва Сан џа ка. То ком ок то бра и пр ве по ло ви не но вем бра, у Но ви Па зар је сти-
гло око 3.000 ал бан ских бо ра ца са Ко со ва и Ме то хи је и не ко ли ко сто ти на при пад ни ка 
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чет нич ког на па да. Овој вој ној фор ма ци ји је 7. ок то бра при ре ђен све ча ни до-
чек, по сле ко јег је јед на на о ру жа на гру па Ал ба на ца кре ну ла ули ца ма Но вог 
Па за ра на се ље ним Ср би ма, ис ти чу ћи па ро ле Ве ли ке Ал ба ни је, уз ви ку, дре ку, 
ло мља ву и пуц ња ву15. До кра ја ок то бра број ал бан ских ка ча ка у Но вом Па за ру 
се по ве ћао на око 500 бо ра ца. Исто вре ме но се по ве ћа вао и при ти сак на Ср бе. 
Они су про те ри ва ни из сво јих до мо ва, у ко је су се усе ља ва ли ал бан ски бор-
ци. Би ли су пљач ка ни, ту че ни и уби ја ни. Да на 20. ок то бра, бар јак тар Ша бан 
По лу жа је са гру пом сво јих љу ди, без ика квог по во да, у цен тру гра да стре љао 
че тво ри цу Ср ба, а он да им на о чи глед за пре па шће ног све та од се као уши, но се-
ве и из ва дио очи, те их та ко уна ка же не оста вио на ули ци16. Ова кви не чо веч ни 
по ступ ци при ли ком ег зе ку ци је Ср ба ни су би ли рет кост. По ред већ по ме ну-
тих сви ре по сти, жр тва ма су че сто од се ца не гла ве, или су чак би ли на би ја ни 
на ко лац17. То ком ок то бра ме се ца, у Но вом Па за ру је уби је но 13 Ср ба. Као 
од го вор, чет нич ке је ди ни це су по че ле да на па да ју и па ле му сли ман ска се ла у 
уну тра шњо сти сре за, са не ма ње су ро во сти. Си ту а ци ја је у Де жев ском сре зу 
убр за но из ми ца ла кон тро ли. Ет нич ки су коб ве ћих раз ме ра је био не из бе жан. 

Чет нич ки на пад на Но ви Па зар усле дио је ра но ују тро, 4. но вем бра 1941. 
го ди не. За хва љу ју ћи по моћ ним од ре ди ма са Ко со ва и Ме то хи је и бо љем на о-
ру жа њу, ал бан ско-му сли ман ске сна ге су по сле ви ше ча сов не бор бе од не ле по-
бе ду. Обо стра ни гу би ци су би ли ве ли ки. По ги ну ло је 80 чет ни ка и 60 љу ди у 
од бра ни гра да18. По сле на па да, у Но вом Па за ру је вла дао ве ли ки ме теж. Оче-
ви ци га опи су ју као „ста ње ди вље анар хи је“19. По по врат ку у град, не ки му сли-
ман ски бор ци су на о чи глед гра ђа на но си ли шест од се че них гла ва чет нич ких 
бо ра ца, на так ну тих на ба јо не те пу ша ка20. По сле то га, му сли ман ски жи ваљ се 

му сли ман ске ми ли ци је из Сан џа ка. Ал бан ским ка ча ци ма ко ман до ва ло је чак 11 бар јак-
та ра (Ша бан По лу жа, Би сљим Бај го ра и др.). Ове је ди ни це су пред во ди ле ал бан ско-
му сли ман ски на пад на Ра шку сре ди ном но вем бра. У спро во ђе њу тор ту ре над Ср би ма 
ис та као се Ша бан По лу жа са сво јим љу ди ма. Он је по чет ком ок то бра пр ви до шао у 
Но ви Па зар. По по врат ку у град 7. де цем бра 1941. го ди не, пр ва од лу ка не мач ких вла-
сти би ла је да ал бан ске по моћ не је ди ни це мо ра ју да на пу сте Но ви Па зар. 

15 ИАНП, фонд 284, Збир ка хро ни ка, ре фе рат М. Ра до ви ћа, „Хро ни ка Но вог Па за ра у 
НОБ-и“, II, 250–52.

16 ИАК, фонд 404, НОБ, 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.

17 ИАК, фонд 399, ТЂ, к. 37, Пи смо бив ших на род них по сла ни ка Ми ла ну Не ди ћу о ста-
њу у Но вом Па за ру од 30.11.1941. го ди не, 2; Ар хив Ср би је у Же ле зни ку (у да љем де лу 
тек ста АСЖ), фонд Г2, Ко ме са ри јат за из бе гли це, ф. 24, 1.

18 ИАНП, фонд 284, Збир ка хро ни ка, ре фе рат М. Ра до ви ћа, „Хро ни ка Но вог Па за ра у 
НОБ-и“, II, 281–282.

19 ИАК, фонд 399, ТЂ, к. 37, Пи смо бив ших на род них по сла ни ка Ми ла ну Не ди ћу о ста-
њу у Но вом Па за ру од 30.11.1941. го ди не, 1.

20 ИАК, фонд 404, НОБ, 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, 67; ИАНП, фонд 284, Збир ка хро ни-
ка, ре фе рат М. Ра до ви ћа, „Хро ни ка Но вог Па за ра у НОБ-и“, II, 285.
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на про по ве ди ма у џа ми ја ма по зи ва на осве ту, а вр ху нац шо ви ни стич ке хи-
сте ри је усле дио је истог да на, при ли ком са хра не ве ли ког бро ја по ги ну лих. 
Усле ди ла је ма сов на од ма зда над Ср би ма у гра ду, иако они ни су уче ство ва ли 
у су ко бу. Пред во ди ли су је ал бан ски ка ча ци. За са мо два да на, тач ни је 4. и 5. 
но вем бра, у Но вом Па за ру је на раз ли чи те на чи не уби јен 21 при пад ник срп-
ске на ци о нал но сти21. Ал бан ске тру пе су вр ши ле оп ште пљач ке срп ских ку ћа 
и цр ка ва. Ло ми ле су ико не и скр на ви ле фре ске, те уни шта ва ле спо ме ни ке на 
срп ским гро бљи ма. Аћиф Ха џи ах ме то вић и ал бан ска власт у Но вом Па за ру 
ни су зва нич но по др жа ли из гре де про тив Ср ба, али ни су учи ни ли ни шта ни 
да их спре че, ни ти опо зо ву. У тре нут ку нај ве ћег те ро ра, Ср бе су за шти ти ли 
упра во њи хо ви су гра ђа ни му сли ма ни. То су учи ни ли јер су уби ја ним Ср би-
ма би ли ком ши је и по зна ни ци, али и због то га јер су се пла ши ли да се те рор 
ал бан ских ка ча ка мо же на кра ју пре не ти и на њих. Ка ко ви ше не би би ли уби-
ја ни, 6. но вем бра су сви пу но лет ни Ср би за тво ре ни у згра ду Окру жног су да 
и ста вље ни под ја ку стра жу. Би ло их је из ме ђу 350 и 400. Они су оста ли у при-
тво ру све до 7. де цем бра и ни ко ви ше ни је стра дао, иако су ал бан ски ка ча ци 
не ко ли ко пу та по ку ша ли да про ва ле у за твор22.

По сле не у спе шне ал бан ско-му сли ман ске кон тра о фан зи ве на Ра шку 
16–17. но вем бра 1941. го ди не, ал бан ско-му сли ман ска вој ска је сво је не за до-
вољ ство вој ним по ра зом ис ка ли ла на не за шти ће ним срп ским же на ма и де ци 
у Но вом Па за ру. Ово га пу та ни је би ло уби ја ња, али је за бе ле жен ве ли ки број 
си ло ва ња же на и жен ске де це23. Чет ни ци су убр зо још јед ном по ку ша ли да 
осво је Но ви Па зар. За дан на па да је од ре ђен 21. но вем бар 1941. го ди не. У 
гра ду се та да већ на ла зи ло око 3.000 ал бан ских бо ра ца са Ко со ва и Ме то хи је, 
као и ве ли ки број му сли ман ских из бе гли ца ко је су се скло ни ле у Но ви Па зар, 
ис пред чет нич ких је ди ни ца у на сту па њу. Ме ђу тим, и овај чет нич ки по ду хват 
се за вр шио не у спе хом. Од ма зда над Ср би ма је пр ви пут из о ста ла. То, ипак, 
ни је мно го олак ша ло њи хов по ло жај. До кра ја но вем бра, у овим па сив ним 
кра је ви ма за вла да ла је глад24. Ору жа ни су ко би су до дат но оте жа ли ма те ри-
јал ну ег зи стен ци ју. Ср би у гра ду су би ли у по себ но те шкој си ту а ци ји јер су 

21 Ме ђу њи ма су би ла и дво ји ца уче ни ка гим на зи је и је дан по ла зник Учи тељ ске шко ле. 
Ви де ти: М. Ра до вић, нав. де ло, 40.

22 ИАК, фонд 399, ТЂ, к. 38, Рат ни днев ник Ти хо ми ра Ђор ђе ви ћа за 1941. и 1942. го ди-
ну, 44–45.

23 ИАК, фонд 399, ТЂ, к. 37, Пи смо бив ших на род них по сла ни ка Ми ла ну Не ди ћу о ста-
њу у Но вом Па за ру од 30.11.1941. го ди не, 2.

24 Због оп ште еко ном ске не раз ви је но сти Де жев ског сре за, не мач ке вла сти су 1941. год., 
и по ред ма лог бро ја ста нов ни ка и ма ле гу сти не на се ље но сти у сре зу, сма тра ле овај крај 
пре на се ље ним. На и ме, жи вот ни стан дард је био то ли ко ни зак да ве ћи на ста нов ни ка 
ни је мо гла се би да обез бе ди си гур ну ег зи стен ци ју. По ред то га, про це њи ва но је да на-
та ли тет у сре зу ра сте. ИАНП, фонд 285, Збир ка хро ни ка, Ме мо ран дум Крај ско ман да-
ту ре 838 окру га Ко сов ско-ми тро вач ког од 10.01.1942. го ди не, 9–10.
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им ку ће и рад ње би ле опљач ка не, а сви пу но лет ни му шкар ци у при тво ру, од-
но сно у не мо гућ но сти да би ло шта при вре ђу ју. По ред све га то га, ал бан ска 
власт је на мер но од би ја ла да им про да је на мир ни це по сла те из Бе о гра да, чак 
и по не ко ли ко пу та ве ћим це на ма25. Ни је би ло ни де ри ва та за огрев, а кра јем 
но вем бра је би ло из у зет но хлад но. Глад је пра ти ла и по ја ва за ра зних бо ле сти. 
Оне су се ве о ма бр зо ши ри ле јер је си стем здрав стве не не ге био не раз ви јен26. 

Ка да се Но вим Па за ром про нео глас да чет ни ци пла ни ра ју још је дан на-
пад, та вест је са да под јед на ко упла ши ла и му сли ма не и пре о ста ле Ср бе. Они 
ви ше ни су мо гли да тр пе те рор ал бан ских вла сти. Сто га су ви ђе ни ји Ср би 
из Но вог Па за ра упу ти ли ди рек тан апел чет нич кој ко ман ди у Ра шкој да се 
пре ста не са на па ди ма, јер ће срп ско ста нов ни штво пот пу но стра да ти27. Ме-
ђу тим, чет ни ци су из вр ши ли и тре ћи на пад на Но ви Па зар 4. де цем бра 1941. 
го ди не, са да у са деј ству са Нем ци ма. Град по но во ни је за у зет, јер су Нем ци 
пре ста ли са деј стви ма чим су уви де ли да у гра ду не ма ко му ни ста. Не мач ке 
вој не сна ге су по дру ги пут ушле у Но ви Па зар 7. де цем бра 1941. го ди не, по-
сле 66 да на од су ства. На ули ца ма Но вог Па за ра им је опет при ре ђен све ча ни 
до чек. Ово га пу та је ме ђу пу бли ком би ло и срп ског ста нов ни штва, углав ном 
же на и де це, ко ји су оду ше вље но по здра вља ли не мач ке вој ни ке, ви дев ши у 
њи ма за штит ни ке од да љих пат њи и стра да ња28. 

25 Крај ско ман да из Ко сов ске Ми тро ви це је из ве шта ва ла да ал бан ске по ли тич ке во ђе у 
до слу ху са бо га ти јим тр гов ци ма из Ко сов ско-ми тро вач ког и Де жев ског сре за вр ше те-
шке мал вер за ци је при ли ком рас по де ле мо но пол ских ар ти ка ла со ли, ше ће ра, пе тро ле ја 
и др. Због ве ће за ра де, са бо ти ра на је пра вил на рас по де ла ових на мир ни ца, као и ус по-
ста вља ње ре ал них и фик сних це нов ни ка. Ви де ти: ИАНП, фонд 283, Збир ка до ку ме на-
та о рад нич ком по кре ту и На род но о сло бо ди лач ком ра ту 1912–1945. го ди не (у да љем 
де лу тек ста НОР), Из ве штај Крај ско ман да ту ре у Ко сов ској Ми тро ви ци о си ту а ци ји 
од 10. ја ну а ра до 10. фе бру а ра 1942. го ди не, 26.

26 Пре ма ра чу ни ци Крај ско ман де у Ко сов ској Ми тро ви ци, оп ти ма лан број ле ка ра за Ко-
сов ско-ми тро вач ки округ је из но сио 30 до 40 струч ња ка. Ме ђу тим, 1941. год. у окру гу 
је би ло са мо 9 ле ка ра и 1 ба би ца, од но сно 2 бол ни це и 5 апо те ка без до вољ но ле ко ва, 
на чак 167.895 ста нов ни ка у окру гу. Је дан ле кар је до ла зио на 18.655 љу ди. Ви де ти: 
ИАНП, фонд 285, Збир ка хро ни ка, Ме мо ран дум Крај ско ман да ту ре 838 окру га Ко сов-
ско-ми тро вач ког од 10.01.1942. го ди не, 19.

27 Не сум њи во је да је за овај апел зна ла и ал бан ска власт. Мо гу ће је чак и да је она на не-
ки на чин усло ви ла Ср бе из Но вог Па за ра да се на тај на чин обра те чет ни ци ма. Ово ме 
у при лог иде чи ње ни ца да ал бан ски ре жим ви ше ни је имао сна ге за да ље су ко бе и да су 
дво ји ца пу но лет них Ср ба по сла та као де пу та ти у Ра шку, иако су се сви на ла зи ли у при-
тво ру. Ме ђу тим, сва је при ли ка да су Ср би из Но вог Па за ра, ако је по сто ја ла би ло ка ква 
при ну да од стра не ал бан ских вла сти, по др жа ли ту ини ци ја ти ву, јер су од по чет ка би ли 
про тив чет нич ких на па да на град. О то ме све до чи чи ње ни ца да је од око 3.000 Ср ба ме-
шта на са мо њих 20 би ло у чет нич ким је ди ни ца ма ко је су на па да ле Но ви Па зар. Та ко ђе, 
Ср би се ни су при дру жи ли ни јед ном од 3 на па да на Но ви Па зар. Ви ше пу та су тра жи ли 
да се не су гла си це ре ше пре го во ри ма, а на кра ју су и ин си сти ра ли да на па ди пре ста ну.

28 Гру па ауто ра, нав. де ло, 328.
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По врат ком не мач ких оку па тор ских сна га у Но ви Па зар за о кру жен 
је је дан тур бу лент ни пе ри од у исто ри ји овог гра да, то ком ко јег је срп ско 
ста нов ни штво би ло жр тва шо ви ни стич ке по ли ти ке ал бан ског ре жи ма. По-
сле ди це су би ле те шке. У број ним од ма зда ма над Ср би ма из Но вог Па за ра 
стра да ло је на раз ли чи те на чи не укуп но 47 ме шта на, углав ном ста ро сне до-
би из ме ђу 15 и 45 го ди на29. Број хап ше них, му че них, пре ту че них и опљач ка-
них Ср ба је мно го стру ко ве ћи. Нем ци су би ли вр ло не за до вољ ни раз во јем 
си ту а ци је и же ле ли су да по сва ку це ну спре че слич не су ко бе у бу дућ но-
сти30. Сто га је јед на од пр вих од лу ка не мач ких вла сти би ла да већ 7. де цем-
бра пу сте све Ср бе из за тво ра, ко ји су се та ко по сле 31 да на на шли по но во 
на сло бо ди31. Од мах по пу шта њу, око 140 срп ских по ро ди ца и 30 по је ди на-
ца на пу сти ло је Но ви Па зар. Од то га, 42 по ро ди це се ни ка да ни су вра ти ле 
у овај град32. На пу шта ње гра да ни је пру жа ло ег зи стен ци јал ну си гур ност. 
Ве ћи на из бе гли ца се кре та ла ка Ра шкој, где се већ од ра ни је на ла зи ло не-
ко ли ко де се ти на хи ља да из бе гли ца са Ко со ва и Ме то хи је. Оне су жи ве ле у 
очај ним усло ви ма. Ср би из Но вог Па за ра и Де жев ског сре за уоп ште би ли 
су у још те жој по зи ци ји, јер ни су има ли ста тус „из бе гли ца“. На и ме, ко ла бо-
ра ци о на вла да у Бе о гра ду од лу чи ла је да им ус кра ти то пра во, јер су пре бе-
гли са те ри то ри је ко ја се фор мал но на ла зи ла у гра ни ца ма оку пи ра не Ср би-
је. Та ко се њи хо ва аго ни ја на ста вља ла. Ср би из Но вог Па за ра су оста ја ли 
без пре ко по треб не ма те ри јал не и фи нан сиј ске по мо ћи ко ја је за оне ко ји 
су има ли из бе глич ки ста тус сти за ла из Бе о гра да33. С дру ге стра не, Нем ци 
су за шти ти ли пре о ста ли срп ски жи ваљ у Но вом Па за ру, али ни су мо гли да 
му обез бе де до вољ ну ко ли чи ну хра не. По моћ у жи вот ним на мир ни ца ма је 
убр зо по че ла да при сти же из Бе о гра да пре ко Ра шке. Ме ђу тим, за бе ле же-
но је мно го слу ча је ва шпе ку ла ци је и кри во тво ре ња на мир ни ца. По моћ је 
ишла углав ном до бро сто је ћим по ро ди ца ма из Но вог Па за ра ко је су има ле 
чи ме да под ми те ор га не у Ра шкој, или да је на не ки дру ги на чин оси гу ра ју. 
Си ро ма шни је по ро ди це су че сто оста ја ле без ње34. Та ко су Ср би из Но вог 

29 М. Ра до вић, нав. де ло, 58.
30 Ар хив Вој но и сто риј ског ин сти ту та (у да љем де лу тек ста АВИИ), Не ди ће ва ар хи ва 

(у да љем де лу тек ста НДА), к. 13, ф. 27, док. 33.
31 ИАК, фонд 399, ТЂ, к. 37, Пи смо Ми ла ну Аћи мо ви ћу од 30.12.1941. год. о осло ба ђа-

њу углед них Ср ба из Де жев ског сре за, 1.
32 ИАНП, фонд 284, Збир ка хро ни ка, ре фе рат М. Ра до ви ћа, „Хро ни ка Но вог Па за ра у 

НОБ-и“, II, 336.
33 ИАК, фонд 399, ТЂ, к. 37, Из ве штај окру жног Од бо ра за збри ња ва ње из бе гли ца, 

Ра шка, од 31.01.1942. го ди не, 1–2; ИАК, фонд 29, Ра шка 1941–1944, к. 5, До ку мен-
та за де цем бар 1941. го ди не, На ред ба на чел ни ка сре за Сту де нич ког од 23.12.1941. 
го ди не.

34 ИАК, фонд 399, ТЂ, к. 37, Пи смо Су хо пла нин ског чет нич ког од ре да од 22.01.1942. 
го ди не.
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Па за ра у пот пу но не за вид ном по ло жа ју ушли у 1942. го ди ну, ко ја је са со-
бом но си ла но ве те шко ће и не из ве сно сти.

У овом ра ду ће би ти пред ста вље но шест до ку ме на та35 ко ји на раз ли-
чи те на чи не све до че о те шком по ло жа ју но во па зар ских Ср ба то ком 1941. 
го ди не. Они ука зу ју на то да су Ср би стра да ли ис кљу чи во из од ма зде, тј. на 
осно ву ре ци про ци те та ко ји су спро во ди ле ал бан ске вла сти у Но вом Па за-
ру. Ука зу ју и на чи ње ни цу да је при ти сак на Ср бе био уна пред осми шљен и 
имао за циљ да осла би срп ски еле мент у Но вом Па за ру и Де жев ском сре зу 
уоп ште, ка ко би се овај крај при са је ди нио Ве ли кој Ал ба ни ји. Из до ку ме на-
та се ви ди да је срп ско ста нов ни штво из гра да од по чет ка би ло про тив отва-
ра ња ет нич ких су ко ба, ло јал но ал бан ском ре жи му и пот пу но ван ору жа них 
опе ра ци ја за све вре ме њи хо вог тра ја ња. Пре о вла ђи ва ла је ини ци ја ти ва ка 
мир ном ре ше њу спо ра пу тем пре го во ра. Гра ђа осве тља ва још јед ну стра-
ну ових не ми лих до га ђа ја. Но во па зар ски Ср би су би ли и жр тва по гре шних 
вој них и по ли тич ких од лу ка чет нич ких ко ман да на та, еко ном ских ин те ре-
са ло кал них, ка ко ал бан ских, та ко и срп ских моћ ни ка, и ко нач но, пот пу ног 
од су ства ин те ре со ва ња за си ту а ци ју у Но вом Па за ру од стра не над ле жних 
ор га на ко ла бо ра ци о не вла де у Бе о гра ду. До ку мен ти ко је смо при ре ди ли 
до но се све до чан ства о сви ре пим ег зе ку ци ја ма над срп ским ме шта ни ма, о 
то ме ко ли ки је удео ал бан ских ка ча ка са Ко со ва и Ме то хи је у тор ту ри над 
Ср би ма и ка ко се пре ма то ме по ста ви ло му сли ман ско ста нов ни штво. До ку-
мен ти су из да ти у пре пи су.

Пр ви до ку мент пред ста вља пи смо у ко ме бив ши на род ни по сла ни ци 
и се на то ри са про сто ра Де жев ског, Сту де нич ког и Ко сов ско-ми тро вач ког 
сре за оба ве шта ва ју ми ни стра уну тра шњих де ла ко ла бо ра ци о не вла де у Бе о-
гра ду Ми ла на Аћи мо ви ћа о не за вид ној си ту а ци ји у Де жев ском и Сту де нич-
ком сре зу кра јем но вем бра 1941. го ди не. До ку мент је та ко кон ци пи ран да је 
по де љен на три де ла. У пр вом де лу се из но се по да ци о ал бан ско-му сли ман-
ском на па ду на Ра шку 16. и 17. но вем бра 1941. го ди не, ко ла те рал ној ште ти 
и по сле ди ца ма пљач ке и па ље ња срп ских се ла из ме ђу Но вог Па за ра и Ра шке. 
У дру гом де лу ауто ри при ре ђе ног до ку мен та по ве зу ју по ме ну ту ал бан ско-
му сли ман ску офан зи ву са уби ја њем Ср ба у Но вом Па за ру, пљач ком њи хо-
вих ку ћа и рад њи, а по ми њу и за тва ра ње свих пре о ста лих пу но лет них Ср ба 
из Но вог Па за ра. При ла же се и де та љан опис сви ре по сти. У тре ћем де лу, 
исти од Ми ла на Аћи мо ви ћа зах те ва ју у не ко ли ко став ки да по бољ ша по ло-
жај Ср ба у Но вом Па за ру, али и це лом Де жев ском, Сту де нич ком и Ко сов-
ско-ми тро вач ком сре зу. Они тра же да се Аћи мо вић код оку па ци о них вла-
сти у Бе о гра ду за ло жи да се срп ски жан дар ми по ша љу у Ра шку, Но ви Па зар  

35 Че ти ри до ку мен та из Исто риј ског ар хи ва у Кра ље ву и по је дан из Ар хи ва Ср би је у 
Же ле зни ку, од но сно Ар хи ва Вој но и сто риј ског ин сти ту та у Бе о гра ду.
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и Ко сов ску Ми тро ви цу36, да се срп ски чи нов ни ци вра те на сво је по ло жа је, 
да се ал бан ски ка ча ци про те ра ју на зад на Ко со во и Ме то хи ју, да се омо гу ћи 
по вра так про те ра ним Ср би ма из го ре по ме ну тих сре зо ва и да се у бу дућ но-
сти спре че слич ни ору жа ни су ко би.

Дру ги до ку мент је из ве штај сре ског на чел ства у Ра шкој, са чи њен на 
осно ву са слу ша ња број них из бе глих Ср ба из Но вог Па за ра. До ку мент је 
по хра њен у Ар хи ву Ср би је у Же ле зни ку. У ње му се на во де су ро ви при ме-
ри уби ја ња и му че ња срп ског жи вља у Но вом Па за ру. По ред то га, до ку мент 
омо гу ћа ва ис тра жи ва чу да при ме ти ка ко су ви ђе ни ји Ср би из уну тра шњо-
сти сре за до во ђе ни у Но ви Па зар и ту уби ја ни, ве ро ват но ка ко би се срп ско 
ста нов ни штво из гра да што ви ше за стра ши ло. По ми ње се и прак са оп ште 
пљач ке и пре ме та чи не ал бан ских из вр шних ор га на по срп ским ку ћа ма, уз 
обра зло же ње по тра ге за скри ве ним оруж јем.

Тре ћи до ку мент пред ста вља мол бу но во па зар ских Ср ба, упу ће ну чет-
нич кој ко ман ди у Ра шкој, да се по сва ку це ну пре ки не са да љим на па ди ма 
на Но ви Па зар и исти за ме не ми ров ним пре го во ри ма. Чет нич ка ко ман да 
је оба ве ште на о ре пре са ли ја ма ко је вр ши ал бан ски ре жим и те шкој ег зи-
стен ци јал ној си ту а ци ји у ко јој се на ла зе срп ски ме шта ни Но вог Па за ра. 
До ку мент из ве шта ва о не до стат ку хра не и по ја ви гла ди у Но вом Па за ру, 
као и мањ ку де ри ва та за огрев. У мол би је не ко ли ко пу та на гла ше но да од 
по ступ ка чет нич ке ко ман де у Ра шкој за ви си бу дућ ност срп ског жи вља у 
Но вом Па за ру.

Че твр ти до ку мент је по хра њен у Ар хи ву Вој но и сто риј ског ин сти ту та у 
Бе о гра ду и пред ста вља де пе шу не мач ке Крај ско ман де 861 из Ко сов ске Ми-
тро ви це, упу ће ну си ну вој во де Ко сте Пе ћан ца, Ми ла ну Пе ћан цу. Де пе ша је 
пи са на 17. но вем бра 1941. го ди не. У њој, из ме ђу оста лог, не мач ке вој не вла-
сти пред ла жу ка ко да се ре ши про блем гла ди у том де лу Ср би је. До ку мент 
у на став ку по ка зу је да се Штаб Ко сте Пе ћан ца од ре као ин те ре са за пад но 
од Ибра и да сто га не же ли да се укљу чи у на па де на Но ви Па зар, што је не-
мач ка ко ман да по здра ви ла. Иста је ин си сти ра ла да Ко ста Пе ћа нац сво јим 
ути ца јем спре чи да ље су ко бе из ме ђу Ср ба и Ал ба на ца у Но вом Па за ру и 
до ли ни Ибра. Ви ди се да су Нем ци би ли ја ко не за до вољ ни де ша ва њи ма у 
Но вом Па за ру и око ли ни, те ин си сти ра ју да Ко ста Пе ћа нац учи ни све ка ко 
се „глу по сти“ око Но вог Па за ра не би про ши ри ле на окол не сре зо ве. 

Пе ти до ку мент је нај о бим ни ји и пред ста вља из ве штај о оп штем ста њу у 
Де жев ском и Сту де нич ком сре зу кра јем но вем бра 1941. го ди не. Са ста ви ли 
су га бив ши се на тор и бо га ти ин ду стри ја лац из Ра шке, Ти хо мир Шар ко вић, 
и бив ши на род ни по сла ник То дор Ми ха и ло вић. Из ве штај је са чи њен та ко 

36 Све до сре ди не 1942. год. у Но вом Па за ру и Ко сов ској Ми тро ви ци су при пад ни ци 
жан дар ме ри је би ли ис кљу чи во Ал бан ци, иако су ови гра до ви би ли у са ста ву Ср би је. 
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да има два де ла. У пр вом де лу се на ла зи низ жал би на де ша ва ња у по ме ну тим 
сре зо ви ма, али и на нео ба зри вост и нео ба ве ште ност Бе о гра да о си ту а ци-
ји на те ре ну. Бив ши на род ни три бу ни се жа ле на не по што ва ње пот пи са них 
уго во ра од стра не ал бан ских по ли тич ких пр ва ка, као и на раз не не ком пе-
тент не ко ми си је ко је сти жу из Бе о гра да не би ли сми ри ле си ту а ци ју, збри-
ну ле ве ли ки број из бе гли ца и по пра ви ле од но се из ме ђу Ср ба с јед не, и Ал-
ба на ца и му сли ма на с дру ге стра не. Пред став ни ци Ср ба из Но вог Па за ра и 
Ра шке су би ли по себ но огор че ни због чи ње ни це да је ко ла бо ра ци о на вла да 
из Бе о гра да из др жа ва ла при пад ни ке ал бан ске жан дар ме ри је ко ја је про го-
ни ла и уби ја ла срп ско ста нов ни штво. При том су исти има ли ве о ма ви со ка 
при ма ња. Из ве штај по ми ње и кри јум ча ре ње мо но пол ских ар ти ка ла ко ји су 
сти за ли из Бе о гра да од стра не ал бан ских пр ва ка. Они су, на и ме, на мир ни-
це пре во зи ли у Ал ба ни ју и та мо их про да ва ли по ви ше стру ко ве ћој це ни. 
Та ко ђе, ни су же ле ли да их про да ју Ср би ма из Но вог Па за ра и Ко сов ске 
Ми тро ви це, ка ко би им жи вот учи ни ли још не под но шљи ви јим. Шар ко вић 
и Ми ха и ло вић, ме ђу тим, нај ви ше на па да ју од лу ку Бе о гра да да пре бе гли ма 
из Но вог Па за ра и око ли не не до де ли ста тус из бе гли ца, с об зи ром на то да 
су ми гри ра ли уну тар гра ни ца оку пи ра не Ср би је. Дво ји ца три бу на су у ово-
ме ви де ла је ди но не за ин те ре со ва ност вла де Ми ла на Не ди ћа да ре ши про-
блем угро же ног срп ског ста нов ни штва. Сто га су му у на став ку из ве шта ја 
упу ти ли не ко ли ко отво ре них кри ти ка. Што се ти че дру гог де ла до ку мен та, 
он са др жи пред ло ге дво ји це по ли ти ча ра, шта би тре ба ло учи ни ти у ци љу по-
пра вља ња те шке си ту а ци је у ко јој се на ла зио срп ски жи ваљ из Де жев ског 
и Ко сов ско-ми тро вач ког сре за. Пре све га, тра жи ли су од Ми ла на Не ди ћа 
да уки не ко ми си је и из бе глич ки ста тус про ши ри на све угро же не Ср бе, по-
том, да се обез бе ди сме штај и ис хра на за из бе гли це, и ко нач но, да се убу ду ће 
пре го ва ра са мо са не мач ким оку па ци о ним вла сти ма, а ни ка ко са Ал бан ци ма, 
ко ји кр ше сва ки по стиг ну ти до го вор. До ку мент се за вр ша ва са не ко ли ко ре-
че ни ца о по ли тич кој уло зи Ми ла на Не ди ћа и ње го вој од го вор но сти пре ма 
срп ском на ро ду.

Ше сти до ку мент је до пис Шта ба Су хо пла нин ског чет нич ког од ре да, 
вој во де Ма ша на Ђу ро ви ћа, од ја ну а ра 1942. го ди не, упу ћен Од бо ру за по-
моћ из бе гли ца ма из Ра шке. У ње му се Од бор упо зо ра ва да рав но мер но рас-
по ре ди по моћ за угро же не Ср бе из Но вог Па за ра. На и ме, Штаб је утвр дио 
да се по моћ про сле ђу је ма ло број ним имућ ни јим срп ским по ро ди ца ма из 
Но вог Па за ра, тј. оним ути цај ни јим, а да си ро ма шне по ро ди це оста ју без 
по мо ћи. До ку мент по ка зу је да је Од бор до 22. ја ну а ра 1942. го ди не већ два 
пу та слао по моћ за Ср бе из Но вог Па за ра, и да је оба пу та би ло по ме ну тих 
мал вер за ци ја. Чет нич ки штаб на ре ђу је да се са ова квом прак сом од мах пре-
ки не и да се од ре ди по вер љи ва лич ност, ко ју ће исти одо бри ти, да убу ду ће 
вр ши рас по де лу ма те ри јал не по мо ћи за но во па зар ске Ср бе.
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I
Пи смо бив ших на род них по сла ни ка ми ни стру уну тра шњих де ла  

Ми ла ну Аћи мо ви ћу о ста њу у Но вом Па за ру и око ли ни 

МИ НИ СТРУ УНУ ТРА ШЊИХ ДЕ ЛА 
г. Ми ла ну Аћи мо ви ћу

Б е о г р а д

Ко лев ка Не ма њић ске др жа ве – ста ри срп ски Рас пре жи вљу је у сво јој 
исто ри ји нај стра шни је да не. 

Ве ков ни не при ја те љи на ше га на ро да – Тур ци и Ар на у ти сла ве свој кр ва-
ви пир и це ла до ли на Ра шке пред ста вља кр ва во раз бо ји ште. 

Без број по би је них не ви них љу ди, же не и де це у Ста ром Ибар ском Ко-
ла ши ну, сре зо ви ма Ко сов ско Ми тро вач ком, Де жев ском и Шта вич ком го-
ворe о ди вљој анар хи ји ко ја та мо вла да. Хи ља де из бе гли ца оста лих без кро ва 
и без на су шног хле ба кре ће ко ло на ма низ ибар ску до ли ну. Но Ар на у ти ма 
и Тур ци ма ни је би ло до вољ но то већ су у два сна жна на ле та, од ко јих је пр-
ви био од би јен, бла го да ре ћи лич ној хра бро сти Вој во де Ма ша на Ђу ро ви ћа и 
ње го вих ју нач ких чет ни ка, ма да су до шли до са ме Ра шке где су по па ли ли не-
ко ли ко се ла, ко ја при па да ју Сту де нич ком сре зу, ко ји је на се љен чи сто срп-
ским жи вљем и ко ји је при па дао Ср би ји пре свих ра то ва. У дру гом на ле ту 
ус пе ли су, ко ри сте ћи се не ста ши цом му ни ци је и већ се на ла зе на до ма ша ју 
Ра шке над ко јом не пре ста но бди смрт на опа сност. У бор ба ма с њи хо ве стра-
не уче ству ју Ар на у ти са Ко со ва, Дре ни це, Пе ћи и Ђа ко ви це и дру гих ме ста 
под вођ ством Аћи фа Ха џи ах ме то ви ћа и Ба ја зи та Бо ље тин ца. 

Она мо, где су цве та ла срп ска се ла, где се је за че ла пр ва срп ска др жа ва 
ви ју се обла ци ди ма за па ље них срп ских до мо ва и чу је се ле лек оста лих же на 
на зга ри шти ма. На си ље сва ке вр сте до сти же вр ху нац а све се то ра ди план-
ски у јед ном њи хо вом нај глав ни јем ци љу да се та мо ис тре би срп ски жи ваљ и 
да се у сре зо ви ма Ми тро вач ком и Де жев ском, у ко ји ма је био ве ћи ном срп-
ски жи ваљ, ство ри ве ћи на ар на ут ска и тур ска ка ко би се од Не ма ца до био 
при ста нак да Ми тро вач ки и Дра жев ски37 сре зо ви бу ду при по је ни Ал ба ни ји 
и да се на тај на чин из и гра не дав но про пи са на уред ба.

По след њим на па дом на Ра шку при мо ра ни су би ли гра ђа ни ове ма ле и 
мир не ва ро ши да је оста ве пра зну и да се са по ро ди ца ма при дру же ко ло на ма 
из бе глич ким ко је се пру жа ју од Сла ти не па све до Ушћа. По са зна њи ма, ко-
ја су ве ро до стој на, у сво ме бе су Аћиф Ха џи ах ме то вић ко ји је у про шло сти, 
за хва љу ју ћи то ле ран ци ји и ши ро ко гру до сти на ше га на ро да и на ших вла сти, 
био и на род ни по сла ник и за ме ник се на тор ски и Ба ја зит Бо ље ти нац ко га 

37 У пи та њу су Ко сов ско-ми тро вач ки и Де жев ски срез.
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је шко ло ва ла на ша др жа ва и из др жа ва ла му чи та ву мно го број ну по ро ди цу 
кроз низ го ди на, по кла ли су ових да на и по у би ја ли у Но вом Па за ру сле де-
ћа ли ца: Спа со је Си мо вић, Жар ко Жив ко вић, Ми ла на и Бла го ја Бо ја ни ћа, 
Ве ли ми ра Ми лу ти но ви ћа, Сте ву Мар ко ви ћа, До бри ми ра Бу шми ра, Алек су 
и Жив ку Бај че ти ћа, Ву ка ди на, Фи ли па, Ми ла и Ран ка Си мо ви ћа, Ра до ји цу 
Бе ли ћа, Ми лу Ра до ва но ви ћа, Ми лен ка и Дра га Плав ши ћа, два си на Ко сте 
Плав ши ћа, Во ји сла ва Ћур чи ћа, Пре дра га Ра ко ви ћа, Ви ли ме на Тер зи ћа, 
Алек су Здрав ко ви ћа са си ном, Мар ка Ива но ви ћа, Ра до ја Бу ла то ви ћа, док су 
Сте ви Ба са ре ви ћу, тр гов цу Ни ко ли Мир ко ви ћу, ка пе та ну у пен зи ји од се-
че не гла ве, као и Дра гу ти ну Шу мар цу. Ова квих слу ча је ва је без број ка ко у 
Де жев ском та ко и у Ми тро вач ком сре зу за ко је ће се све при ку пи ти по да ци 
и бла го вре ме но до ста ви ти Вам спи сак.

По би је ним као што на пред на по ме ну смо ва ђе не су очи, на ба да ни на 
ко ље и но ше ни у нај ве ћем ди вљем три јун фу кроз Но ви Па зар уз бе сно ха-
ла ка ње ру ље. Вр ше на су та ква вар вар ства над не ја ком жен ском де цом ка ква 
не пам ти ни Сред њи Век, та ко да пре ко ра че не гра ни це ди вља штва пре ла-
зе и гра ни це хри шћан ског стр пље ња на ше га на ро да, ко ји иако под кр стом 
сво га стра да ња не мо же да рав но ду шно слу ша бол и гле да стра шну смрт 
сво је че ља ди.

По ред по би је них за тво ре но је пре ко три ста мир них и ло јал них гра ђа на 
ко ји се сма тра ју та о ци ма, чи ја нам суд би на до да нас ни је по зна та а ко ји су 
нај ве ро ват ни је до са да по би је ни.

Да нас Ра шка и срез Сту де нич ки пред ста вља не чу вен збег, стра шну бе ду 
ко ју гра ђа ни ма ко ли ко хте ли ни су у ста њу да убла же. Сва ка сли ка бле да је 
пре ма су штој ствар но сти, па да би се об ма на ма Ар на у та и Ту ра ка, ко ји Нем-
ци ма пред ста вља ју на лич је и тра же бор бу под из го во ром да по ма же Нем це 
у бор би про тив ко му ни ста од ко јих је до брим де лом очи шће на Ибар ска до-
ли на, ста ло на пут, да би се са звер стви ма пре ста ло, ми Вас го спо ди не ми ни-
стре, као бив ши на род ни пред став ни ци то га кра ја мо ли мо: 

1/ да учи ни те ка ко би се од ре ди на ше вој ске са при стан ком Нем ца упу-
ти ли у Ра шку, да бу ду бра на сва ком бу ду ћем на ле ту ар на ут ско-тур ском ко ји 
су на по ми ње мо, до бро на о ру жа ни и мно го број ни;

2/ да се пре ко не мач ког вр хов ног за по вед ни ка из деј ству је уво ђе ње но-
вих вла сти у Ми тро ви ци и Но вом Па за ру или ус по ста ви за јед нич ка власт, 
пред ви ђе на про пи са ном уред бом (ако је она још [на] ва жно сти), но та ко да 
ви ше не бу де уоби чај ног из и гра ва ња;

3/ да се из деј ству је про те ри ва ње свих Ал ба на ца ко ји су до шли из Ал ба-
ни је у ци љу ме те жа по чи јим се ди рек ти ва ма и вр ше ови зло чи ни у име Ал-
бан ског ко ми те та у Ти ра ни38;

38 У пи та њу је Ал бан ски на ци о нал ни ко ми тет са Ко со ва и Ме то хи је, ко ји је ра дио по ди-
рек ти ва ма вла де у Ти ра ни.
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4/ да се омо гу ћи по вра так на шег жи вља из збе га, да им се ство ри у гра-
ни ца ма на ше др жав не мо гућ но сти ма кар по ди за ње и при вре ме них ба ра ка за 
сме штај по ро ди це и на да све, да им се омо гу ћи ис хра на јер је срез Сту де нич-
ки био па си ван и у нај по вољ ни јим при ли ка ма и 

5/ да се јед ном реч ју омо гу ћи сно шљи ви ји жи вот на шем на ро ду, ко ји је 
про жет јед ном је ди ном же љом да у ми ру и нај ко рект ни јем ста ву пре ма оку-
па тор ским вла сти ма са че ка за вр ше так овог стра шног ра та.

Про же ти Ва шим ми сли ма и на ме ра ма да у те шким да ни ма да на шњи це 
са чу ва мо свој на род, по и ма ју ћи Ва ше сил не на по ре у том прав цу и мо ле-
ћи Вас да у нај пле ме ни ти јем по слу ис тра је те, ми Вас на кра ју још је дан пут 
мо ли мо и пре кли ње мо да ста не те јед ном на пут уоби ча је ним ин три га ма ар-
на ут ско-тур ским код не мач ких вој них вла сти и да их уве ри те у то да у Ра су 
не ма ни јед ног ко му ни сте, да та мо жи ви на ци о на лан че стит и по штен свет, 
ко ји је го тов да у сва ко до ба дâ и вид не до ка зе сво је по слу шно сти и ло јал но-
сти и ко ји да нас ни шта дру го не тра жи до то да до жи ви сво ју сло бо ду, сво ју 
др жав ну не за ви сност и да кроз ту нај ве ћу на ци о нал ну све ти њу са чу ва жи во-
те сво је не ја ке де це.

Спа си те, Го спо ди не Ми ни стре, свој на род са да или ни ка да, јер су му ке 
и стра да ња до сти гле кул ми на ци ју а на род ће срп ски кад то мог не хте ти и 
зна ти да це ни ко му је у нај те жим да ни ма био спа си лац.

При ми те ува же ни Го спо ди не Ми ни стре и овом при ли ком уве ре ње на-
шег од луч ног по што ва ња и за хвал но сти.

1 де цем бра 1941 г. Бив ши на род ни по сла ни ци
Бе о град

[ИАК, фонд 399, ТЂ, к. 37, Пи смо бив ших на род них по сла ни ка ми ни стру 
уну тра шњих де ла Ми ла ну Аћи мо ви ћу о ста њу у Но вом Па за ру и око ли ни од 
30.11.1941. године]

II
Из ве штај сре ског на чел ства у Ра шки о са слу ша њу из бе гли ца  

из Но вог Па за ра
Л. П.
У Но вом Па за ру су сви ви ђе ни ји љу ди са се ла стре ља ни. Ал бан ске вла-

сти су у овом ме сту гро зно по сту па ле са на шим жи вљем. Гра ђа ни су хап-
ше ни, зло ста вља ни и уце њи ва ни. Ро ђе ни брат Не сто ра из Бр ња ка, срез 
Шта вич ки, стре љан је ме ђу оста ли ма. Ње му су пре стре ља ња не ко ли ко да-
на вр ши ли ну жду у уста. Но вац и све по крет не ства ри од у зи ман је на шем 
жи вљу под прет њом оруж ја. Во ђе и на ред бо дав ци свих не де ла пре ма на-
шем жи вљу би ли су: Аћиф Ха џи ах ме то вић, бив[ши] нар[одни] по сла ник,  
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Ах мет Да ца, бив[ши] бла гај ник бан ке, Азем Аџо вић, бив[ши] ко ман-
дир жанд[армеријске] че те у пен зи ји, Осман Џа не фен дић, обу ћар, сви из 
Н[овог] Па за ра и Џа фер Де ва из Кос[овске] Ми тро ви це.

Са слу ша ња но во при спе лих из бе гли ца и да ље ће се вр ши ти и из ве шта ји 
ће би ти до ста вље ни [у] На сло ву по зи вом на на пред ци ти ра на на ре ђе ња.

Име на ли ца, од ко јих су при ку пље ни пред њи по да ци, на ла зе се код овог 
На чел ства.

Пред ње ми је част до ста ви ти с мол бом на над ле жност.

Сре ски на чел ник,
М.П. /пот пис не чи так/

[АСЖ, фонд Г2, Ко ме са ри јат за из бе гли це, ф. 24, л. 1]

III
Пи смо Ср ба из Но вог Па за ра ко ман дан ту ору жа них че та у Ра шки

КО МАН ДАН ТУ СРП СКИХ ОРУ ЖА НИХ ЧЕ ТА

Р А Ш К А (или где бу де)

Пот пи са ни у име сво је и у име 2500 Ср ба и срп ског жи вља из Но вог 
Па за ра и из бе гли ца из сре за Де жев ског, као и у име оних Ср ба ко ји се још 
на ла зе у оп шти ни Вој ко вић ској и Со по ћан ској на сво јим до мо ви ма, упу ћу ју 
Вам сво је иза сла ни ке г[рупа] г[рађана].

1) Дра го љу ба Пан те ли ћа
2) Слав ка Че ка но ви ћа оба овд[ашњи],
с мол бом да их при ми те и са слу ша те о не во ља ма и же ља ма свих ов да-

шњих Ср ба, а ко је се са сто је у сле де ћем:
Да су сви до са да шњи на па ди ве ли ко срп ских ору жа них че та би ли од те-

шких по сле ди ца по сав Срп ски жи ваљ овог кра ја; и 
Да би сва ки по но вље ни на пад мо гао да до ве де у пи та ње жи во те и оп ста-

нак свих Ср ба и ње го вих по ро ди ца ово га кра ја. 
Да би се спре чи ле да ље пат ње и стра да ња Ср ба ово га кра ја мо ли мо Вас 

и ку ми мо да сва ку да љу ору жа ну бор бу са бра ни о ци ма Но вог Па за ра об у-
ста ви те и да ову за ме ни те мир ним раз го во ри ма и пре го во ри ма ка ко би се 
до шло до мир но га ста ња, сре ђи ва ња при ли ка, а пре ко ово га и спа са це ло куп-
ног ова мо шњег на шег жи вља. 

Зи ма је на пра гу, наш жи ваљ оску де ва у нај ну жни јим жи вот ним по тре-
ба ма, а ако би се ово ста ње про ду жи ло стра ху је мо да ће мо и уми ра ти од гла-
ди и сту ди. За то Вас мо ли мо по но во и пре кли ње мо ува жи те на шу мол бу и 
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на ше де ле га те вра ти те нам са ра до сним гла сом да об ра ду је мо све Ср бе и 
Срп ске по ро ди це ов да шње и при ми те к зна њу од Ва ше од лу ке за ви си на ше 
би ти или не би ти.

Но ви Па зар, 29. но вем бар 1941. го ди не
С по што ва њем

[следи 287 потписа]
[ИАК, фонд 399, ТЂ, к. 37, Пи смо Ср ба из Но вог Па за ра ко ман дан ту ору-
жа них че та у Ра шки од 29. 11. 1941. године]

Iv
Де пе ша Окру жне не мач ке ко ман де 861 из Ко сов ске Ми тро ви це  

вој во ди Ми ла ну Пе ћан цу

П Р Е П И С
Окру жна не мач ка ко ман да I/861 Ми тро ви ца 17–XI–1941

Бр: 3387/41

Го спо ди ну
Вој во ди Ми ла ну Ко сте Пе ћан ца

Ва ше пи смо од 16–XI–1941 на ла зи се у мо јим ру ка ма.
1/ У пра во вре ме из ме ђу Вас и Ал бан ских вла сти по сто ји бе са. Ја и Ви 

ура ди ће мо све, да спре чи мо не зго де.
2/ Да се до пу сти јед на ка пра ва жи те љи ма и то не са мо ал бан ским не го 

и срп ским, мо же те да ми по ве ру је те, то је мо ја пра ва же ља и ра ди то га по-
ста вио сам ја ку жан дар ме риј ску стра жу у Ву чи тр ну и По ду је ву. Ус по ста вио 
сам жан дар ме риј ске ве зе у сви ма прав ци ма, ка ко би се да ла мо гућ ност ста-
нов ни штву да мо гу да до ђу и лич но пре да ју жал бе не мач кој вла сти. Ра чу нам 
да је се ти ме мно го по сти гло. Ја оста вљам сва ком се ља ку ње го во жи то и то 
на до ма ћи на по 250 до три сто ти не ки ло гра ма жи та по хек та ру ра ди се ја ња. 
Оста ло жи то от ку пљу јем, углав ном за ци вил но ста нов ни штво. Ја до би јам са-
мо је дан део од то га, што ја нај хит ни је по тре бу јем за ста нов ни штво. Мно го 
је жи та из мог де ло кру га из ве зе но. 21–ок то бра ре као сам Вам, да не мо гу 
ви ше ни ка ко да из во зим жи то. Та ко је то.

Ако же ли те да ку пи те овас, мо гао бих Вам да ти не ко ли ко ва го на по 4.50 
ди на ра фран ко По ду је во. У ко ли ко же ли те да га има те, из ве сти те ме, а ја ћу 
мо је прет по ста вље не вла сти да мо лим за одо бре ње ра ди из во за.

Жа лим што Вам са дру гим на мир ни ца ма не мо гу да иза ђем у су срет.
3/ При мам зна њу, да сте Ви пи сме но по твр ди ли Ва ше дез ин те ре со ва ње 

на под руч ју за пад но од ре ке Ибра.
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Ма сов ни на пад на Но ви Па зар је у то ку. Ја сам пи сао та ко ђе и Ма ша ну 
Ђу ро ви ћу, да ће све да ура дим да не бу де уву чен /од стра не ко му ни ста/ у 
ибар ску кли су ру од Сла ти не до око ли не Ра шке.

Ја сам да нас чет ни ка Кр сто ви ћа, ко ји је био ухва ћен у Ле по са ви ћу, пу-
стио са пи смом Ђу ро ви ћу.

У уз бу ђе њу због на па да на Но ви Па зар, мо лио бих Вас, да у ко ли ко је 
мо гу ће осу је ти те да Ср би до ла зе на ал бан ско под руч је и та ко спре чи те евен-
ту ал не ис па де. Исто та ко ћу да на ре дим, да уко ли ко је мо гу ће ма ње Ал бан ца 
– све у свр ху ми ра – до ла зе на срп ско под руч је.

Раз у ме ће те, да у ко ли ко до ђе до раз ре ше ња бе се, је дан на па дај на ал бан-
ско под руч је, мо же да на и ђе на јак ору жа ни от пор.

На стој мо да спре чи мо на сва ки на чин, да се глу по сти од Бањ ске и са да 
на Но ви Па зар не про ши ре.

/пот пис не чи так/
Рит мај стор и Крај ско ман дант

[АВИИ, НДа, к. 13, ф. 27, док. 33]

v
Пи смо бив шег се на то ра Ти хо ми ра Шар ко ви ћа и бив шег на род ног по-

сла ни ка То до ра Ми ха и ло ви ћа пред сед ни ку Срп ске Вла де о ста њу  
у сре зо ви ма Де жев ском и Ко сов ско-ми тро вач ком

Го спо ди не Пред сед ни че,

У оче ки ва ње да се нај у гро же ни јим сре зо ви ма Ко сов ско-ми тро вач ком 
и Де жев ском по мог не, јер су се ла у њи ма по па ље на, ста нов ни ци де лом по-
у би ја ни а де лом се као аве ти са сит ном де цом кре ћу глад ни, го ли и бо си, по 
ци чи и зи ми до ли ном Ибра, гле да ли смо ове не ми ле при зо ре са ве ром да ће 
се Ва ша обе ћа ња ис пу ни ти. 

Ме ђу тим смо сва ко днев но све до ци та ко не ми лих по ја ва, ко је да ју сли ку 
на ше га не ра да, на ше не хат но сти а у мно гим при ли ка ма и на ше не до ра сло сти 
да се у те шким да ни ма да на шњи це, ка да про жи вљу је мо стра шну гол го ту сва-
ђа мо, при бе ре мо и по сао на по мо ћи на му че ном сво ме на ро ду, у гра ни ца ма 
мо гућ но сти, што по вољ ни је оба ви мо.

Ме сто да из сво је на род не и др жав не тра ге ди је из ву че мо по у ку, по шли 
смо ста рим тра го ви ма, као да смо, не ка нам је до пу ште но ре ћи, из гу би ли сва 
свој ства јед но га на ро да, ко ји је у про шло сти у сви ма сво јим под ви зи ма оли-
ча вао ви тал ну сна гу јед ног здра вог, сна жног и цар ског на ро да. 

До пу сти ли смо да се са на ма из и гра ва ју ди вље Ар на ут ске хор де и да нам 
уби ја ју не са мо тро шно те ло не го и здрав дух.
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Са мо не ко ли ко при ме ра:

1/ про пи са на је не ка уред ба о за јед нич кој вла сти у че ти ри сре за: По ду-
је ву, Ву чи тр ну, К. Ми тро ви ци и Н. Па за ру, ко је у са мом свом ак ту, кла у зу-
лом о че твр ти ни и вра ћа њем на ро да у сред њи век са др жа ва ла је кли цу осу де. 
Ти се кра је ви сма тра ју кра је ви ма Ср би је. Ме ђу тим са ма та уред ба иако по-
све шту ра, ко ја са да по сле па ље ња срп ских се ла и ства ра њем њи хо ве ве штач-
ке ве ћи не, са мо Ар на у ти ма ко ри сти, иза зи ва ју ћи да у тим кра је ви ма вла да 
не чу ве но и пу но без вла шће. 

2/ Док Ар на у ти за ва ра ва ју Не мач ке вој не вла сти а на жа лост и на ше раз-
не ко ми си је са ста вље не од до бро на мер них али ап со лут но нео ба ве ште них 
чла но ва, за ко је су про бле ми ових кра је ва Шпан ска се ла, до тле се наш свет 
ма сов но, у стра хо ви тој бе ди, се ли оста вља ју ћи сво ја зга ри шта, гро бља сво јих 
ота ца и све оно што им је нај дра же и нај ми ли је. 

2/ [3/] На шим ма те ри јал ним сред стви ма, ко ја се Ар на у ти ма – Ко сов-
ско Ал бан ском Ко ми те ту, том нај и зра зи ти јем про тив ни ку Ср би је и Срп ства 
у [...], ко ја се да ју у ци љу да се по мог не наш на род, из др жа ва ју се Ар на ут ски 
жан дар ми, ор га ни зу је се њи хо ва ми ли ци ја и спре ма се но во по тај но и стра-
шно кр во про ли ће да до ку су ре и оно ма ло оста та ка на ших.

На ма се чи ни ува же ни Го спо ди не Пред сед ни че да је ди ни пут за рас-
пра ву на ших пи та ња у овим сре зо ви ма тај, да се јед ном за сваг да пре ки не 
са ра зним спо ра зу ми ма из ме ђу нас и Ар на у та и да се она ре ше је ди но и ис-
кљу чи во ди рект ним пу тем са Вр хов ним За по вед ни ком Не мач ке вој не си ле 
у Ср би ји, јер ко ми си је и ра зни спо ра зу ми пред ста вља ју су ви шност, слу жи 
Ал бан ском ко ми те ту, чи је је сре ди ште у Ми тро ви ци, са мо као ма ска, да се 
што бо ље ор га ни зу ју, ка ко би нам за да ли смрт ни уда рац, а све то под окри-
љем про пи са не уред бе, ко ја је под вла чим, умр ла пре не го што је се и за че ла;

3/ [4/] По ред пот пу ног уни ште ња на шег се љач ког жи вља на ро чи то у 
сре зо ви ма Ко сов ско Ми тро вач ком и Де жев ском код Ср ба, тр го ва ца и за-
на тли ја, за мро је сва ки при вред ни жи вот, док Тур ци и Ар на у ти под окри-
љем Не мач ких вла сти до би ја ју пун за мах што је до не кле у овим при ли ка ма 
и ра зу мљи во, али оно, што нас као Ср бе мо ра бо ле ти [да се у] огром ним 
ко ли чи на ма да ју мо но пол ски ар ти кли: ше ћер, гас, со, ду ван и др. ко је раз не 
ар на ут ске тур ске ко те ри је ша љу де лом у Ал ба ни ју а де лом про да ју уз ба сно-
слов не це не и то ис кљу чи во ал бан ско-му сли ман ском еле мен ту, док их Ср би 
ме се ци ма не при ма ју, на пла ћу ју ћи та квом тр го ви ном и так се за њи хо во „Ар-
на ут ско до мо бран ство“. 

Де ша ва ју се та кве ано ма ли је да се ше ћер, гас, со и др. мо но пол ски Ра-
шкој, ко ја већ пет ме се ци у њи ма оску де ва пре во зе не мач ким ка ми јо ни ма, 
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уз прат њу не мач ких вој ни ка за К[осовску] Ми тро ви цу и Н[ови] Па зар, где 
их про да ју на на пред на ве де ни на чин и 

4/ [5/] По ред ег зе ку тив не на пла те по ре за, ко га је ди но Ср би пла ћа ју 
по ред оста лих да жби на и из ну ђи ва ња до бро вољ них при ло га, та ко ђе са мо 
од Ср ба, на шим се си ро ма шним чи нов ни ци ма не да ју по сла те пла те, док Ар-
на у ти сво је жан дар ме и на зо ви чи нов ни ке сва ко днев но уна пре ђу ју та ко да 
пла та ар на ут ског жан дар ма сам ца, без ика кве шко ле, ко ји је при том пот-
пу но не пи смен из на ша 2500-3000 ди на ра ме сеч но. На шем се пак са ве ту је 
да се не по треб но кр па по Бе о гра ду, Ни шу и Ва ље ву, да би се опет вра тио 
без сред ста ва, јер их оту да вра ћа ју са мо ти ва ци јом да сво је при на дле жно сти 
при ме она мо где их ни ка да до би ти не ће и где ће са сво јом по ро ди цом из у-
мре ти глад ни. 

Без број је ова квих при ме ра Го спо ди не Пред сед ни че на ше крај ње не за-
ин те ре со ва но сти и на ше не ра зу мљи ве инерт но сти, но кру на на шег не ха та и 
на ше крат ко вид но сти је сте, на ка кав на чин наш од сек за из бе гли це ре ша ва 
овај нај ва жни ји про блем. 

У Ра шкој где је обра зо ван од бор од са мих гра ђа на, ко ји је са успе хом 
из при ку пље них сред ста ва нај си ро ма шни јег сре за, по мо гао без број чет ни ка, 
уз др жа вао ра ње ни ке у не ко ли ко бол ни ца и по ма гао до кле је мо гао из бе гли-
це из ра зних кра је ва, по сла ти су чи нов ни ци то га од се ка са нов цем спе ци-
јал но за из др жа ва ње из бе гли ца. Ме ђу тим [са] со бом но се и рас пис по ко ме 
се не при зна ју из бе гли ца ма она ли ца ко ја су из Ми тро вач ког39 и Де жев ског 
сре за ко ји ма су ку ће по па ље не, чи је су по ро ди це рас ту ре не у не ко ли ко сре-
зо ва јер су по пој мо ви ма чи нов ни ка од се ка за из бе гли це ко ји о то ме и не 
раз ми шља ју ти кра је ви Ср би ја, ко ја ће уско ро ова квим ра дом би ти Ср би ја 
без Ср ба, јер та мо по гле дај мо исти ни у очи вла да пу на власт Ал бан ског ко-
ми те та. Ако пак ти гре шни ци –авај–! не ма ју пра ва на ову пот по ру и ако су 
оста ви ли без број сво јих мр твих и ако су сво је по ро ди це ра штр ка ли а са ми 
се ла ти ли оруж ја да спа су у пр вом ре ду част срп ског на ро да а пре ко ове да 
бра не сво ја ог њи шта и сво ју де цу, ни су из бе гли це, он да је на ма уоп ште не 
појм љив по јам из бе гли ца. 

Ра ди исти ни то сти на ших тврд њи при ла же мо пре пис ор ги нал ног рас пи-
са ко јим су снаб де ве ни чла но ви од се ка за из бе гли це, чи је ће днев ни це из не-
ти ја мач но ви ше не го што ће из не ти по моћ из бе гли ца ма.

У Ра шкој и око ли ни не ма дру гих из бе гли ца сем ових не ду жних се ља ка 
из Ми тро вач ког и Де жев ског сре за, па ће Вам ова кав при мер по слу жи ти 
[из] све га до са да из ло же ног и уве ри ти Вас да су Ва ши екс пер ти ко је ша ље-
те ма ли љу ди за ве ли ке ства ри.

39 Ко сов ско-ми тро вач ког сре за.
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Ова ква не до ра слост и не по зна ва ње при ли ка у овим кра је ви ма ко јим 
смо вла да ли без ма ло три де це ни је, нај бла же ре че но иза зи ва ју цр ве ни ло на 
на шем на род ном и др жав ном обра зу, па схва та ју ћи те жи ну на ше га за дат ка 
у да на шњим пре те шким при ли ка ма, зна ју ћи за Ва шу љу бав пре ма на ро ду и 
зе мљи, апе лу ју ћи на Ва шу свест и по нос а у те жњи да Вам уко ли ко мо же мо 
по мог не мо ми смо сло бод ни да Вас као Ср би и бив ши на род ни пред став ни-
ци ових кра је ва умо ли мо:

Да учи ни те крај у гра ни ца ма мо гућ но сти ова ко ина у гу ри са ном си сте-
му. Те шко је под оку па тор ским вла сти ма спро ве сти па мет ну и пло до но сну 
на род ну по ли ти ку, али су из ве сне ства ри по на шем ми шље њу мо гу ће на и ме:

Мо гу ће је јед ном пре чи сти ти код Не мач ких вла сти пи та ње ус по ста ве 
на ше вла сти, без не по треб них – ди рект них спо ра зу ма са Ар на у ти ма, ко ји во-
де по ли ти ку из и гра ва ња или бар ако се у том прав цу ни шта не мо же учи ни ти 
не ус па љи ва ти да ље овај гре шни свет ја ло вим на да ма, па не ка се, ка ко зна и 
уме сна ђе до за вр шет ка ра та;

Мо гу ће је да ље не да ва ти не при ја те љу сред ства за да ље ис тре бље ње срп-
ског жи вља;

Мо гу ће је по ште де ти др жав ну ке су од мно гих не по треб них из да та ка, и 
ра зних ко ми си ја и мо гу ће је по ста ви ти јед ног па мет ног ин спек то ра са пре-
ци зним зна њем не мач ког је зи ка, ко ји би био снаб де вен Ва шим ши ро ким 
овла шће њи ма на ли цу ме ста – ови у Ра шкој – у до го во ру са ме сним вла сти ма 
и ви ђе ним гра ђа ни ма ва ро ши и се ла ре ша вао бр зо и нај ек спе ди тив ни је сва 
на ша бол на пи та ња;

Мо гу ће је и још са слу ша ти, ма кар и не по слу ша ти до бро на мер но ми-
шље ње че сти тих љу ди из овог кра ја ко ји по зна ју при ли ке мно го бо ље од до-
са да шњих до бро пла ће них екс пе ра та ко ји су о свом „ру ху и кру ху“ ру ко во ђе-
ни нај че сти ти јим по бу да ма до ла зи ли до Вас, при ма ни од Ва ших се кре та ра са 
из ја вом да нас Ви не мо же те при ми ти, под но си ли из ве шта ја ко ји мо жда до 
Ва ших ру ку ни су ни до ла зи ли и те шко раз о ча ра ни вра ћа ју ћи се у сво ја ме ста 
ве ру ју ћи да Ви о све му ово ме ни сте би ли оба ве ште ни и нај зад

Мо гу ће је пра вед ни је, па мет ни је и по ште ни је ре ши ти пра вил ну ис хра-
ну из бе гли ца чи ји су се хра ни те љи ла ти ли оруж ја и шу ме у ве ри и на ди да 
ће бра ћа њи хо ва у чи сто срп ској сре ди ни ако ни шта дру го оно бар по ве сти 
ра чу на о њи хо вој ра штр ка ној си ро ча ди.

На кра ју Вас Го спо ди не Пред сед ни че мо ли мо да нас пра вил но раз у ме-
те, да на ре ди те ка ко [би] се у овим по сло ви ма по шло дру гим – пра вил ни-
јим пу тем, јер смо си ти ра зних обе ћа ња и не мач ких ко ман да на та ко ји нам 
сва ко днев но обе ћа ва ју и ули ва ју на ду у бо ље да не, у про тив ном по ште ди те 
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нас ар на ут ског из и гра ва ња, упу ти те нас на са мо бри гу, са чу вај те нам по нос и 
на о ру жај те нас стр пље њем, да до кра ја ра та очу ва мо бо дар дух и на ду у бо ље 
да не, са чи ме се наш срп ски на род кроз ве ко ве од ли ко вао.

Ста ње је и по след њи пут по на вља мо не из др жљи во и крај ње је вре ме да 
се на шем бед ном на ро ду из бе глич ком оси гу ра по вра так на зга ри шта или се 
по ву че ду бље по Ср би ји и рас по ре ди по се ли ма на зи мо ва ње. Сва ко оду го-
вла че ње ре ше ња по овом пи та њу пред ста вља зло чин. Ово је на ша по след ња 
реч и по след њи апел ко ји Вам упу ћу је мо нај ду бљег уве ре ња да ис пу њу је мо 
сво ју ду жност пре ма на ци ји, пре ма сво јој са ве сти па и пре ма Ва ми и Ва шим 
по ду хва ти ма, не во де ћи ви ше да љег ра чу на ка ко ће се на ше ми шље ње схва-
ти ти, јер су и до са да шњи на ши апе ли оста ли без деј ства. 

При ми те Го спо ди не Пред сед ни че и овом при ли ком уве ре ње на шег од-
луч ног по што ва ња.

30 де цем бра 1941. го ди не Тих[омир] Шар ко вић б[ивши] се на тор
Ра шка. То дор Ми ха и ло вић б[ивши] н[ародни] посл[аник]
[ИАК, фонд 399, ТЂ, к. 37, Пи смо бив шег се на то ра Ти хо ми ра Шар ко ви ћа и 
бив шег на род ног по сла ни ка То до ра Ми ха и ло ви ћа пред сед ни ку срп ске вла де о 
ста њу у сре зо ви ма Де жев ском и Ко сов ско-ми тро вач ком од 30. 12. 1941. године]

vI
Де пе ша Шта ба Су хо пла нин ског чет нич ког од ре да упу ће на сре ском  

Од бо ру за по моћ из бе гли ца ма у Ра шки

Ш Т А Б
СУ ХО ПЛА НИН СКОГ ЧЕТ НИЧ КОГ ОД РЕ ДА

Ч. Бр. 265
22/I     1942 год.

СРЕ СКОМ ОД БО РУ ЗА ПО МОЋ ИЗ БЕ ГЛИ ЦА РА ШКА
Овај Штаб је са знао да тај од бор у два ма ха да вао но вац на име по мо-

ћи си ро ма шним Ср би ма у Но вом Па за ру. Код Бо го љу ба Ла ћи ми ћа на ла зи 
се је дан спи сак си ро ма шних Ср ба ко ји ма ту по моћ тре ба из де ли ти. Утвр ђе-
но је да баш нај си ро ма шни јим Ср би ма ни је по моћ из де ље на. У овај Штаб 
до шла је Мил ка Ра ду но вић удо ва из Но вог Па за ра, чи ји је муж по ги нуо у 
Но вом Па за ру 4. но вем бра 1941 го ди не од стра не Ар на у та. Мил ка је оста ла 
без ика квих сред ста ва за жи вот и има тро је де це и из не мо глог све кра. Она 
је из ја ви ла да ни ка кву по моћ од од бо ра ни је при ми ла а да су имућ ни је по-
ро ди це нов ча ну по моћ при ма ле. Мо лим да од бор по ве ри де ље ње по мо ћи 
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ис прав ном и до бром Ср би ну те да не би до ла зи ло до ова квих гре ша ка. Упу-
ћу је се Мил ка удо ва Ра ду но вић с мол бом да се од на ме ње ног нов ца за Ср бе 
у Па за ру и њој зи до де ли.

За Ко ман дан та Ра шке Гру пе
пе ша диј ски по руч ник,

Мир. То ма ше вић
[ИАК, фонд 399, ТЂ, к. 37, Де пе ша Шта ба Су хо пла нин ског чет нич ког од ре-
да упу ће на сре ском Од бо ру за по моћ из бе гли ца ма у Ра шки од 22. 01. 1942. 
године]

Из во ри и ли те ра ту ра

Ар хив ска гра ђа:

Ар хив Вој но и сто риј ског ин сти ту та, Не ди ће ва ар хи ва.
Ар хив Ср би је у Же ле зни ку, Ко ме са ри јат за из бе гли це.
Исто риј ски ар хив Но ви Па зар, Збир ка до ку ме на та о рад нич ком по кре ту и На род-

но о сло бо ди лач ком ра ту 1912–1945. го ди не, фонд 283.
Исто риј ски ар хив Но ви Па зар, Збир ка хро ни ка 1912-1996. го ди не, фонд 284.
Исто риј ски ар хив Но ви Па зар, Збир ка ко пи ја 1461, 1618-1685, 1900–1951. го ди не, 

фонд 285.
Исто риј ски ар хив Кра ље во, Оп шти на Ра шка 1941–1944. го ди не, фонд 29.
Исто риј ски ар хив Кра ље во, Ти хо мир Ђор ђе вић, фонд 399.
Исто риј ски ар хив Кра ље во, Збир ка до ку ме на та о На род но о сло бо ди лач кој бор би, 

фонд 404.
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Mi lu tin ŽIV KO VIĆ 

SO mE dO CU mENTS ON THE dIS TRESS OF THE 
SERbS IN NO vI PA ZAR AS THE CON SE qU EN CE  
OF ET HNIC CON FLICTS AT THE ENd OF 1941

Sum mary

Six do cu ments we re pre sen ted in this pa per. The fo ur of them are from the per-
so nal fund of Ti ho mir Đor đe vić, pre ser ved in the Hi sto ric Ar chi ve of Kra lje vo, one 
of them from the Ar chi ve of Ser bia in Že le znik from the fund of the Com mis sa ri at 
for Re fu ge es, and one from the Ar chi ve of Mi li tary-hi sto ric In sti tu te, alig ned in the 
Ne dić’s ar chi ve. 

Furt her mo re, the se do cu ments as per the ir con tent and ver sa ti lity, and the fact 
they are of fe ring to the re se ar cher, show the op por tu nity to ha ve a com ple te in sight 
in to dif fi cult si tu a tion in which Ser bian po pu la tion in No vi Pa zar we re si tu a ted in 
1941, and to com pre hend ca u ses, no ti ce the re spon si ble ones and re gi ster con se qu-
en ces of Ser bian po pu la tion dis tress as well. 

Key words: Serbs, No vi Pa zar, De žev ski dis trict, re pre sa il les, Mu slims, Al ba ni-
ans, tchet niks. 
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