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

ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ СА КО СО ВА  
И МЕ ТО ХИ ЈЕ У РА ШКОЈ У ДРУ ГОМ  

СВЕТ СКОМ РА ТУ **

Ап стракт: Због сво јег ге о граф ског по ло жа ја Сту де нич ки срез је још 
од ма ја 1941. го ди не био уто чи ште, а и тран зит ни про стор за зна тан број 
из бе гли ца из Ко сов ско-ме то хиј ске обла сти. Из бе гли це су при сти за ле и из 
дру гих кра је ва; ве о ма зна чај на стру ја при сил них ми гра на та кре та ла је и из 
су сед них сре зо ва у окви ру Ко сов ско ми тро вач ког окру га (ко ји је фор мал-
но био под Ср би јом), као и руб них де ло ва те ри то ри ја Сту де нич ког сре за. 
Још у про ле ће 1941. год. број ност из бе гли ца по ста ла је озби љан про блем 
у це лом сре зу, а нај ви ше у оп шти ни Ра шка. Кон стан тан при лив но вих из-
бе гли ца се на ста вио до осло бо ђе ња 1944. го ди не.

Рад пред ста вља по ку шај да се осве тли та да шњи пе ри од, да се ре-
кон стру и ше исти ни та сли ка о про бле ми ма из бе глих љу ди у Ра шкој и 
ње ној око ли ни. Узев ши у об зир ком плек сне окол но сти ко је су ди рект-
но ути ца ле на суд би не ових љу ди, на сто ја ли смо да објек тив но при сту-
пи мо ана ли зи и утвр ди мо ка ко је и ко ли ко чи ње но да им се по мог не. 
Рад је у осно ви за сно ван на нео бја вље ним из во ри ма. У Ар хи ву у Кра-
ље ву на ла зи се Фонд Оп шти не Ра шка, ко ји об у хва та пе ри од од 1941. до 
1944. год. и са сто ји се од до ку ме на та раз ли чи тог по ре кла и вред но сти. 
По себ но су зна чај на зва нич на са оп ште ња и на ре ђе ња сре ског на чел-
ства, ко ја се че сто ти чу из бе гли ца и њи хо вих про бле ма. У овом фон ду 
се та ко ђе чу ва ју и пи сме не из ја ве и усме на са слу ша ња из бе гли ца узе ти 
по на ре ђе њу сре ског на чел ни ка, а ко ји су са чи ње ни у Ра шкој. Срећ-
на окол ност је што је баш фонд ове оп шти не, ко ја је би ла на тран зи ту,  
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а че сто и крај ње од ре ди ште, остао пре те жно са чу ван, та ко да пред ста-
вља пра во бо гат ство за про у ча ва ње ове те ма ти ке.

Кључ не ре чи: Ра шка, Сту де нич ки срез, Дру ги свет ски рат, из бе гли це, 
Ко со во и Ме то хи ја, Ра шка област.

Дру ги свет ски рат је, сти гав ши на про стор Кра ље ви не Ју го сла ви је, 
до нео не бро је не жр тве и ра за ра ња. Нај ва жни ји пред у сло ви за ства ра-
ње плод ног тла, за ди вља ње нај го рег гра ђан ског ра та би ли су: огром на 
кул тур на, вер ска, ет нич ка хе те ро ге ност, као и не у јед на че на еко ном-
ска раз ви је ност, ко је у прет ход ној др жа ви ни су успе шно ни ве ли са не 
и пре ва зи ђе не. На кон крат ко трај ног Април ског ра та и ка пи ту ла ци је 
Ју го сла ви је, у мно гим ње ним де ло ви ма усле дио је ра зно вр стан те рор 
над при пад ни ци ма срп ске на ци о нал но сти.

Те ри то ри ја Ср би је је би ла рас пар ча на. Пре о ста ло је са мо ма ло 
је згро уже Ср би је под не мач ком оку па ци о ном упра вом, пот по мог-
ну том „Вла дом на род ног спа са“ ђен. Ми ла на Не ди ћа.1 Ка да је у пи та-
њу област да на шњег Ко со ва и Ме то хи је, те ри то ри јал на над ле жност 
Не ди ће ве вла де про те за ла се са мо јед ним де лом до обо да Ко сов ске 
ко тли не. У окви ру Ср би је, тј. под не мач ку оку па ци ју пот па ли су Ко-
сов ско ми тро вач ки, Ву чи трн ски и По ду јев ски срез, пр вен стве но за то 
што је Не мач ка би ла ве о ма за ин те ре со ва на за руд на на ла зи шта руд-
ни ка оло ва и цин ка, ко ји су се на ла зи ли на те ри то ри ји ова три сре за. 
Оста ли де ло ви Ко со ва и Ме то хи је би ли су по де ље ни из ме ђу бу гар-
ских и ита ли јан ских оку па ци о них сна га. Бу гар ска је оку пи ра ла де ло ве 
Гњи лан ског и Уро ше вач ког сре за, док је нај ве ћи део Ко сов ске обла сти 
при пао Ита ли ји. Ита ли јан ски део оку пи ра ног Ко со ва и Ме то хи је је 
већ 12. ав гу ста 1941. ука зом кра љев ског на ме сни ка при до дат „Ве ли кој 
Ал ба ни ји“, у чи јим гра ни ца ма су се на шле још и те ри то ри је ван Ко со-
ва: плав ска, ро жај ска и ту тин ска пре фек ту ра.2 У не ко ли ко на вра та су 

1 „Ср би ја је би ла све де на на 51.100 км2 и 3,810.000 ста нов ни ка“. Ви де ти: Slo-
bo dan Mi lo še vić, Iz be gli ce i pre se lje ni ci na te ri to ri ji oku pi ra ne Ju go sla vi je 19411945, Na-
rod na knji ga, Be o grad 1981, 251.

2 Ali Ha dri, „Oku pa ci o ni si stem na Ko so vu i Me to hi ji 1941-1944“, Ju go slo ven ski 
isto rij ski ča so pis, Sa vez dru štva isto ri ča ra Ju go sla vi je, Be o grad 2/1965, 40-41, ( u da ljem 
tek stu: Ali Ha dri, Oku pa ci o ni si stem...); Ali Ha dri, Na rod no o slo bo di lač ki po kret na Ko
so vu 19411945, Za vod za isto ri ju Ko so va, Pri šti na 1973, 32; Бе ри ша Ан тон, Ко со во 
не кад и да нас – Ko so va: di kur e sot, Еко ном ска по ли ти ка, Бе о град, 1973, 203; С. Ми-
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Ко ме сар ска вла да Ми ла на Аћи мо ви ћа, а по том и вла да Ми ла на Не ди-
ћа по ку ша ва ле да на ра зним ни во и ма код не мач ких вла сти из деј ству ју 
те ри то ри јал не уступ ке на ра чун бу гар ске и ита ли јан ске оку па ци о не 
зо не, али ови по ку ша ји су би ли без у спе шни.3

Још у про лећ ним да ни ма до шло је до на си ља и кр во про ли ћа на 
Ко со ву и Ме то хи ји: ал бан ски од мет ни ци на па да ли су из за се да при-
пад ни ке Вој ске Кра ље ви не Ју го сла ви је и на но си ли им гу бит ке још у 
Април ском ра ту.4 Исто вре ме но је от по чео те рор над срп ским ци вил-
ним ста нов ни штвом.5 У свим пре де ли ма где је по сто ја ла хе те ро ге на 
на ци о нал на струк ту ра, без об зи ра на то у чи јој оку па ци о ној зо ни се 
она на ла зи ла, по ја вљи ва ли су се про бле ми. Нај те жи слу ча је ви: уби-
ства, про го ни, си ло ва ња, по ста ја ли су вре ме ном уче ста ли и ор га ни зо-
ва ни. Ис по ље на су ро вост, по го то ву пре ма ко ло ни сти ма до се ље ним 
у ме ђу рат ном пе ри о ду има ла је за циљ да за стра ши и на те ра у из бе-
гли штво пре о ста ло срп ско ста нов ни штво. Ово је уско ро по том ре-
зул ти ра ло ма сов ним, ка ко нео р га ни зо ва ним, та ко и ор га ни зо ва ним 

ло ше вић, н.д, 12, 14, 46, 102-103; Bran ko Pe tra no vić, Sr bi ja u Dru gom svet skom ra tu 
1939 – 1945,Voj no i zda vač ki i no vin ski cen tar, Be o grad 1992, 246; Ди ми три је Бог да-
но вић, Књи га о Ко со ву, Срп ска књи жев на за дру га, Но ви Сад 2006, 311-315. Бра ни-
слав Бо жо вић, Ми ло рад Ва вић, Су ро ва вре ме на на Ко со ву и Ме то хи ји – Кви слин зи 
и Ко ла бо ра ци о ни сти у Дру гом свет ском ра ту, Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју, Бе-
о град 1991, 41-43.

3 Пр ви по ку шај да се про ши ри не мач ка оку па ци о на зо на на ра чун ита ли јан ске 
„Ве ли ке Ал ба ни је“ учи нио је ко ме сар Ми лан Аћи мо вић 16. ма ја 1941. го ди не, упу-
тив ши ме мо ран дум вој ном за по вед ни ку Ср би је, ге не ра лу Хел му ту Фор сте ру. Од-
го вор ни је ни сти гао. Дру ги по ку шај учи нио је Ми лан Не дић, ка да се 8. сеп тем бра 
1941. го ди не лич но обра тио ге не ра лу Хајн ри ху Дан кел ма ну, вој ном за по вед ни ку 
у Ср би ји. И овај ме мо ран дум је до жи вео суд би ну прет ход ног. Тре ћи, та ко ђе без-
у спе шни по ку шај, био је при ли ком Не ди ће вог раз го во ра са ге не рал-пу ков ни ком 
Алек сан дром Ле ром, ко ман дан том Ју го и сто ка, 29. но вем бра 1941. го ди не. При ли-
ком по се те Не мач кој, у сеп тем бру 1943. го ди не, Не дић је по но во из нео те ри то-
ри јал не зах те ве, овај пут мак си мал не: осим Ко со ва и Ме то хи је тра жио је и но во-
па зар ски Сан џак, Цр ну Го ру и ју жну Ср би ју, као и кра је ве око Пе ћи, Ђа ко ви це, 
При шти не и При зре на. Не мач ки ми ни стар ино стра них по сло ва Јо а хим Фон Ри-
бен троп је ове зах те ве од луч но од био. Де та љи раз го во ра из ме ђу Не ди ћа и Хи тле ра 
ни су по зна ти, али по зна то је да ни де ли мич них ус ту па ка до кра ја ра та ни је би ло. 
Ви де ти: Б. Бо жо вић, М. Ва вић, н.д, 65-67.

4 B. Pe tra no vić, n.d., 102, 104, 245.
5 Б. Бо жо вић, М. Ва вић, н.д, 28-29; Не над Ан то ни је вић, Ал бан ски зло чи ни над 

Ср би ма на Ко со ву и Ме то хи ји у Дру гом свет ском ра ту: до ку мен та, дру го из ме ње но 
и до пу ње но из да ње, Му зеј жр та ва ге но ци да, Бе о град, 2009, 17, 173-174.
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пре се ља ва њем срп ског ста нов ни штва у „Не ди ће ву Ср би ју“. Уку пан 
број исе ље ни ка са Ко со ва и Ме то хи је, у то ку све че ти ри рат не го ди-
не, због оскуд них из во ра ни је мо гу ће утвр ди ти. Про це не се кре ћу од 
око 40.000 до укуп но 100.000 из бе гли ца из ита ли јан ске, не мач ке и бу-
гар ске оку па ци о не зо не на Ко со ву и Ме то хи ји, укљу чу ју ћи и под руч ја 
око Но вог Па за ра, Ко сов ске Ми тро ви це и По ду је ва.6 

Под нај ве ћим при ти ском би ли су Ср би у ита ли јан ској оку па ци о-
ној зо ни, тј. „Ве ли кој Ал ба ни ји“, ма да, иако су сре зо ви: Ко сов ска Ми-
тро ви ца, Ву чи трн и По ду је во би ли фор мал но у „Не ди ће вој“ Ср би ји, 
ни та мо шњи срп ски на род ни је био у бо љој по зи ци ји. Не мач кој оку-
па ци о ној упра ви пр вен стве ни циљ је био да што бо ље ис ко ри сти та мо-
шње бо га те при род не ре сур се. Екс пло а та ци ја оло ва и цин ка, на су шно 
по треб них за рат ну ма ши не ри ју, би ла је не при ко сно ве ни при о ри тет 
за Не мач ку на том про сто ру. Као део ши ре стра те ги је при ме ње не на 
цео срп ски на род, Не мач кој су увек би ли до бро до шли сви са ве зни ци 
про тив, из њи хо ве пер спек ти ве, по тен ци јал но опа сног на ро да, жи ла-
вог и увек спрем ног на бунт. Сва ки фак тор ко ји би био од по мо ћи да 
се па ци фи ку је и осла би срп ска по тен ци јал на прет ња био је под сти цан, 
за то је гле да но кроз пр сте ал бан ским од мет ни ци ма.7 

Ре ше њем ко ме са ра за уну тра шње по сло ве од 5. ју на 1941. го ди не 
(још пре про гла ше ња „Ве ли ке Ал ба ни је“), Сту де нич ки срез је из дво јен 
из са ста ва Зет ске и при по јен Дрин ској ба но ви ни.8 Уред бом Не ди ће-
ве вла де од 26. де цем бра 1941. го ди не уки ну те су ба но ви не, а уве де на 
те ри то ри јал на по де ла по окру зи ма. Сту де нич ки срез од та да при па да 

6 С. Ми ло ше вић, н. д., 51, 54-56; B. Pe tra no vić, n.d., 252; Вен це слав Гли шић, 
„Ал ба ни за ци ја Ко со ва и Ме то хи је 1941-1945“, у: Ср би и Ал бан ци у XX ве ку, (уред-
ник: Ан дреј Ми тро вић), СА НУ, на уч ни ску по ви, књ. LXI, Оде ље ње исто риј ских 
на у ка, књи га 20, Бе о град 1991, 285.

7 Ко ман дант 60. мо то ри зо ва не не мач ке ди ви зи је, ге не рал Ебер харт (Eber-
hardt), у Ко сов ској Ми тро ви ци је са пред став ни ци ма ал бан ских на ци о на ли ста 21. 
апри ла 1941. скло пио спо ра зум о ства ра њу ауто ном не „Ма ле Ал ба ни је“ у окви ру 
Ср би је. Ка сни је је овај спо ра зум зва нич но од стра не Не мач ке рас ки нут, уз обра-
зло же ње да га је на чи нио ге не рал са мо и ни ци ја тив но, без до зво ле МИП-а Не мач ке. 
Ме ђу тим, овај рас кид ни је имао ути ца ја на ка сни ји од нос из ме ђу Ал ба на ца и Ср ба. 
Ви де ти: С. Ми ло ше вић, н.д., 46-47; B. Pe tra no vić, n.d., 245-248.

8 Про глас На чел ства Сре за сту де нич ког сви ма оп штин ским упра ва ма у сре зу 
од 26. ју на 1941. го ди не,

Исто риј ски ар хив Кра ље во (у да љем тек сту: ИАК), Фонд оп шти не Ра шка 27А 
134 (у да љем тек сту: ФОР), ку ти ја бр. 5.
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Ко сов ско ми тро вач ком окру гу.9 На тај на чин је ути ца но на про ме ну на-
ци о нал не струк ту ре у том окру гу у ко рист Ср ба.10 Да кле, прав ни ста тус 
љу ди ко ји су на пу сти ли сво је до мо ве, а да су при том из бе гли у исту 
ба но ви ну тј. округ, срез, чак и оп шти ну, био је из у зет но ком плек сан 
и не по во љан. Њи ма фор мал но ни је ни при знат ста тус из бе гли ца. Овај 
ста тус уоп ште ни су мо гли до би ти ни Је вре ји, Ро ми ни Ру си, му сли ма ни 
ни ти ка то ли ци, као ни Сло вен ци ко ји ни су ин тер ни ра ни из Сло ве ни је. 
Као из бе гли це су при зна ти са мо Ср би пра во слав не ве ро и спо ве сти и 
Сло вен ци ко ји су при нуд но на пу сти ли сво је до мо ве на кон 6. апри ла.11 

Је згро уже Ср би је убр зо је по ста ло нај си гур ни је уто чи ште за Ср бе 
из свих угро же них кра је ва. До ла зак из бе гли ца је био нео р га ни зо ван, а 
вре ме ном је по ста јао све ма сов ни ји. Са вет ко ме са ра Ми ла на Аћи мо-
ви ћа, ус по ста вљен 1. ма ја 1941. на ред бом не мач ког вој ног ко ман дан та 
у Ср би ји, из ме ђу оста лог имао је за да так да иза ђе на крај са овим про-
бле мом. Ор га ни Са ве та ко ме са ра ни су мо гли мно го да по мог ну, осим 
да кон ста ту ју си ту а ци ју и из вр ша ва ју на ре ђе ња оку па ци о них вла сти. 
Нај бо ља свр ха ор га на Са ве та ко ме са ра огле да ла се у то ме што су је-
ди но они би ли у при ли ци да ор га ни зу ју по моћ из бе гли ца ма и њи хо-
во збри ња ва ње, што су и чи ни ли ма ње-ви ше успе шно. У том по гле ду 
ор га ни Са ве та ко ме са ра су би ли и од ко ри сти не мач кој вла сти, бу ду-
ћи да је пла ни ра ла ма сов не де пор та ци је сло ве нач ког ста нов ни штва у 
Ср би ју. Са вет ко ме са ра Ми ла на Аћи мо ви ћа је, убр зо по фор ми ра њу, 
из дао Уред бу о осни ва њу Ко ме са ри ја та за из бе гли це. На че лу тог ко-
ме са ри ја та на ла зио се из ван ред ни ко ме сар, ко ји је имао вр ло ши ро ка 
овла шће ња и ути цај у свим ни во и ма вла сти; мо гао је осни ва ти ме сне 
од бо ре за збри ња ва ње из бе гли ца и пре се ље ни ка, са ра ђу ју ћи са сре-
ском и оп штин ским вла сти ма.12 За рад по мо ћи ма си из бе гли ца, ко ји су 
при сти за ли из Вој во ди не, Ју жне Ср би је, Бо сне и Хр ват ске, по на ло гу 
Ми ни стар ства со ци јал не по ли ти ке и на род ног здра вља ор га ни зо ва ни 
су сре ски и оп штин ски од бо ри за по моћ. Би ло је по жељ но да по ред 
пред сед ни ка оп шти не чла но ви оп штин ских од бо ра бу ду по је дан ле-
кар, учи тељ, све ште ник и пред став ник Цр ве ног кр ста, ако је од бор 
Цр ве ног кр ста по сто јао на те ри то ри ји оп шти не. За да ци ових од бо ра 

9 Ali Ha dri, Oku pa ci o ni si stem..., 35.
10 Б. Бо жо вић, М. Ва вић, н.д., 49-50.
11 На чел ство Сре за свим оп штин ским упра ва ма од 23. дец мбра 1941, ИАК, 

ФОР, к. 5.
12 С. Ми ло ше вић, н.д., 255.
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су би ли да при ку пља ју сред ства у нов цу и на ту ри за ис хра ну из бе гли-
ца, да из на ла зе бес пла тан сме штај и пре но ћи ште, ор га ни зу ју бес плат-
не ку хи ње, по сре ду ју за при вре ме но или стал но упо сле ње из бе гли ца 
у по љо при вред ним, шум ским, ру дар ским и јав ним ра до ви ма, као и у 
ра до ви ма у окви ру тр го вач ких и ин ду стриј ских пред у зе ћа. Реч ју, за да-
так ових од бо ра је био да обез бе де ма те ри јал не усло ве за при хва та ње, 
при вре ме но из др жа ва ње и упо сле ње из бе гли ца.13

Већ у ле то 1941. на руб ним под руч ји ма кр ње оку пи ра не Ср би је 
на го ми ла вао се ве ли ки број из бе гли ца. У Сту де нич ком и Кур шу млиј-
ском сре зу при лив из бе глог ста нов ни штва био је нај о сет ни ји.14 У то 
вре ме у це лој оку пи ра ној Ср би ји про гла шен је упут за са ку пља ње 
по мо ћи на ме ње не за збри ња ва ње из бе гли ца и об но ву Сме де ре ва. И 
у Сту де нич ком сре зу фор ми ран је од бор за ску пља ње по мо ћи. Пред-
сед ник сре ског под од бо ра био је сре ски на чел ник, а пот пред сед ни ци 
пред сед ни ци оп шти на. На исти на чин су би ли ор га ни зо ва ни од бо ри 
и на ви шим ни во и ма – ба но ви на ма, и на ни жим – оп шти на ма. У упут-
ству за ор га ни зо ва ње је на ве де но да је по треб но да чла но ви од бо ра 
за при ку пља ње по мо ћи бу ду де сет углед них љу ди у сре зу, а по пет на 
ни воу оп шти на. Пла ни ра но је при ку пља ње при ло га и по ули ца ма. На 
ова кав на чин је ор га ни зо ва но при ку пља ње по мо ћи у це лој Ср би ји. У 
Ра шкој ни је био фор ми ран оп штин ски од бор, за то што је у њој би ло 
се ди ште сре за, та ко да је по сто јао сре ски од бор.15

Да би се пра вил но про це ни ла си ту а ци ја, је дан од нај ва жни јих за-
да та ка пред оп штин ским упра ва ма био је да при ку пља ју из ја ве из бе ли-
ца. У том ци љу на чел ство Сре за сту де нич ког је 9. ју ла 1941.16 го ди не 
про сле ди ло пи сме но на ре ђе ње да се од из бе гли ца сме ште них у свим 
оп шти на ма Сту де нич ког сре за узму пи сме не из ја ве, или усме но са-
слу ша ју у при су ству све до ка. На осно ву њи хо вих ис ка за мо же се кон-
ста то ва ти да је у сва ком од тих слу ча је ва вр шен ак ти ван при ти сак и 
за стра ши ва ње, с ци љем њи хо вог трај ног од се ље ња. При ти ску су по-
себ но ин тен зив но би ле из ло же не ко ло ни стич ке по ро ди це, до се ље не у 
пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та. 17

13 На чел ство Сре за оп штин ској упра ви од 27. ју на 1941, ИАК, ФОР, к. 5.
14 B. Pe tra no vić, n.d., 251.
15 На чел ство Сре за свим оп штин ским упра ва ма од 8. ју ла 1941, ИАК, ФОР, к. 5.
16 На чел ство Сре за свим оп штин ским упра ва ма од 18. ју ла 1941. ИАК, ФОР, к. 5.
17 У фон ду Оп шти не Ра шка чу ва се из ве стан број том при ли ком да тих из ја ва 

из бе гли ца, ко је мо гу би ти ве о ма ре ле вант не. 
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Ра шка је та да би ла под ве ли ким при ти ском као пр во ве ће на се ље 
на тран зи ту мно гих из бе гли ца, ко је су се са Ко со ва и Ме то хи је, из да-
на шње Ма ке до ни је и де ло ва да на шње ју го за пад не Ср би је и да на шње 
се вер не Цр не Го ре, упу ти ле да ље ка се ве ру.18 Број не из бе гли це су се 
од лу чи ле за Ра шку као крај ње од ре ди ште свог из бе гли штва. Чак и да 
се ма њи део, уме сто тран зи та, од лу чио да по тра жи уто чи ште у Ра шки, 
ин фра струк ту ра ове ва ро ши це сва ка ко ни је би ла до вољ на за при хват, 
та ко да је сме штај из бе гли ца по стао хро ни чан про блем за све вре ме 
тра ја ња ра та. Ка ко се ви ди из од го во ра пред сед ни ка оп шти не Ра шка 
на чел ни ку Сре за сту де нич ког у Ра шки, у ју лу 1941. го ди не ни јед на по-
ро ди ца у ва ро ши ви ше ни је мо гла да при ми из бе гли це, јер су сва ме ста 
по пу ње на ра ни је при до шлим из бе гли ца ма, а у ве ли ком бро ју ста но-
ва су би ли сме ште ни и не мач ки офи ци ри. По ре чи ма та да шњег пред-
сед ни ка оп шти не, ни је би ло ни јед не сло бод не ку ће ни ти ста на, осим: 
јед не пра зне ба ра ке у ко јој је ра ни је чу ва на му ни ци ја, а по том би ла 
сме ште на не мач ка вој ска, јед не др жав не ку ће на Ђу мру ку и још јед не 
ба ра ке у Но сељ ској ре ци у ата ру се ла Тр на ве. Ни су по сто ја ле ни зна-
чај не мо гућ но сти за ис хра ну и оде ва ње из бе гли ца, јер је и сâмо до мо-
ро дач ко ста нов ни штво оску де ва ло у жи вот ним по треп шти на ма.19 

Пре ма про це на ма спе ци јал не еки пе Ко ме са ри ја та за из бе гли це и 
пре се ље ни ке у Бе о гра ду, у Ра шкој се по чет ком 1942. го ди не на ла зи ло 
око 40.000 срп ских из бе гли ца.20 Ове по дат ке тре ба сва ка ко при хва ти-
ти са ре зер вом, а пре ће би ти да су се ове до ста оквир не про це не, на 
осно ву усме них из ја ва, од но си ле на чи тав Ко сов ско ми тро вач ки округ. 
Бу ду ћи да јед но вре ме из бе гли це из по је ди них де ло ва овог окру га ни-
су ни еви ден ти ра не, јер је он de fac to сма тран срп ском те ри то ри јом, 
ни су ни мо гу ће при бли жно тач не про це не бро ја из бе гли ца. Пре ма по-
да ци ма из Упит ног ли ста, ко ји је оп штин ска упра ва би ла ду жна са ста-
ви ти по на ре ђе њу не мач ке ко ман де, у Ра шкој је 7. ав гу ста 1941. го ди не 
би ло 1230 ста нов ни ка, од че га 230 из бе гли ца. Ва рош је има ла мо гућ-
но сти да сме сти 20 офи ци ра, 200 вој ни ка, 50 ко ња.21 Пре ма из ве шта ју 

18 Не мач ка 294. пе ша диј ска ди ви зи ја 40. кор пу са 21. ар ми је ушла је у Ра шку 15. 
апри ла 1941. Нем ци су за др жа ли за те че ни управ ни апа рат у жан дар ме риј ским ста-
ни ца ма, оп штин ским и сре ским упра ва ма. – Ти хо мир Ђор ђе вић, Ра шка и око ли на, 
СИЗ кул ту ре СО Ра шка, Ра шка 1987. 349-350.

19 Од го вор пред сед ни ка оп шти не на чел ни ку сре за 15. ју ла 1941, ИАК, ФОР, к. 5. 
20 С. Ми ло ше вић, н.д., 51.
21 Упит ни лист бр. 8. (ме ста) од 7. ав гу ста 1941, ИАК, ФОР, к. 5. 
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оп штин ске упра ве, по ло ви ном 1943. го ди не Ра шка је има ла 502 ку ће и 
3500 ста нов ни ка. Од укуп ног бро ја, чак 2850, од но сно око 80% би ло је 
не про из вод но, из др жа ва но ста нов ни штво. У истом из ве шта ју се ви ди 
и за бри ну тост упра ве због то га што је број из др жа ва ног ста нов ни штва 
кон стант но ра стао, а упра ва је про це њи ва ла да ће то би ти ве ли ки про-
блем у бу дућ но сти, са ко јим ће се, без по мо ћи ви ших вла сти, те шко 
иза ћи на крај.22

Тре ба да кле има ти у ви ду спе ци фи чан по ло жај Сту де нич ког сре за да 
би се са гле дао по ло жај та мо шњих из бе гли ца. Овај срез је био те ри то ри-
јал но про стран, са ве ли ким бро јем на се ља чи ји су ста нов ни ци углав ном 
при хва та ли се би по зна те прог на ни ке, ро ђа ке или при ја те ље, углав ном из 
су сед них ме ста. Ско ро сва на се ља би ла су по пу ње на из бе гли ца ма, са мо 
је ма ли број за ба че них на се ља, да ле ко од пу те ва, био без њих. Пре ма не-
ким по да ци ма кра јем апри ла 1942. го ди не, у Сту де нич ком сре зу се са мо 
из Ко сов ско ми тро вач ког окру га на ла зи ло 20.900 из бе гли ца Ср ба.23 Не ке 
про це не до но се број ку од око 27.000 из бе гли ца у Сту де нич ком сре зу.24 

По во дом ве ли ког бро ја из бе гли ца у Ко сов ској Ми тро ви ци, 24. 
апри ла 1942. одр жан је са ста нак чи ји је ор га ни за тор и пред се да ва ју ћи 
био не мач ки на чел ник Упра ве шта ба не мач ке Вој не ко ман де Ср би је. 
Ал бан ски пред став ник био је Али Дра га, као и Ибра хим Љу тви, окру-
жни на чел ник и ма јор Ба ја зит Бо ље ти ни, ко ман дант жан дар ме ри је у 
Ко сов ској Ми тро ви ци. У име Не ди ће ве Вла де при су ство вао је ми ни-
стар уну тра шњих по сло ва Ми лан Аћи мо вић. На са стан ку је уса гла ше-
но да је нај ну жни је омо гу ћи ти да се из бе гли це вра те и да је по треб но 
да им се га ран ту је без бед ност.25 Сле де ћег да на, 25. апри ла, одр жан је 
но ви са ста нак у Ра шкој. На овој кон фе рен ци ји та ко ђе је при су ство-
вао Ми лан Аћи мо вић, осим ње га још и Ма шан Ђу ро вић, ко ман дант 
су хо пла нин ског чет нич ког од ре да, Дра гу тин Не шић, сре ски на чел ник 
Сту де нич ког сре за, Јо ван Бр кић, се кре тар и де ле гат Ми ни стар ства 

22 Упра ва оп шти не Ра шка сре ском на чел ни ку од 17. ју ла 1943. ИАК, ФОР, к. 7. 
23 Бран ко Бо шко вић, На род но о сло бо ди лач ка бор ба у ибар ском ба зе ну, За јед ни ца 

на уч них уста но ва Ко со ва и Ме то хи је, При шти на, 1968, 151.
24 Пре ма са чу ва ним по пи си ма из бе гли ца у Сту де нич ком сре зу то ком 1941-

1942. го ди не, из бе гли ца је би ло у свим на се љи ма, осим у оп шти на ма Сту де ни ца, 
Руд но, Пла на, Ђа ко во, Млан ча. – Бла го мир Би ше вац, „Из бе гли це из Ко сов ске 
обла сти у Сре зу сту де нич ком – Ра шка 1941-1942“, у: Ар хив ска гра ђа као из вор за 
исто ри ју, Ме ђу на род ни на уч ни скуп 15-16. мај 2000. го ди не, (уред ник: Ни ко ла Б. 
По по вић), Ар хив Ср би је, Бе о град 2000, 470.

25 С. Ми ло ше вић, н.д., 51-52.
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уну тра шњих по сло ва за Ко сов ску област, и дру ги. Ал бан це су пред ста-
вља ли Ибра хим Љу тви, на чел ник окру га, Ба ја зит Бо ље ти ни, ко ман дант 
жан дар ме ри је за Ко сов ску област, и Ах мет Да ца, на чел ник Де жев ског 
сре за. На овој кон фе рен ци ји ни је би ло пред став ни ка не мач ких вој них 
вла сти. До не те су од лу ке да се све из бе гли це мо гу сло бод но вра ти ти 
у сво ја ме ста, осим у слу ча ју ка да се ра ди о крв ној осве ти или за ва ди 
са ли ци ма ал бан ске на ци о нал но сти и му сли ма ни ма. За да так вла сти у 
Ра шкој био је да ор га ни зу је по вра так из бе гли ца.26 Сре ски на чел ник је 
11. ма ја из дао про глас у ко ме се по зи ва ју сви из бе гли из Но вог Па за ра 
и око ли не да се од мах вра те у сво је до мо ве.27 Упр кос од лу ка ма до не се-
ним на овим кон фе рен ци ја ма исе ља ва ње ни је пре ста ло, чак се и ин тен-
зи ви ра ло, а по вра так је био ап со лут но не мо гућ.28

У Ра шкој су жи вот ни усло ви за из бе гли це би ли те шки. Ис хра на из-
бе гли ца је би ла је дан од нај зна чај ни јих про бле ма. Не за по сле ност и не-
до ста так до вољ не ко ли чи не об ра ди вог зе мљи шта, у од но су на број љу-
ди, из и ски ва ли су пе ри о дич не ис по ру ке на мир ни ца. Окру жни од бор за 
из др жа ва ње и збри ња ва ње из бе гли ца и по го ре ла ца у Ра шкој до био је 16. 
фе бру а ра 1942. го ди не је дан ва гон ше ће ра на ме ње ног из бе гли ца ма са 
под руч ја це лог сре за. Ко ли ка је би ла оску ди ца у свим основ ним жи вот-
ним на мир ни ца ма по ка зу је и то што је сва кој из бе глич кој по ро ди ци, том 
при ли ком, сле до ва ло од 1 до 5 кг ше ће ра, ко ји су мо гли да за ме не за ку ку-
руз, пше ни цу, раж и то у од но су од 5 кг жи та ри ца за 1 кг ше ће ра.29 Ве ро-
до стој на еви ден ци ја о тач ном бро ју из бе глих би ла је од ве ли ког зна ча ја за 
упра ву ко ја се ба ви ла рас по де лом по мо ћи. У не ко ли ко на вра та су из Сре-
ског на чел ства сти за ле ди рек ти ве о по тре би екс пе ди тив ни јег и пе дант ни-
јег во ђе ња бро ја из бе глих, да би се по моћ рав но прав но по де ли ла. И у овај 
срез и оп шти ну је 9. ју на 1942. го ди не сти гло цир ку лар но пи смо (упу ће но 
свим окру жним, сре ским, град ским и оп штин ским од бо ри ма) из ван ред-
ног ко ме са ра То ме Мак си мо ви ћа. У пи сму је, из ме ђу оста лог, кон ста то-
ва но да је по зна то да мно ги од бо ри у мно гим оп шти на ма, па и сре зо ви ма, 

26 Исто, 52-54.
27 На чел ник Сре за сту де нич ког оп штин ској упра ви Ра шка, од 11. ма ја 1943, 

ИАК, ФОР, к. 5.
28 При ти сак Ал ба на ца на Ср бе ни на кон ова два са стан ка ни је по пу штао, шта-

ви ше и ин тен зи ви рао се на кон по се те пред сед ни ка ал бан ске вла де Му ста фа Кру је 
Ко со ву, ју на 1942. го ди не. Он је на јав ним на сту пи ма по зи вао на про гон срп ског ста-
нов ни штва, од во ђе ње у ло го ре у Ал ба ни ји и уби ства. Ви де ти: С. Ми ло ше вић, н.д., 54.

29 Окру жни од бор за из др жа ва ње и збри ња ва ње из бе гли ца и по го ре ла ца оп-
штин ској упра ви. Од 16. фе бру а ра 1942, ИАК, ФОР, к. 5. 
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по сто је са мо на па пи ру, и да не чи не баш ни ка кве ак тив но сти из сво је над-
ле жно сти.30 Ка да је Ра шка у пи та њу, си ла при ли ка ни је да ва ла пре те ра ну 
мо гућ ност оп штин ској ад ми ни стра ци ји да се иг но ри ше зна ча јан број из-
бе глих. Из спи ска из бе гли ца ко ји ма је 5. ја ну а ра 1943. до де ље на бо жић на 
по моћ од ме сног од бо ра Цр ве ног кр ста и сре ског Од бо ра за збри ња ва ње 
из бе гли ца и по го ре ла ца, мо же се ви де ти да је 116 из бе глич ких по ро ди ца, 
од но сно 546 по је ди на ца у том тре нут ку бо ра ви ло у Ра шкој и ко ри сти ло 
по моћ од бо ра. Ово је сва ка ко при бли жан, али си гур но не и пот пу но та-
чан број це ло куп ног из бе глог ста нов ни штва у Ра шкој.31 Оскуд ни из во ри 
за ис хра ну из бе глих и си ро ма шних по ста ја ли су вре ме ном још оскуд ни ји. 
За по тре бе ис хра не нај у гро же ни јих пре вас ход ни из вор био је ујам од три 
во де ни це, ко ји у ка сни јим го ди на ма ра та ни је био до во љан да за до во љи 
њи хо ве по тре бе.32 

Здрав стве на за шти та из бе гли ца је од де цем бра 1941. па ла на те-
рет оп штин ских бу џе та, ко ји су мо гли да се обра те за по моћ и ме сном 
од бо ру за збри ња ва ње из бе гли ца уко ли ко ни су би ли у мо гућ но сти да 
сно се тро шко ве.33 По чет ком апри ла 1943. го ди не у Ра шкој се по ја ви-
ло не ко ли ко слу ча је ва пе га вог ти фу са и диф те ри је, 34 што је у нај ве ћој 
ме ри про у зро ко ва ло не мач ко на ре ђе ње да се исе ле све из бе гли це из 
Ра шке, ко је су сма тра ли нај ве ро ват ни јим до но си о ци ма за ра зе. Ве ли ки 
при лив и тран зит из бе глих је не мач кој вој сци ства рао још три зна чај на 
про бле ма. Пр ви: вре ме ном је у ре ла тив но ма лој ва ро ши по ста јао за у-
зет ве ли ки број стам бе ног про сто ра, те ни је би ло до вољ но сме шта ја за 
не мач ке по тре бе. Дру ги: ду ге ко ло не из бе гли ца пе ша ка у за пре жним 
ко ли ма че сто су би ле смет ња нор мал ном тран спор ту не мач ке мо то-
ри зо ва не ефек ти ве. Тре ћи: оку па ци о ним вла сти ма је би ло од зна ча ја 
да што ви ше про из вод ног – по љо при вред ног ста нов ни штва об ра ђу је 
зе мљу, чи ме би се обез бе ди ла оп скр ба је ди ни ца у на мир ни ца ма пу тем 
ре кви зи ци ја. Ра шка је по чет ком 1943. го ди не би ла кр ца та оку па тор-
ским је ди ни ца ма. Пре ма не ким про це на ма, та да је у овој ва ро ши би ло 

30 Пи смо из ван ред ног ко ме са ра за по моћ из бе гли ца ма и пре се ље ни ци ма, То ме 
Мак си мо ви ћа, од 21. ма ја 1942, ИАК, ФОР, к. 5. 

31 Спи сак из бе гли ца ко је су пре у зе ле по моћ у жи вот ним на мир ни ца ма. Од 5 
ја ну а ра 1943, ИАК, ФОР, к. 7. 

32 На ред ба на чел ни ка Сре за сту де нич ког. Бр. 4350 од 18. ма ја 1943, ИАК, 
ФОР, к. 7. 

33 На чел ство Сре за свим оп штин ским упра ва ма, од 10. фе бру а ра 1942, ИАК, 
ФОР, к. 5, 

34 На чел ство Сре за оп штин ској упра ви Ра шка, од 4. апри ла 1943, ИАК, ФОР, к. 7. 
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сме ште но 190 не мач ких вој ни ка, око 600 бе ло гар де ја ца, 120 не ди ће ва-
ца и 1000 бу гар ских вој ни ка.35 Из др жа ва ње и сме штај ово ли ког бро ја 
вој ни ка би ло је пре ве ли ко оп те ре ће ње за иона ко опу сто ше ну и оси ро-
ма ше ну Ра шку и ње ну око ли ну, пре пу ну из бе гли ца. 

Не мач ке вла сти су по сва ку це ну же ле ле да се ота ра се из бе гли ца 
и не при вред ног ста нов ни штва. Не мач ка ко ман да је на ре ди ла да се све 
из бе гли це из Ра шке мо ра ју исе ли ти у обли жња се ла 6. апри ла 1943. и 
да се на рас по ла га ње ко ман ди ме ста мо ра у ро ку од 3 да на пре да ти 40 
ку ћа прет ход но очи шће них и окре че них. 36 Управ ни ор га ни оп шти не 
су и у овом слу ча ју рев но сно из вр ши ли на ре ђе ње. У ро ку од не ко ли ко 
да на при ку пљен је по тре бан број за пре жних ко ла и при сту пи ло се из-
вр ше њу.37 Не ке из бе гли це су се уско ро вра ти ле у Ра шку, али сре ска и 
оп штин ска упра ва по на ло гу не мач ке ко ман де ни су до зво ли ле да ту и 
оста ну. Сре ски на чел ник је из дао на ре ђе ње да се 23. ма ја 1943. сви по-
врат ни ци нај ка сни је до по дне ва по но во вра те у окол на се ла, ина че им је 
за пре ће но да ће би ти ин тер ни ра ни у сво ја ме ста пре би ва ња, уко ли ко је 
мо гу ће, или ра се ље ни у дру ге де ло ве оку пи ра не Ср би је. Та ко ђе је би ло 
за пре ће но да ће им се убу ду ће ус кра ти ти сва ка вр ста по мо ћи.38 На су-
прот ово ме при ме ру, у исто вре ме, 22. ма ја, кроз Ра шку је, на свом пу ту 
у цен трал ну Ср би ју, про ла зи ла ве ћа гру па из бе гли ца из Ко ла ши на и Ан-
дри је ви це. У овом слу ча ју је реч ник сре ског на чел ни ка био дру га чи ји: 

„По зи ва се гра ђан ство да мај ке и оче ви ко ји осе ћа ју по тре бу и 
има ју срп ско ср це и ду шу да при пре ме хле ба и оста ло што има ју, из-
не су на ста ни цу и по де ле свим по ро ди ца ма. Апе лу јем на свест че-
сти тих и до брих гра ђа на Ра шке и Срп ске мај ке да ће се овом по зи ву 
ода зва ти.“39

Све ука зу је на то да та да шња упра ва, у овом слу ча ју, на ни воу сре-
за и оп шти на, ни ка да ни је из ла зи ла из окви ра ап со лут не ко ла бо ра ци је.  
И у ав гу сту 1943, још јед ном по на ре ђе њу крај ско ман дан ту ре, оп штин ска 

35 Бу гар ске је ди ни це су у Ра шку до шле по чет ком ја ну а ра 1943, да би за ме ни ле 
је ди ни це 113. не мач ке ди ви зи је, ко ја је би ла упу ће на на Ис точ ни фронт. Бу гар ске 
је ди ни це су се по себ но ба ха то по на ша ле пре ма срп ском жи вљу. Бу гар ски вој ни ци 
ни су уоп ште по што ва ли Не ди ће ву упра ву, ме ше та ри ли су по се ли ма пљач ка ју ћи, 
хап си ли су и мал тре ти ра ли број не љу де без ика квог раз ло га, из ме ђу оста лих и ар хи-
ман дри та ма на сти ра Сту де ни це. Ви де ти: Т. Ђор ђе вић, н.д., 394-395.

36 На чел ство Сре за оп штин ској упра ви 5, 7, 8 и 10. апри ла. 1943, ИАК, ФОР, к. 7. 
37 Исто.
38 На чел ство Сре за оп штин ској упра ви, од 22. ма ја 1943, ИАК, ФОР, к. 7. 
39 Исто.
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упра ва је мо ра ла да исе ли из бе гло ста нов ни штво из оп шти не.40 Нем-
ци ма су би ли бит ни са мо њи хо ви пла но ви на стра те шком и так тич ком 
ни воу, а упра ва у овом слу ча ју ни је мо гла ни шта дру го до да из вр ша ва 
на ре ђе ње.

Је ди но је Ко ме са ри јат за из бе гли це и по го рел це пред ста вљао ор-
га ни зо ван си стем, ко ји је до но сио ре зул та те у пру жа њу по мо ћи из бе-
гли ца ма. Успе шна по моћ умно го ме је за ви си ла и од од го вор но сти и 
ем па ти је љу ди на че лу сре зо ва и оп шти на, ма да че сто ни нај са ве сни ји 
љу ди на тим по ло жа ји ма ни су има ли мо гућ но сти да по мог ну у до вољ-
ној ме ри. Про стор за де ло ва ње на овом пла ну био је огра ђен ствар ним 
ма те ри јал ним усло ви ма и пре ве ли ким бро јем из бе гли ца, а нај ви ше је 
за ви сио од пла но ва и до бре во ље не мач ких оку па ци о них вла сти, ко ји 
су мо ра ли би ти без у слов но ис пу ња ва ни.

На кон ка пи ту ла ци је Ита ли је 8. сеп тем бра 1943, окол но сти се ни-
су ни ма ло про ме ни ле у по гле ду си гур ни јег жи во та срп ског на ро да на 
Ко со ву и Ме то хи ји. Шта ви ше, до шло је до еска ла ци је на си ља и по ја ча-
ног при ти ска на ста нов ни штво. На кон фор ми ра ња Дру ге при зрен ске 
ли ге усле дио је низ ма сов них уби ста ва, пљач ки и про те ри ва ња ши ром 
Ко со ва и Ме то хи је.41 Сре ди ном 1944. го ди не при ти сак је не ко вре ме 
је ња вао, сма њи ло се исе ља ва ње Ср ба, а по том је усле дио још је дан та-
лас по ло ви ном ав гу ста, ка да је из бе гла по след ња гру па из Уро шев ца и 
око ли не. На кон овог слу ча ја, ни је ви ше би ло ор га ни зо ва ног, ма сов ног 
тран спор та из бе гли ца са Ко со ва и Ме то хи је. Ал бан ски екс тре ми сти 
по ста ја ли су све опре зни ји, иш че ку ју ћи да љи раз вој си ту а ци је. Не по-
сред но пред крај ра та на овом под руч ју, кра јем сеп тем бра 1944. го ди-
не у Ра шки је би ло из ме ђу 400 и 500 из бе гли ца.42 

У опе ра ци ја ма 27. и 28. но вем бра, пар ти зан ске је ди ни це су ко нач-
но осло бо ди ле Ра шку.43 Је дан од пр вих ци ље ва на ко јем је но во фор-
ми ра на власт ра ди ла био је и рад на збри ња ва њу си ро ча ди, ин ва ли-
да, из бе гли ца и свих оста лих ка те го ри ја ко је су би ле нај у гро же ни је.44 

40 На чел ство Сре за оп штин ској упра ви, од 9. ав гу ста 1943, ИАК, ФОР, к. 8. 
41 В. Гли шић, н.д., 285.
42 С. Ми ло ше вић, н.д., 56-57.
43 Б. Бо шко вић, н.д., 315-320; Ми ли ја К. Ма ли ко вић, Ра шка и око ли на: ге о граф

ско – исто риј ски пре глед, Исто риј ски ар хив Кра ље во, Кра ље во 1971, 182-183.
44 На род но о сло бо ди лач ки од бор за Срез сту де нич ки, со ци јал ни от сек оп-

штин ском на род но о сло бо ди лач ком од бо ру за оп шти ну Ра шка од 29. де цем бра 
1944, ИАК, ФОР, к. 9. 



Избеглице са Косова и Метохије у Рашкој у Другом светском раду 245

Дан ка да су мо гли да се вра те сво јим до мо ви ма за не ке из бе гли це је 
ко нач но сти гао. Оста ли су мо ра ли да са че ка ју да бу ду осло бо ђе ни и 
њи хо ви кра је ви и да се ство ре без бед ни усло ви за по вра так. 

Из во ри

Исто риј ски ар хив Кра ље во, Фонд оп шти не Ра шка 1941-1944, ку ти је број 5, 6, 7, 8, 9. 
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Jo van SI MI JA NO VIć 

RE FU GE ES FROM KO SO VO AND ME TO HIA  
IN RA šKA IN THE SE COND WORLD WAR

Sum mary

The aut hor sta tes that Stu de nič ki Dis trict was from May 1941 a shel ter and 
tran si tion spa ce for a num ber of re fu ge es from Ko so vo-Me to hian Dis trict. The-
re was the in flux of re fu ge es from ot her parts too. A con si de ra ble cur rent of the 
for ced im mi grants we re mo ving from adja cent dis tricts in the fra me of Ko sov-
sko mi tro vač ki Dis trict (which was un der Ser bia from for mal po int of vi ew), and 
bor der parts of Stu de nič ki Dis trict. Even in the spring of 1941 an over whel ming 
num ber of re fu ge es be co mes a se ri o us pro blem of the Dis trict, and the town of 
Ra ška a most. A con stant in flux was be ing con ti nued un til the li be ra tion in 1944. 
Ra ška was re la ti vely small set tle ment, which be ca me one of the most im por tant 
gat he ring cen tres thanks to its ge o grap hic po si tion. As per so me so ur ces, even 
80% of the po pu la tion we re un pro duc ti ve, and mostly we re re fu ge es. Ger man 
oc cu pa tion aut ho ri ti es wis hed to set free from re fu ge es as a bur den, and pro-
blem so ur ces for the ir mi li tary ad mi ni stra tion se ve ral ti mes. Re fu ge es we re as si-
sted by the Com mis sa ri at for Re fu ge es fo un ded by Qu i sling’s aut ho ri ti es from 
that ti me. Re gar ding so me re fu ge es’-re la ted pro blems sol ving dis trict’s and mu-
ni ci pa li ti es ad mi ni stra ti ve bo di es we re be ing set in mo tion. By the row of or ders 
of dis trict’s and mu ni ci pa lity’s pre fec tu re ac com mo da tion, ali men ta tion and he-
alth pro tec tion of re fu ge es we re be ing re gu la ted. 

Key words: Stu de nič ki Dis trict, Se cond World War, re fu ge es, Ko so vo and 
Me to hia, Ra ška Dis trict. 

Рад је пре дат 14. но вем бра 2011. го ди не, а на кон по зи тив них ре цен зи ја, од лу ком 
глав ног и од го вор ног уред ни ка ча со пи са одо брен за штам пу.


