
Пе тар РИ СТА НО ВИћ*

АД МИ НИ СТРА ТИВ НЕ ПРО МЕ НЕ  
НА ПРО СТО РУ СТА РЕ СР БИ ЈЕ 1912–1941**

Ап стракт: Чла нак се ба ви про це сом уво ђе ња срп ске ад ми ни стра ци-
је на про сто ру Ста ре Ср би је за вре ме бал кан ских ра то ва, ста ту сом ових 
кра је ва то ком оку па ци је 1915-1918. и ка сни јим про ме на ма ад ми ни стра-
тив ног си сте ма до Дру гог свет ског ра та. Рад је на пи сан на осно ву гра ђе из 
Ар хи ва Ср би је, об ја вље не из вор не гра ђе и ре ле вант не ли та ра ту ре.

Кључ не ре чи: Ста ра Ср би ја, Ко со во и Ме то хи ја, Ра шка област, Ма ке-
до ни ја, бал кан ски ра то ви, Пр ви свет ски рат, обла сти, ба но ви не, сре зо ви, 
ад ми ни стра тив но уре ђе ње.

Те ри то ри ја ко ју је срп ска вој ска осло бо ди ла у бал кан ским ра то ви ма и 
при по ји ла Кра ље ви ни Ср би ји у срп ским из во ри ма се на зи ва „осло бо ђе не 
обла сти“, „осло бо ђе ни пре де ли“ „но во о сло бо ђе не и анек ти ра не обла сти“ 
и „Ста ра Ср би ја“1. Тер мин „Ста ра Ср би ја“ у Кра ље ви ни Ср би ји ко ри-
шћен је да се озна чи те ри то ри ја гру бо оме ђе на Ра шком на сeверозападу 
и Скоп ском ко тли ном на ју го и сто ку, је згро срп ске сред њо ве ков не др жа-
ве. У ли те ра ту ри, овај тер мин раз ли чи ти ауто ри ко ри сте под ра зу ме ва ју ћи 
ужи или ши ри те ри то ри јал ни оквир. У овом ра ду тер мин „Ста ра Ср би ја“ 
озна ча ва те ри то ри ју ко ја је при по је на Ср би ји и Цр ној Го ри на кон бал-
кан ских ра то ва, про стор Ра шке обла сти, Ко со ва и Ме то хи је и Вар дар ске 
Ма ке до ни је.

На по чет ку 20. ве ка те ри то ри ја Ста ре Ср би је je би ла део Осман ског 
цар ства. По сле Бер лин ског кон гре са 1878. го ди не и сти ца ња не за ви сно сти 
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Ср би је и Цр не Го ре, ства ра ња ауто ном не Кне же ви не Бу гар ске, про вин ци-
је Ис точ не Ру ме ли је и уво ђе ња аустро у гар ске упра ве у Бо сни и Хер це го ви-
ни, ова те ри то ри ја је су штин ски по ста ла крај ња се ве ро за пад на про вин ци ја 
цар ства2. За Тур ску је под руч је би ло од пр во ра зред ног стра те шког зна ча ја, 
јер пред ста вља рас кр сни цу пу те ва за Ја дран и Егеј. Са дру ге стра не, Ср би-
ја је у ње му гле да ла ко лев ку сво је др жав но сти, про стор на ста њен срп ским 
ста нов ни штвом на ко ме је на ци о нал но-просвeтним ра дом ства ра на под ло-
га за бу ду ће при кљу че ње ма ти ци. По сле аусто ро у гар ске анек си је Бо сне и 
Хер це го ви не 1908. го ди не, про стор Ста ре Ср би је био је је ди ни пра вац на 
ко ме је Ср би ја мо гла да раз ми шља о ши ре њу и да љем осло ба ђа њу Ср ба од 
ту ђин ске вла сти.

У си сте му ад ми ни стра тив не по де ле тур ског цар ства нај ве ћи део Ста ре 
Ср би је се на ла зио у са ста ву Ко сов ског ви ла је та, ад ми ни стра тив но-те ри то-
ри јал не је ди ни це осно ва не у је ку Ве ли ке ис точ не кри зе, 1877. го ди не. По сле 
од лу ка Бер лин ског кон гре са, обим и те ри то ри ја Ко сов ског ви ла је та зна чај-
но су из ме ње ни, при ла го ђа ва ју ћи се окол но сти ма на те ре ну, и он до би ја свој 
ко нач ни об лик. До 1912. го ди не Ко сов ски ви ла јет је до жи вео ви ше ма њих 
ад ми ни стра тив них из ме на, али је гро те ри то ри је Ста ре Ср би је остао у ње-
го вим окви ри ма3. Го ди не 1910. цен тар ви ја ле та се на ла зио у Ско пљу и у ње-
го вом са ста ву је би ло шест сан џа ка са 33 ка зе.

Та бе ла 1. Ад ми ни стра тив на по де ла Ко сов ског ви ла је та ју ла 1910. го ди не4
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2 М. Ја го дић, Срп ско-ал бан ски од но си у Ко сов ском ви ла је ту (1878-1912), Бе о град 2009, 5.
3 У пе ро ду 1880-1888. При зрен ски сан џак био је из дво јен из Ко сов ског ви ла је та и при-

по јен Би тољ ском ви ла је ту. Исто, 6.
4 Исто, 9.
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Ста ра Ср би ја у бал кан ским ра то ви ма  
1912-1914.

По сле ду гих ди пло мат ских и вој них при пре ма, у сеп тем бру 1912. го-
ди не је за кљу чен са вез бал кан ских др жа ва, са на ме ром да про те ра ју Тур-
ску са Бал ка на5. У пред сто је ћем ра ту Ср би ја је ра чу на ла на про ши ре ње у 
Ра шкој обла сти, на Ко со ву и Ме то хи ји и у Ма ке до ни ји. Тај ним до дат ком 
Уго во ру о при ја тељ ству и са ве зу из ме ђу Ср би је и Бу гар ске од 13. мар та 1912. 
го ди не, до го во ре на је по де ла Ма ке до ни је. Ис точ но од Ро до па и Стру ме 
би ла је не спор на бу гар ска зо на, се вер но и за пад но од Шар-пла ни не не-
спор на срп ска зо на, док је сре ди шњи део Вар дар ске Ма ке до ни је чи нио 
спор ну зо ну. За њу је пред ви ђе на де о ба, уко ли ко би срп ски и бу гар ски ин-
те ре си ис кљу чи ли ауто но ми ју. По де ла би ишла ли ни јом Кри ва Па лан ка – 
Охрид, пре се ца ју ћи Вар дар се вер но од Ве ле са. Уло га ар би тра у евен ту ал-
ном спо ру оста вље на је ру ском ца ру6.

Пр ви бал кан ски рат је окон чан Лон дон ским уго во ром о ми ру. Тур-
ска је би ла при мо ра на да се по ву че ис точ но од ли ни је Енос – Ми ди ја7. Под 
при ти ском ве ли ких си ла, Ита ли је и Аустро у гар ске, ство ре на је не за ви сна 
Ал ба ни ја, на те ри то ри ји ко ја је тре ба ло да при пад не Ср би ји и Цр ној Го ри. 
До шло је до су ко ба из ме ђу Ср би је и Бу гар ске због по де ле осво је них те ри-
то ри ја у Вар дар ској Ма ке до ни ји. Ру ска ар би тра жа је спо ро на пре до ва ла, 
па је Ср би ја скло пи ла са вез са Грч ком, не за до вољ ном пре ве ли ким ја ча њем 
Бу гар ске, и за ин те ре со ва ном за да ља про ши ре ња у Егеј ској Ма ке до ни ји8. 
Стал ни ин ци ден ти на ли ни ји раз гра ни че ња еска ли ра ли су у рат ни су коб на-
па дом бу гар ске вој ске на срп ске по ло жа је на Бре гал ни ци. Срп ска вој ска је 
по сле те шких бор би, ко је су тра ја ле од 30. ју на до 9. ју ла, од не ла по бе ду, 
по сле че га у рат про тив Бу гар ске ула зе Тур ска и Ру му ни ја. По ра же на на 
свим фрон то ви ма, Бу гар ска је би ла при мо ра на да за тра жи при мир је. Рат је 
окон чан ми ром у Бу ку ре шту 28. ју ла 1913. го ди не, ко јим је Ср би ји при па ла 
чи та ва Вар дар ска Ма ке до ни ја.

5 Са вез је скло пљен ни зом уго во ра о при ја тељ ству и са ве зу и вој них кон вен ци ја из ме ђу 
Ср би је, Бу гар ске, Цр не Го ре и Грч ке из ме ђу мар та и ок то бра 1912. го ди не. Бал кан ски 
уго вор ни од но си 1876-1996, том I (1876-1918), (при ре дио Мо мир Стој ко вић), Бе о град 
1998, 285-306, 307-313.

6 Исто, „Тај ни до да так Уго во ру о при ја тељ ству и са ве зу из ме ђу Ср би је и Бу гар ске, 
Со фи ја 29. 2/13. 3. 1912“, 285-287. Р. Љу шић, Срп ска др жав ност 19. ве ка, Бе о град 
2008, 256.

7 Бал кан ски уго вор ни од но си 1876-1996, I, „Уго вор о ми ру из ме ђу Тур ске и бал кан ских 
са ве зни ка, Лон дон 17/30. 5. 1913“, 344-347.

8 Уго вор о са ве зу и вој на кон вен ци ја из ме ђу Ср би је и Грч ке скло пље ни су 19. 5/1. 6. 
1913. Исто, 348-356.
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Ср би ја је из бал кан ских ра то ва иза шла као по бед ник, са те ри то ри јом 
уве ћа ном за 81.38%9. У са став Кра ље ви не Ср би је ушли су де ло ви Ра шке 
обла сти, Ко со во и Ме то хи ја и Вар дар ска Ма ке до ни ја. Ус по ста вља ње срп-
ске ци вил не вла сти на те ри то ри ја ма осло бо ђе ним у Пр вом бал кан ском ра ту 
те кло је па ра лел но са на пре до ва њем срп ске вој ске. За то је би ло за ду же но 
По ли циј ско оде ље ње при Шта бу Вр хов не ко ман де, на чи јем че лу се на ла зио 
ин спек тор по ли ци је Ми ло рад Ву ји чић, на чел ник у Ми ни стар ству уну тра-
шњих де ла. По ли циј ско оде ље ње, за јед но са Вр хов ним шта бом, од 26. ок-
то бра 1912. го ди не би ло је сме ште но у осло бо ђе ном Ско пљу. Пр ви за да так 
по ли циј ских слу жбе ни ка би ло је ус по ста вља ње ци вил не ад ми ни стра ци је у 
осло бо ђе ним обла сти ма, од но сно ор га ни за ци ја окру га, сре зо ва и оп шти на, 
по угле ду на ад ми ни стра тив ну по де лу у Ср би ји. Пред лог ад ми ни стра тив не 
по де ле на чел ник Ву ји чић је упу тио Вр хов ној ко ман ди 28. ок то бра 1912. го-
ди не10. По овом пред ло гу, осло бо ђе ну те ри то ри ју је тре ба ло по де ли ти на 
осам окру га: Но во па зар ски, При штин ски, Ку ма нов ски, Ско пљан ски, Те-
тов ски, Де бар ски, По мор ски и Пре шев ски, са укуп но 28 сре зо ва11. Пр во-
бит на ад ми ни стра тив на по де ла је у ви ше на вра та ме ња на и про ши ри ва на, 
у за ви сно сти од на пре до ва ња вој ске, по ли тич ких при ли ка и окол но сти на  

9 Уочи бал кан ских ра то ва, пре ма по пи су од 31. 12. 1910/13. 1. 1911. го ди не, Ср би ја је 
има ла те ри то ри ју од 48.302 км², по де ље ну на 17 окру га и град Бе о град. Но во о сло-
бо ђе ни кра је ви има ли су по вр ши ну од 39.309 км². М. Исић, „Од Ср би је до Ср би је“, 
у: Ср би и Ју го сла ви ја: др жа ва, дру штво, по ли ти ка (уред ник Мом чи ло Исић), Бе о град 
2007, 14.

10 Ар хив Ср би је (=АС), Штаб Вр хов не ко ман де – По ли циј ско оде ље ње 1912-1913 
(=ШВК-ПО), не сре ђе на гра ђа, ку ти ја Б 2387, Ин спек тор по ли ци је, М. Ву ји чић, Шта-
бу Вр хов не ко ман де, 15/28. 10. 1912, Вра ње.

11 Пред ло гом ад ми ни стра тив не по де ле у са став Но во па зар ског окру га ушли би сре зо ви: 
но во па зар ски са се ди штем у Но вом Па за ру, сје нич ки са се ди штем у Сје ни ци и ми тро-
вач ки са се ди штем у Ко сов ској Ми тро ви ци; у са став При штин ског окру га сре зо ви: 
при штин ски, са се ди штем у При шти ни, ву чи трн ски са се ди штем у Ву чи тр ну, гњи лан-
ски са се ди штем у Гњи ла ну, лаб ски са се ди штем у По ду је ву и фе ри зо вић ки са се ди-
штем у Фе ри зо ви ћу(Уро шев цу); у са став Ку ма нов ског окру га ушли би сре зо ви: ку ма-
нов ски са се ди штем у Ку ма но ву, кра тов ски са се ди штем у Кра то ву и кри во па ла нач ки 
са се ди штем у Кри вој Па лан ци; У округ Ско пљан ски ушли би сре зо ви: ско пљан ски 
са се ди штем у Ско пљу, ка ча нич ки са се ди штем у Ка ча ни ку и ве ле шки са се ди штем у 
Ве ле су; у округ Те тов ски ушли би сре зо ви брод ски са се ди штем у Бро ду, го сти вар ски 
са се ди штем у Го сти ва ру, гор њо по ло шки са се ди штем у Ки че ву и до њо по ло шки са се-
ди штем у Те то ву; у округ Де бар ски ушли би сре зо ви: де бар ски са се ди штем у Де бру 
и ра до мир ски са се ди штем у Ра до ми ру; у са став По мор ског окру га ушли би сре зо ви: 
драч ки са се ди штем у Дра чу, ти ран ски са се ди штем у Ти ра ни, ел ба сан ски са се ди штем 
у Ел ба са ну и ле шки са се ди штем у Ле шу; и у округ При зрен ски ушли би сре зо ви: шар-
пла нин ски са се ди штем у При зре ну, ђа ко вач ки са се ди штем у Ђа ко ви ци и пећ ки са 
се ди штем у Пе ћи. „Ова кву би по де лу за са да тре ба ло усво ји ти с об зи ром на за у зе ту 
област и с об зи ром на мо гућ ност ко је ће де ло ве још на ша вој ска за у зе ти“. Исто.
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те ре ну12. Ус по ста вља ње ад ми ни стра ци је би ло је од пр во ра зред ног по ли тич-
ког зна ча ја, па се те жи ло да ци вил на власт бу де ус по ста вље на на свим те ри-
то ри ја ма ко је је за у зе ла срп ска вој ска13. Чи нов ни ци су по ста вља ни ука зом 
вр хов ног ко ман дан та вој ске, на пред лог По ли циј ског оде ље ња. Ад ми ни стра-
тив на по де ла, као и ука зи о по ста вље њу ци вил них чи нов ни ка ни су за вре ме 
ра та јав но огла ша ва ни у Срп ским но ви на ма из по ли тич ких раз ло га, ра ди до-
брих од но са са са ве зни ци ма14.

Окру жни и сре ски на чел ни ци до би ли су упут ства за рад, пре ма ко ји ма им 
је у ду жност ста вље но да се за јед но са ко ман дан ти ма ме ста ста ра ју о лич ној и 
имо вин ској без бед но сти ста нов ни штва, да оси гу ра ју јед на кост свих гра ђа на 
без об зи ра на вер ску и на ци о нал ну при пад ност, и да чу ва ју не по крет ну имо-
ви ну тур ске др жа ве и дру гих прав них ли ца. Пр ви за да так је би ло гру пи са ње 
се ла у оп шти не и оп шти на у сре зо ве, во де ћи се ста њем ко је је по сто ја ло пре 
ра та и ме сним по тре ба ма ста нов ни штва15. При ли ком ор га ни зо ва ња сре зо ва 

12 „У вла ди је од лу че но да се Но ва Ва рош, Пље вља и При је по ље об у хва те у ад ми ни стра-
тив ном по гле ду ако их на ша вој ска др жи“. Из ве штај о по сла тим на ре ђе њи ма ин спек то-
ру Ву ји чи ћу пре ко те ле гра фа, ко ја ве ро ват но ни су сти гла услед пре ки ну тог са о бра ћа ја. 
АС, ШВК-ПО, ку ти ја Б2387, по на ред би ми ни стра уну тра шњих де ла ин спек тор Д. То-
до ро вић, ин спек то ру М. Ву ји чи ћу, 27. 10/9. 12. 1912, Бе о град. У не да ти ра ном ак ту, на-
ста лом по сле пред ло га ад ми ни стра тив не по де ле од 15/28. 10. 1912, по ред ра ни је пред-
ви ђе них осам окру га, на во де се и два но ва: Пље ваљ ски (срез пље ваљ ски) и Би тољ ски 
(сре зо ви би тољ ски, охрид ски, кру шев ски и при леп ски). Ми ни стар ство уну тра шњих 
де ла – По ли цај но оде ље ње (МУД-П), 1912, Ф 44 Р 95, При вре ме на ад ми ни стра тив на 
по де ла Ста ре Ср би је, не да ти ран и не пот пи сан акт. О стал ним из ме на ма ад ми ни стра-
тив не по де ле све до чи при мер При мор ског окру га, ко ји се по ми ње и у пред ло гу по де ле 
од 15/28. 10. 1912, као и у не да ти ра ном ак ту. У на ред би окру жном на чел ни ку у Би то љу 
од 13/26. 3. 1913. Ву ји чић ме ђу тим на во ди: „...на ша је вла да од лу чи ла да у при мор ском 
кра ју, у ко ји спа да и Ел ба сан са око ли ном, не по ста вља ци вил ну власт, већ да тај крај 
за у зе те обла сти др жи и уре ђу је вој ска“. АС, ШВК-ПО, ку ти ја Б 2387, Ин спек тор по ли-
ци је М. Ву ји чић, на чел ни ку окру га Би тољ ског, 13/26. 3. 1913, Ско пље.

13 „На стој те да што да ље ра ши ри те на шу власт... ...што ви ше об у хва ти те се ла под на-
шу сфе ру, не ис пу шта ју ћи ни јед но се ло до кле је до пр ла на ша вој ска“. АС, ШВК-
ПО, ку ти ја Б 2387, Ин спек тор по ли ци је М. Ву ји чић, на чел ни ку окру га При зрен-
ског, 27. 11/10.12. 1912, Ско пље.

14 Окру жни и сре ски чи нов ни ци ни су мо ра ли да ис пу ња ва ју ква ли фи ка ци је ко је је зах-
те вао За кон о уре ђе њу окру га и сре зо ва из 1905. го ди не, јер их је по ста вља ла Вр хов на 
ко ман да на осно ву За ко на о устрој ству вој ске из 1901. го ди не. М. Ја го дић, Уре ђе ње 
осло бо ђе них обла сти Ср би је 1912-1914: Прав ни оквир, Бе о град 2010, 12.

15 „Ре јо не сре зо ва т.ј. ко је оп шти не и се ла при па да ју по је ди ном сре зу, од ре ди те са рад њом 
са сре ским на чел ни ци ма, др же ћи се при том што је ви ше мо гу ће до са да шње по де ле“. 
АС, ШВК-ПО, ку ти ја Б2387, Ин спек тор по ли ци је, окру жним на чел ни ци ма у Ку ма но-
ву, Ско пљу, При шти ни, Но вом Па за ру и При зре ну, 25. 10/7. 11. 1912, Ско пље. Ово 
све до чи ко ли ко је Ву ји чић ма ло знао о тур ском ад ми ни стра тив ном си сте му. У Тур ској 
ца ре ви ни оп шти не ни су по сто ја ле као основ не управ не, суд ске и са мо у прав не је ди ни це, 
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и оп шти на кон сул то ва ни су срп ски на ци о нал ни рад ни ци, до бро упо зна ти са 
при ли ка ма у Ста рој Ср би ји, као и ме шта ни чи је су же ље ува жа ва не ка да је 
то би ло мо гу ће16. Окру жни и сре ски на чел ни ци су сре та ли су се са број ним 
про бле ми ма: ло ши или не по сто је ћи пу те ви, не до вољ но број но и ло ше људ-
ство, опу сто ше на зе мља, си ро ма шни и не раз ви је ни кра је ви, ста нов ни штво у 
збе го ви ма. По себ но ве ли ки про блем је пред ста вља ла ве ли чи на сре зо ва, због 
ло ших ко му ни ка ци ја, ма лог бро ја жан дар ма и не при ја тељ ски рас по ло же ног 
ар ба на шког ста нов ни штва. До про бле ма је до ла зи ло и због ме ша ња вој них 
вла сти у над ле жно сти ци вил них17.

По тре ба за до но ше њем уред бе о уре ђе њу но вих кра је ва од мах је при ме-
ће на. Про ви зор но уре ђе ње је по тра ја ло до 27. де цем бра 1912. го ди не, ка да 
је краљ Пе тар, два де сет и че ти ри да на на кон скла па ња при мир ја са Тур ском, 
про гла сио Уред бу о уре ђе њу осло бо ђе них пре де ла18. Уред ба је до не се на на осно ву 
За ко на о вој сци, ни је би ла пре ма пот пи са на ни од јед ног ми ни стра и ни је об-
ја вље на у слу жбе ним Срп ским но ви на ма, из истих раз ло га као ни ад ми ни стра-
тив на по де ла и ука зи о по ста вље њу ци вил них чи нов ни ка19. Има ла је пре ам бу лу, 
че ти ри гла ве и 88 чла но ва. Пр ва гла ва се од но си ла на уре ђе ње оп шти на, дру га 

па се тур ска ад ми ни стра тив на по де ла ни је мо гла ко ри сти ти при ли ком гру пи са ња се ла у 
оп шти не. М. Ја го дић, нав. де ло, 13. Тур ска ад ми ни стра тив на по де ла би ла је од ко ри сти 
при ли ком пр во бит ног од ре ђи ва ња гра ни ца сре зо ва, јер су гра ни це сан џа ка че сто пре-
тва ра не у гра ни це сре за.

16 „Ви ђе ни ји љу ди окру га Де бар ског упу ти ли су мол бу да се њи хов округ по де ли на сле-
де ће сре зо ве... Мол бу тре ба усво ји ти и по де лу та ко из вр ши ти и из вр ши ти по треб ну 
ре ор га ни за ци ју.“ АС, ШВК-ПО, ку ти ја Б 2387, Ин спек тор по ли ци је М. Ву ји чић, Ми-
ни стар ству уну тра шњих де ла, 24. 11/7. 12. 1912, Ско пље.

17 Сви ови про бле ми до шли су до из ра жа ја при ли ком ор га ни зо ва ња При зрен ског окру-
га. Пред лог по де ле ко ји је Вр хов ној ко ман ди упу тио ин спек тор Ву ји чић пред ви ђао је 
по сто ја ње три сре за у овом окру гу. Ко ман дант Тре ће ар ми је, у чи ју област де ло ва ња 
је спа дао овај округ, ђе не рал Бо жа Јан ко вић, ни је се сло жио са ова квом по де лом, сма-
тра ју ћи да је по треб но ор га ни зо ва ти шест ма њих сре зо ва ка ко би се ус по ста ви ла ефи-
ка сна кон тро ла и обез бе ди ла лич на и имо вин ска си гур ност гра ђа на. Ђе не рал Јан ко вић 
је о то ме из ве стио Вр хов ну ко ман ду и на сво ју ру ку при сту пио ор га ни за ци ји сре зо ва и 
по ста вља њу чи нов ни ка у скла ду са сво јим иде ја ма. Окру жни на чел ник се на шао у про-
це пу. У из ве шта ју ин спек то ру по ли ци је од 10/23. 12. 1912. он на во ди: „Не знам шта 
ћу да ра дим, ка ко да се кре ћем и шта да чи ним. Вр хов на ко ман да на ре ђу је јед но, ар ми ја 
III дру го!?“ То ком но вем бра и де цем бра до шло је до раз ме не се ри је из ве шта ја из ме ђу 
ин спек то ра по ли ци је, ђе не ра ла Јан ко ви ћа и окру жног на чел ни ка. На кра ју је од лу че но 
да бу де ор га ни зо ва но пет сре зо ва. АС, ШВК-ПО, ку ти ја Б2387, на чел ник окру га при-
зрен ског, Вр хов ној ко ман ди за По ли циј ско оде ље ње, 20. 11/ 3. 12. 1912; 16. 11/ 9.12. 
1912; 10. 12/23. 12. 1912; 13. 12/26.12. 1912; Ин спек тор по ли ци је М. Ву ји чић, на чел-
ни ку окру га При зрен ског, 27. 11/10.12. 1912; 13. 12/26.12. 1912; 29. 12.1912/11. 1. 
1913; на чел ник шта ба Тре ће ар ми је Б. Јан ко вић, Вр хов ном шта бу, 8. 12/21. 12. 1912.

18 Текст уред бе у АС, Ми ни стар ство прав де (=МП), 1912, Ф 41 Р 31.
19 М. Ја го дић, нав. де ло, 16.



Административне промене на простору Старе Србије 1912–1941 177

на функ ци о ни са ње сре зо ва, тре ћа је го во ри ла о окру зи ма и ор га ни за ци ји су до-
ва, док су се у че твр тој на ла зи ла „оп шта на ре ђе ња“. Пи та ње ад ми ни стра тив не 
по де ле њо ме ни је уре ђе но. Уред ба је би ла пр ви прав ни акт ко јим је за по че ла 
ин те гра ци ја но во о сло бо ђе них обла сти у прав ни си стем Кра ље ви не Ср би је20.

На кон скла па ња Бу ку ре шког ми ра 10. ав гу ста 1913. го ди не и на ред бе о де-
мо би ли за ци ји срп ске вој ске 17. ав гу ста 1913, кра ље вим ука зом од 30. ав гу ста 
1913. Вр хов на ко ман да је пре ста ла са ра дом. Уред ба од 27. де цем бра ни је ви ше 
мо гла оп ста ти на сна зи, па је 31. ав гу ста из да та но ва Уред ба о уре ђе њу осло бо ђе-
них обла сти21. Уред ба је до не та на пред лог Ми ни стар ског са ве та, пре ма пот-
пи са на је од свих чла но ва вла де и об ја вље на у Срп ским но ви на ма. Ни је има ла 
пре ам бу лу, а по ком по зи ци ји и ре ше њи ма је би ла ве о ма слич на уред би од 27. 
де цем бра 1912. го ди не. Уред бом је ре гу ли са но функ ци о ни са ње окру га, сре зо ва 
и оп шти на, али се та ко ђе ни је ба ви ла кон крет ном ад ми ни стра тив ном по де лом.

При са је ди ње ње но во о сло бо ђе них обла сти по ста ло је прав но мо гу ће на-
кон за кљу че ња Лон дон ског (30. мај 1913) и Бу ку ре шког (10. ав густ 1913) 
уго во ра о ми ру. Гра ни це но вих кра је ва Ср би је од ре ђе не су ме ђу на род ним 
уго во ри ма: Ре ше ње Кон фе рен ци је ам ба са до ра у Лон до ну о се вер ној и се ве-
ро и сточ ној гра ни ци Ал ба ни је (22. март 1913), Спо ра зум о срп ско-тур ској 
гра ни ци (16. ав густ 1913) и Спо ра зум о гра ни ци из ме ђу Ср би је и Цр не Го-
ре (12. но вем бар 1913)22.

Про гла сом кра ља Пе тра срп ском на ро ду 7. сеп тем бра 1913. го ди не из-
вр ше но је при са је ди ње ње но во о сло бо ђе них кра је ва Ср би ји23. Упра ва у но-
вим кра је ви ма вр ши ла се кра ље вим уред ба ма и ре ше њи ма вла де о при ме ни 
по је ди них по сто је ћих за ко на и њи хо вом уво ђе њу у жи вот у но вим кра је ви-
ма, док се за ко ном не утвр ди упра ва при са је ди ње них обла сти. Вла да ни је 
же ле ла да од мах про ши ри ва жност Уста ва и за ко на Ср би је на осло бо ђе не 
обла сти, већ да у њи ма из ве сно вре ме за др жи по се бан ре жим24. Ова на ме ра 
је на и шла на су прот ста вља ње у На род ној скуп шти ни од стра не по сла ни ка 
На пред не стран ке и Срп ске со ци јал де мо крат ске стран ке. Вла да је спро ве ла 
ан ке ту ме ђу окру жним на чел ни ци ма и су ди ја ма у но вим обла сти ма, тра же ћи 
да на осно ву свог до та да шњег ис ку ства и уви да у ста ње до ста ве ми шље ње о 
то ме ко ји би се за ко ни Кра ље ви не Ср би је мо гли од мах при ме ни ти у но вим 
кра је ви ма, а ко је би тре ба ло по ступ но уво ди ти и у ком ро ку; као и ко ји је 

20 Исто, 24.
21 Текст уред бе у Срп ским но ви на ма бр. 181, 21. 8/3. 9. 1913. Уред ба је до пу ње на три пу-

та: Срп ске но ви не бр. 200, 13/26. 9. 1913; бр. 238 30. 10/12. 11. 1913; бр. 23 29. 1/11. 2. 
1914.

22 Бал кан ски уго вор ни од но си I (1876-1918), (при ре дио М. Стој ко вић), Бе о град 1988, бр. 
128, 135, 148-150, 153, 160.

23 Срп ске но ви не бр. 186, 27. 8/9. 9. 1913.
24 М. Ја го дић, нав. де ло, 32-33.
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рок у ко ме би тре ба ло да ва жи из у зет но за ко но дав ство у но вим кра је ви ма. 
Окру жни на чел ни ци и су ди је углав ном су се сло жи ли да би у но вим кра је ви-
ма у од ре ђе ном ро ку тре ба ло за др жа ти по се бан ре жим, пред ла жу ћи при том 
раз ли чи ту ду жи ну тра ја ња тог ре жи ма25.

Пред лог за ко на о при са је ди ње њу Ста ре Ср би је и о упра ви у њој Ми ни стар-
ство уну тра шњих де ла упу ти ло је На род ној скуп шти ни 25. де цем бра са ми шље-
њем Др жав ног са ве та26. Пред лог за ко на пред ви део је ад ми ни стра тив ну по де лу 
но вих кра је ва на два на ест окру га и че тр де сет пет сре зо ва, сход но при ли ка ма на 
те ре ну и до та да шњем раз во ју ад ми ни стра ци је. Ва ро ши Ско пље и Би тољ де ли-
ле су се на квар то ве, ко ји су би ли под над зо ром и упра вом окру жног на чел ни-
ка. Број и на зив квар то ва од ре ђи вао је ми ни стар уну тра шњих де ла. Про ме ну 
про сто ра и на зи ва сре зо ва и ме ста сре ске вла сти мо гао је да вр ши са мо ми ни-
стар уну тра шњих де ла сво јим ре ше њем. Пред лог за ко на је про пи си вао тра ја ње 
спе ци јал ног ре жи ма од де сет го ди на, али је на За ко но дав ном од бо ру На род не 
скуп шти не овај члан за ко на из ме њен, па је тра ја ње спе ци јал ног ре жи ма скра ће-
но на шест го ди на. На род на скуп шти на ни је сти гла да гла са о пред ло гу За ко на 
о при са је ди ње њу Ста ре Ср би је Кра ље ви ни Ср би ји и о упра ви у њој до из би ја ња 
Пр вог свет ског ра та, а за вре ме ра та пред лог ни је ста вљен на днев ни ред27.

Та бе ла 2. Ад ми ни стра тив на по де ла Ста ре Ср би је у Пред ло гу За ко на 
о при са је ди ње њу Ста ре Ср би је Кра ље ви ни Ср би ји и о упра ви у њој

Окрузи и њихова седишта:

Битољски  
(Битољ)

Брегалнички  
(Штип)

Звечански  
(Митровица)

Косовски  
(Приштина)

Кумановски  
(Куманово)

Охридски  
(Охрид)

Срезови и њихова седишта:

битољски  
(Битољ)
кичевски  
(Кичево)

крушевски  
(Крушево)
периховски  

(Битољ)
преспански  

(Ресан)
прилепски  
(Прилеп)

кочански  
(Кочани)
калешки  

(Берово)
овчепољски  

(Св. Никола)
радовишки  

(Радовиште)
царевоселски  

(Царево Село)

вучитрнски  
(Вучитрн)
дренички  
(Лауша)

митровички  
(Митровица)

гњилански  
(Гњилане)
грачански  

(Приштина)
лабски  

(Подујево)
неродимски 

(Феризовић)

жеглиговски  
(Куманово)
кратовски  
(Кратово)

кривопаланачки 
(Крива Паланка)

прешевски 
(Прешево)

дебарски 
(Дебар)

охридски 
(Охрид)
струшки 
(Струга)

25 Исто, 38-40.
26 Сте но граф ске бе ле шке за се да ња На род не скуп шти не, 1913-1914, 505-516.
27 М. Ја го дић, нав. де ло, 43.
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Окрузи и њихова седишта:

Призренски  
(Призрен)

Пријепољски  
(Пријепоље)

Рашки 
(Нови Пазар)

Скопски  
(Скопље)

Тетовски  
(Тетово)

Тиквешки  
(Кавадарци)

Срезови и њихова седишта:

горски  
(Враниште)
подгорски 

(Сува Река)
подримски  
(Ораховац)

шарпланински 
(Призрен)

милешевски  
(Пријепоље)
нововарошки 
(Нова Варош)

прибојски 
(Прибој)

дежевски  
(Нови Пазар)

сјенички  
(Сјеница)

велешки  
(Велес)

качанички  
(Качаник)

скопски  
(Скопље)

галички  
(Галичник)

горњополошки  
(Гостивар)

доњополошки  
(Тетово)
поречки 
(Брод)

дојрански  
(Дојран)

ђевђелијски  
(Ђевђелија)

тиквешки  
(Неготин)

Ста ра Ср би ја у Пр вом свет ском ра ту 1914-1918.

Искра ра та за па ље на на Бал ка ну 28. ју на 1914. го ди не раз бук та ла се 
у су коб свет ских раз ме ра. Ср би ја се на шла су о че на са еко ном ски, вој но и 
број ча но над моћ ним не при ја те љем. Ње ни про тив ни ци, Аустро у гар ска и 
Не мач ка, ни су има ли ја сно де фи ни са не пла но ве о суд би ни Ср би је на кон 
евен ту ал не по бе де у ра ту. Аустро у гар ски рат ни ци ље ви де фи ни са ни су на 
сед ни ци За јед нич ког ми ни стар ског са ве та 19. ју ла 1914. го ди не. За јед нич ка 
вла да је усво ји ла за кљу чак да Аустро у гар ска не пред ви ђа анек си ју Ср би је, 
сем стра те шког ис пра вља ња гра ни ца28. У вр ху Не мач ког Рај ха по сто ја ла је 
са мо оп шта кон цеп ци ја о сред њој Евро пи, без ја сних пла но ва о суд би ни 

28 Ова ко де фи ни сан за кљу чак до не сен је због су прот ста вља них ста во ва две стру је у вр ху 
Аустро у гар ске. Крај њи анек си о ни сти, са упо ри штем на дво ру и у ге не рал шта бу, за ла-
га ли су се за пот пу но уни ште ње Ср би је и анек си ју ве ћег де ла ње не те ри то ри је, док су 
пред став ни ци ма ђар ског плем ства, на че лу са пред сед ни ком ма ђар ске вла де Иштва-
ном Ти сом, би ли про тив анек си је ве ли ког де ла Ср би је, пла ше ћи се ја ча ња срп ског еле-
мен та на тлу мо нар хи је. Под „ну жним стра те гиј ским ис пра вља њем гра ни ца“ ми сли ло 
се пр вен стве но на област Ма чве и Бе о град. У сво јим ме мо а ри ма ге не рал Кон рад је 
за пи сао: „По што је ипак би ло усво је но да се огра ни чи мо на стра те гиј ске ис прав ке 
гра ни ца, ја сам он да под ву као да тре ба до би ти Ма чву и област Бе о гра да ка ко би смо 
трај но има ли у ру ка ма два ве ли ка мо сто бра на“. А. Ми тро вић, Про дор на Бал кан и Ср-
би ја 1908-1918, Бе о град 2011, 282-287. На до но ше ње ова квог за кључ ка ути ца ла је и 
же ља да се не иза зи ва од луч ност Ру си је да при ђе у по моћ Ср би ји. Те ри то ри ју Ср би-
је тре ба ло је пре пу сти ти дру гим бал кан ским зе мља ма: Бу гар ској, Ал ба ни ји и Грч кој. 
Област Ста ре Ср би је би ла би по де ље на из ме ђу Бу гар ске и Ал ба ни је, ко ја би по ста ла 
аустро у гар ски про тек то рат. Ж. Авра мов ски, „Опре де ље ње Бу гар ске за Цен трал не си-
ле у Пр вом свет ском ра ту“, у: Ју го сло вен ско-бу гар ски од но си у ХХ ве ку (уред ник Жив ко 
Авра мов ски), књ. 1, Бе о град 1982, 65.
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Ср би је по сле вој не по бе де29. Бер лин је то ком 1914. сма трао да је Ср би ја 
пре пу ште на Аустро у гар ској, а раз ра ђе на по ли ти ка ни је по сто ја ла ни ка да 
је Ма кен зен на ре дио на пад пре ко Са ве и Ду на ва30.

Офан зи ве аустро у гар ске вој ске у ав гу сту и но вем бру 1914. го ди не од-
би је не су и те ри то ри ја Ср би је је са чу ва на нео кр ње на. По раз Мо нар хи је 
до вео је до ин тен зи ви ра ња пре го во ра Цен трал них си ла са Бу гар ском, ка ко 
би ова сту пи ла у рат са Ср би јом. Пре го во ри су за по че ли не по сред но по 
Са ра јев ском атен та ту, али то ком го ди ну да на ди пло ма те ни су ус пе ле да 
по стиг ну спо ра зум. Охра бре на аустро у гар ским не у спе хом у две офан зи ве 
на Ср би ју, као и стал ним ди пло мат ским по ну да ма чла ни ца Ан тан те да им 
се при кљу чи, Бу гар ска је по ве ћа ва ла сво је зах те ве31. То ком пр вих ди пло-
мат ских кон та ка та Бу га ри су тра жи ли про ши ре ње у срп ској Ма ке до ни ји 
до ли ни је Кри ва Па лан ка – Охрид, из Срп ско-бу гар ског уго во ра о са ве зу 
из 1912. го ди не32. Ка сни је су зах те ви про ши ре ни на чи та ву те ри то ри ју об-
у хва ће ну Мир цштег ским ре фор ма ма, по том и Не го тин ски округ. Не мач ки 
на чел ник Ге не рал шта ба, ге не рал Фал кен хајм, ин си сти рао је да се при хва те 
сви бу гар ски усло ви, јер је ње но уче шће у здру же ном на па ду на Ср би ју 
нео п ход но да би се оства рио успех33. На фи нал ним пре го во ри ма во ђе ним 
у Пле су бу гар ски пред став ник, пу ков ник Ган чев, до нео је Пред лог Уго во-
ра о са ве зу и Тај ног анек са. Из ме ђу оста лог, уго во ром је би ло пред ви ђе но 
да Бу гар ска анек ти ра чи та ву ис точ ну Ср би ју, ве ли ки део Ста ре Ср би је, 
као и са гла сност Си ла осо ви не за по сле рат ну пер со нал ну уни ју Бу гар ске и 
Ал ба ни је, уко ли ко она оста не да по сто ји као са мо стал на др жа ва. Због про-
ти вље ња Аустро у гар ске, пр вен стве но на чел ни ка Ге не рал шта ба Кон ра да, 
ови зах те ви су убла же ни, сма ње на је те ри то ри ја пред ви ђе на за бу гар ску 
анек си ју у Ста рој Ср би ји и од ба че на мо гућ ност пер со нал не уни је са Ал-
ба ни јом. Уго во ри о при ја тељ ству и са ве зу Си ла осо ви не и Бу гар ске пот-
пи са ни су у Со фи ји 6. сеп тем бра 1915. го ди не. Истог да на скло пље на је и 
Вој на кон вен ци ја у Пле су.

Тај ном кон вен ци јом из ме ђу Бу гар ске и Не мач ке пред ви ђе но је, из ме ђу 
оста лог, да Бу гар ска анек ти ра те ри то ри ју чи ја би гра ни ца на се ве ру по че ла 

29 А. Ми тро вић, нав. де ло, 420-432.
30 А. Ми тро вић, „Ства ра ње не мач ке оку па ци о не зо не и аустро у гар ске оку па ци о не упра-

ве у Ср би ји (је сен 1915 – про ле ће 1916)“, Bal ca ni ca 13-14, 1982/1983, 9.
31 Спрем ност бу гар ске вла де и ца ра да уве ду Бу гар ску у рат про тив Ср би је спла сла је на-

кон аустро у гар ског по ра за у де цем бру 1914. го ди не. „Они ни су на пу сти ли сво је пре-
тен зи је, али су оче ки ва ли по го дан мо ме нат и стал но по ве ћа ва ли сво је зах те ве, јер су 
оце ни ли да вред ност бу гар ске ак тив не са рад ње са Цен трал ним си ла ма по сле срп ских 
по бе да по ста је још ве ћа“. Ж. Авра мов ски, нав. де ло. 77.

32 Бал кан ски уго вор ни од но си 1876-1996, књ. I, 287-288.
33 Ж. Авра мов ски, нав. де ло, 66.
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ушћем Мо ра ве у Ду нав, пра ти ла де сну оба лу Мо ра ве до Ста ла ћа, ода тле би 
про ду жи ла во до дел ни цом За пад не и Ју жне Мо ра ве пре ко гре бе на Скоп ске 
Цр не Го ре, пре се кла те снац код Ка ча ни ка и пе ла се до гре бе на Шар-пла ни-
не, где из би ја на гра ни це Сан сте фан ске Бу гар ске34. У ову област ушли би 
ју го и сточ ни кра је ви Ста ре Ср би је, де ло ви При штин ског, При зрен ског и 
Ку ма нов ског окру га и чи та ва Вар дар ска Ма ке до ни ја.

Офан зи ва здру же них аустро у гар ских и не мач ких вој них сна га 6. но вем-
бра 1915. го ди не, пот по мог ну та бу гар ским ула ском у рат и уда ром у ле ђа 
срп ске вој ске, до ве ла је до сло ма срп ске од бра не и по вла че ња вла де, вој них 
сна га и ве ли ког бро ја из бе гли ца. У ча су три јум фа, нај ви ши пред став ни ци 
три ју тре нут них по бед ни ка би ли су сло жни да „Ср би ја тре ба да бу де уни-
ште на“35. Не спо ра зу ми су на ста ли ка да је тре ба ло до го во ри ти мо дел по ко ме 
ће то би ти учи ње но. У Аустро у гар ској је опет ак ту а ли зо ван су коб крај њих 
анек си о ни ста и ма ђар ског плем ства. Ге не рал Кон рад је ис ти цао да Бу гар-
ској не би тре ба ло до зво ли ти да анек ти ра до њи ток Мо ра ве, јер је то област 
ко ја би Аустро у гар ској обез бе ди ла кључ ни по ло жај на Бал ка ну. Кон рад је 
сма трао да би „ли ни ја Но ва Ва рош – Но ви Па зар – Ми тро ви ца – Ка ча ник 
мо ра ла да оста не у обла сти Мо нар хи је као бу ду ћа ва жна же ле знич ка тра са 
нор мал ног ко ло се ка“36, чи ме би Аустро у гар ска анек ти ра ла Ра шку област и 
нај ве ћи део Ко со ва и Ме то хи је. Због про ти вље ња ма ђар ске стра не до шло 
је до сед ни це За јед нич ког ми ни стар ског са ве та 6. ја ну а ра 1916. го ди не, са 
„рат ним ци ље ви ма Мо нар хи је“ на днев ном ре ду. Кон цен зус ни је по стиг нут, 
па је до не сен за кљу чак ко ји је пи та ње анек си је оста вљао за по сле ра та, а за-
кључ ци од 19. ју ла 1914. ни су по ву че ни. Сва пи та ња у ве зи са анек си јом срп-
ске те ри то ри је оста ла су отво ре на37.

Не мач ки Рајх ни је хтео да ство ри сво ју вла сти ту упра ву над де лом оку пи-
ра них те ри то ри ја у Ср би ји. Ме ђу тим, Нем ци су би ли из у зет но за ин те ре со-
ва ни са ис ко ри шћа ва ње срп ских при вред них по тен ци ја ла и кон тро лу же ле-
знич ке мре же. С об зи ром на то да је не мач ка 11. ар ми ја оста ла на Со лун ском 
фрон ту, на сек то ру Ђев ђе ли је, Нем ци су ус по ста ви ли етап ну зо ну ко ја је зва-
нич но слу жи ла за снаб де ва ње не мач ких тру па. Не мач ка етап на упра ва би ла је 
над ле жна за тру пе Рај ха и све уре ђа је у њи хо вим ру ка ма, али је њен де ло круг 
био знат но ши ри, јер су Нем ци ни зом по себ них на ред би и уго во ра са Бу га-
ри ма за се бе узе ли све нај ва жни је при вред не из во ре и стра те гиј ске објек те. 
За се бе су обез бе ди ли пра во да ис ко ри шћа ва ју руд ник у Бо ру, као и руд ни-
ке у Мај дан пе ку и Па ла кат ни ци, чи је при хо де су де ли ли са Аустро у гар ском. 
Обез бе ђе на је и кон тро ла над пру гом Сме де ре во – Ниш – Ско пље – Ве лес. 

34 Бал кан ски уго вор ни од но си 1876-1996, књ. I, 465.
35 А. Ми тро вић, Ср би ја у Пр вом свет ском ра ту, Бе о град 1984, 326.
36 Исто, 328.
37 А. Ми тро вић, Про дор на Бал кан и Ср би ја 1908-1918, Бе о град 2011, 469.
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Етап на зо на је об у хва ти ла чи та ву Мо рав ско-вар дар ску до ли ну. У Ни шу, 
Ле сков цу, Пре де ја ни ма, Вра њу, Бу ков цу, Ку ма но ву, Ско пљу, Ка та ла но ву и 
Ве ле су би ле су сме ште не не мач ке ко ман де, док је у При ле пу би ла ко ман да 
11. ар ми је. Етап на ко ман да је пр во би ла сме ште на у Кра гу јев цу, па Ни шу, 
и ко нач но од фе бру а ра 1916. у Ско пљу. У Ни шу је оста ла Етап на ин спек-
ци ја 11.38

Ус по ста вља ње аустро у гар ске оку па ци о не зо не за по че ло је 20. де цем-
бра 1915. го ди не, ка да је из цар ско-кра љев ске Вр хов не ко ман де упу ћен 
не мач кој Вр хов ној ко ман ди акт у ко ме се на во ди да је на ло же но ства ра ње 
оку па ци о них вла сти на под руч ју ра ни јих срп ских окру га Ша бац, Бе о град, 
Ва ље во, Сме де ре во, Гор њи Ми ла но вац, Кра гу је вац, као и три сре за Ћу приј-
ског окру га (Ја го ди на, Вар ва рин, Ре ко вац). Цар Фра њо Јо сиф је за вој ног 
ге не рал ног гу вер не ра оку пи ра ног де ла Ср би је име но вао гро фа Са ли са, док 
је 17. ја ну а ра по зна ти исто ри чар и бал ка но лог Та ло ци име но ван за ци вил-
ног ко ме са ра. Гроф Са лис је на том по ло жа ју остао до 6. ју ла 1916, ка да је 
сме њен, а на ње го во ме сто је до шао фон Ре мен, ко ји је на ду жно сти остао 
до кра ја ра та. Вој ни ге не рал ни гу вер ман је про ши рен 11. фе бру а ра 1916. на 
ужич ки, ча чан ски и за пад ни део Кру ше вач ког окру га39. Да ље ус по ста вља ње 
ге не рал ног гу вер ма на за у ста вље но је због су ко ба са Бу гар ском око ор га ни-
зо ва ња оку па ци о ног ре жи ма на те ри то ри ји Ста ре Ср би је, тј. на де ло ви ма 
Ко со ва и Ме то хи је.

До су ко ба је до шло већ по чет ком де цем бра 1915. го ди не, ка да је по ста-
ло ја сно да Бу гар ска има мно го ве ће прох те ве но што је са др жао не дав но 
пот пи са ни уго вор. Нов бу гар ски зах тев је зва нич но под нет 10. фе бру а ра 
1916. и ба зи рао се на чи ње ни ци да су бу гар ске вој не сна ге про др ле мно го 
да ље не го што је уго во ром би ло пред ви ђе но. По ње му, Бу гар ској би при па ла 
ле ва оба ла Ве ли ке Мо ра ве, као и до бар део Ко со ва и ис точ не Ал ба ни је. На 
про сто ру Ста ре Ср би је Бу га ри су по ла га ли пра во на Пећ, Ђа ко ви цу, При-
шти ну и При зрен40. У Мо нар хи ји ни су би ли спрем ни да учи не ове уступ ке, 
али су Бу га ри по ка за ли да пла ни ра ју да трај но оста ну на те ри то ри ји ко ју је 
то ком рат них опе ра ци ја по се ла њи хо ва вој ска. На про сто ру Ко со ва по че ли 

38 Нем ци су ус по ста вља ње сво је Етап не зо не об ја шња ва ли рат ним раз ло зи ма и по тре бом 
бр зог и не сме та ног снаб де ва ња 11. ар ми је. Етап на зо на је, ме ђу тим, би ла и адут у ру ка-
ма не мач ке у евен ту ал ним пре го во ри ма о ре ком по зи ци ји Бал ка на, јер би у слу ча ју не-
мач ког по вла че ња из Ср би је пре ти ла опа сност да они из тих пре го во ра бу ду пот пу но 
ис кљу че ни. А. Ми тро вић, „Ства ра ње Не мач ке оку па ци о не зо не и аустро у гар ске оку-
па ци о не упра ве у Ср би ји (је сен 1915 – про ле ће 1916)“, Bal ca ni ca 13-14, 1982/1983, 21.

39 Исто, 32.
40 Исто, 472. Ж. Авра мов ски, „Бу гар ске пре тен зи је на анек си ју де ло ва Ко со ва у Пр вом 

свет ском ра ту (1915-1916)“, у: Ју го сло вен ско-бу гар ски од но си у ХХ ве ку (уред ник Жив ко 
Авра мов ски), књ. 2, Бе о град 1982, 120.
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су да уво де сво ју ци вил ну упра ву, по ста вља њем град ских пре фе ка та у При-
шти ни, При зре ну и Ка ча ни ку. До шло је до же сто ког спо ра ко ји је пре ва-
зи ђен тек не мач ким по сре до ва њем. Спо ра зум је пот пи сан 1. апри ла 1916. 
Њи ме је пред ви ђе но да аустро у гар ској вој ној упра ви оста не сек тор са Ел ба-
са ном, Ђа ко ви цом, Ко сов ском Ми тро ви цом, Алек сан дров цем, Кру шев цом 
и ле вом оба лом Ве ли ке Мо ра ве, а Бу гар ској сек тор са При зре ном, При шти-
ном, Про ку пљем и де сном оба лом Ве ли ке Мо ра ве. Бу га ри су из сво је обла-
сти мо ра ли да по ву ку ци вил не вла сти и до го во ре но је да спо ра зум бу де „ис-
кљу чи во вој не при ро де“, тј. да ва жи „за вре ме тра ја ња ра та“41.

Спо ра зу мом од 1. апри ла ство ре ни су усло ви да Аустро у гар ска до вр-
ши фор ми ра ње сво је оку па ци о не зо не ко ја је слу жбе но на зва на Цар ско-
кра љев ски вој ни ге не рал ни гу вер ман у Ср би ји. Ње му су при кљу че ни сре-
зо ви Ко сов ска Ми тро ви ца, Но ви Па зар и При је по ље. У свом ко нач ном 
об ли ку Вој ни ге не рал ни гу вер ман Ср би ја за хва тао је област од 29.664 км² 
(23.880 км² ста ре и 6.784 км² при по је не обла сти)42 на ко јој је, пре ма по-
пи су од 1. ју ла 1916, жи ве ло 1, 373. 511 ста нов ни ка. „Гра ни це Гу вер ма на 
те кле су, гру бо узе то, ре ком Дри ном од ње ног ушћа у Са ву, па уз вод но 
од ве ли ке оку ке ју жно од Сре бре ни це (на бо сан ској стра ни), па ис точ но 
од Вар ди шта, Ув ца и Чај ни ча (ис кљу че них), се вер но од Пље ва ља (ис кљу-
че но) а за пад но од Ја бу ке (укљу че но), ју жно од Ту ти на и ко сов ског Руд-
ни ка (укљу че них), ју жно и ис точ но од Ву чи тр на (укљу че но), па да ље ка 
се ве ру об у хва та ју ћи Ба ре, ју жно од Бр зе ћа (укљу че но), он да Ја стреп цом 
ка Ста ла ћу об у хва та ју ћи Брус и Алек сан дро вац, Ве ли ком Мо ра вом део ње-
ног ушћа, за тим Ду на вом и Са вом“43. Гу вер ман је по де љен на 13 управ них 
је ди ни ца, ко је су пра ти ле гра ни це срп ских окру га, осим у си ту а ци ји ка да 
су де ло ви по је ди них окру га оста ли на бу гар ској стра ни. По себ ну управ ну 
је ди ни цу чи нио је Бе о град, док су сре ди шта дру гих би ли: Ча чак, Гор њи 
Ми ла но вац, Кра гу је вац, Кру ше вац, Ша бац, Сме де ре во, Ужи це, Ва ље во, 
Ко сов ска Ми тро ви ца, Но ви Па зар и При је по ље. Са те ри то ри је Ста ре Ср-
би је у са став Гу вер ма на су ушли Зве чан ски, При је пољ ски и Но во па зар ски 
округ, са 155.484 ста нов ни ка44.

Бу га ри ма је при пао оста ли део срп ске те ри то ри је. Они су га по де ли ли 
на две оку па ци о не зо не. Вој но ин спек циј ска област Мо ра ва са се ди штем у 
Ни шу об у хва та ла је ис точ ну и ју го и сточ ну Ср би ју, док је Вој но ин спек циј-
ска област Ма ке до ни ја об у хва та ла нај ве ћи део Ко со ва и це лу Ма ке до ни ју. 

41 А. Ми тро вић, „Ства ра ње не мач ке оку па ци о не зо не и аустро у гар ске оку па ци о не упра-
ве у Ср би ји (је сен 1915 – про ле ће 1916)“, Bal ca ni ca 13-14, 1982/1983 , 31.

42 Љ. Ди мић, Исто ри ја срп ске др жав но сти, Но ви Сад 2001, 14.
43 А. Ми тро вић, „Ства ра ње не мач ке оку па ци о не зо не и аустро у гар ске оку па ци о не упра-

ве у Ср би ји (је сен 1915 – про ле ће 1916)“, Bal ca ni ca 13-14, 1982/1983, 32.
44 Исто, 33.
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У прак си, нај ве ћи део обла сти Ма ке до ни ја био је у са ста ву не мач ке етап не 
зо не. Нем ци су кон тро ли са ли све зна чај не при вред не, ин ду стриј ске и са-
о бра ћај не објек те45. Бу га ри су у сво јој оку па ци о ној зо ни спро ве ли ком-
би на ци ју вој не и ци вил не упра ве, осим у де лу Ко со ва, због спо ра зу ма са 
Аустро у гар ском. Чи нов нич ки апа рат, по себ но ру ко во де ћи ка дар, до ве ден 
је из Бу гар ске, осим оп штин ских пред став ни ка у се ли ма где су ко ри шће-
ни љу ди ко ји су чи ни ли до ма ће ста нов ни штво.46 Пре те жну уло гу је ипак 
има ла вој на власт. Бу га ри су спро во ди ли по ли ти ку бу га ри за ци је ста нов-
ни штва, те же ћи да су зби ју срп ско на ци о нал но осе ћа ње, и при пре ме те ри-
то ри ју за трај но при кљу че ње Бу гар ској. Оку па ци о ни ре жим, фор ми ран у 
про ле ће 1916. го ди не, функ ци о ни сао је до кра ја сеп тем бра 1918. го ди не. 
По сле про бо ја Со лун ског фрон та срп ски вој ни ци су се по сле три ду ге го-
ди не вра ти ли на сво ју зе мљу и осло бо ди ли је од оку па то ра.

Ста ра Ср би ја у Кра ље ви ни СХС  
1918-1929.

За вр ше так Пр вог свет ског ра та и ства ра ње Кра ље ви не СХС до не ли су 
по тре бу за уре ђе њем др жав не ад ми ни стра ци је. Због су ко ба из ме ђу уни-
та ри стич ких и фе де ра ли стич ких сна га, по сте пе но све ви ше гру пи са них на 
на ци о нал ном („пле мен ском“) осно ву, пи та ње ад ми ни стра тив не по де ле до-
би ло је ве ли ки зна чај47. У пе ри о ду про ви зо ри ју ма, до до но ше ња Уста ва и 
За ко на о по де ли зе мље, на про сто ру Ср би је функ ци о ни са ла је ад ми ни стра-
тив на по де ла на окру ге из вре ме на пре ра та. Ука зом ре ген та Алек сан дра од 
30. ју на 1919. Устав и сви за ко ни „ра ни је Кра ље ви не Ср би је“ сту пи ли су на 
сна гу у свим обла сти ма при са је ди ње ним Ср би ји и Цр ној Го ри на кон бал-
кан ских ра то ва48. Та ко су кра је ви осло бо ђе ни 1912. и 1913. го ди не из јед-
на че ни у прав ном по гле ду са ста рим обла сти ма Кра ље ви не Ср би је ско ро 
тач но шест го ди на од при са је ди ње ња, баш као што је то би ло пред ви ђе но у 
пред ло гу За ко на о при са је ди ње њу Ста ре Ср би је Кра ље ви ни Ср би ји и о упра ви 
у њој из 1913. го ди не49. Ре ген то вим ука зом Устав и за ко ни Кра ље ви не Ср би је 

45 Нем ци су по себ но би ли за ин те ре со ва ни за кон тро лу са о бра ћај ни ца. Под њи хо вом 
над ле жно шћу је би ла пру га на ле вој оба ли Ве ли ке и Ју жне Мо ра ве, пру ге у Ма ке до-
ни ји, ли ни ја Ниш – Со фи ја и пру га у до ли ни Ти мо ка. А. Ми тро вић, Ср би ја у Пр вом 
свет ском ра ту, Бе о град 1984, 341-342.

46 Исто, 342.
47 Ђ. Стан ко вић, „Ад ми ни стра тив на по де ла Кра ље ви не СХС“, Исто риј ски гла сник 1-2, 

Бе о град 1981, 35.
48 Слу жбе не но ви не Кра ље ви не СХС, бр. 68, 15. 07. 1919.
49 М. Ја го дић, Уре ђе ње осло бо ђе них обла сти Ср би је 1912-1914: Прав ни оквир, Бе о град 

2010, 43.
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про ши ре ни су и на че ти ри окру га ко је је Цр на Го ра до би ла у ра то ви ма 1912-
1913. го ди не: Пље ваљ ски, Бје ло пољ ски, Бе ран ски и Ме то хиј ски округ50.

У цен тру су ко ба око на чи на ад ми ни стра тив не по де ле Кра ље ви не СХС 
на шло се пи та ње по де ле Хр ват ске, Сла во ни је и Дал ма ци је. Стран ке хр ват-
ског бло ка оп ту жи ва ле су ра ди кал ско-де мо крат ску ко а ли ци ју да же ле да 
„пар це ли зи ра ју Хр ват ску“, док су за го вор ни ци уни та ри зма и цен тра ли зма 
у За ко ну о ад ми ни стра тив ној по де ли ви де ли на чин да су зби ју по ку ша је се-
па ра ти зма и „пле мен ског гру пи са ња“51. У ди ску си ји при ли ком до но ше ња 
Уста ва оцр та ле су се две тен ден ци је: јед на, да се гра ни це обла сти по кло пе 
са исто риј ским гра ни ца ма по је ди них по кра ји на; дру га, да се пре ко ових гра-
ни ца пре ђе. Ви дов дан ски устав је пред ста вљао по бе ду дру ге стру је. Чла ном 
95. Ви дов дан ског уста ва про пи са но је да се „упра ва у Кра ље ви ни вр ши по 
обла сти ма, окру зи ма, сре зо ви ма и оп шти на ма. По де ла на обла сти вр ши се 
за ко ном пре ма при род ним, со ци јал ним и еко ном ским при ли ка ма. Јед на об-
ласт мо же има ти нај ви ше 800.000 ста нов ни ка“52. До зво ље но је спа ја ње две 
или ви ше обла сти у ве ћу, уко ли ко то од лу че об ла сне скуп шти не, при че му се 
мо ра по што ва ти огра ни че ње о нај ве ћем бро ју ста нов ни ка обла сти. Уста во-
тво рац је пред ви део да уме сто ма лог бро ја ве ли ких обла сти бу де ство ре но 
мно го ма лих обла сти. Ти ме је тре ба ло да се спре че „по кра јин ске иде је“ и 
„пле мен ско гру пи са ње“. Уко ли ко би јед но пле ме би ло гру пи са но та ко да жи-
ви у јед ној ве ли кој обла сти, или не ко ли ко њих, „оно би ту сво ју област или те 
сво је обла сти сма тра ло као сво ју ужу пле мен ску др жа ву, што би без сум ње 
би ло опа сно за др жав но је дин ство“53.

Усва ја ње За ко на о по де ли зе мље би ло је од нај ве ћег зна ча ја за цен тра ли-
стич ко-уни та ри стич ки блок, па је пи та ње ње го вог до но ше ња вла да по кре-
ну ла од мах на по чет ку за ко но дав ног за се да ња На род не скуп шти не. Вла дин 
пред лог за ко на је пред ви ђао по де лу на 26 обла сти ко ји ма би те ри то ри ја 
Кра ље ви не СХС би ла по де ље на на ад ми ни стра тив не је ди ни це при бли жне 
ве ли чи не. За кон ни је до не сен због из би ја ња кри зе вла де и су ко ба у ра ди кал-
ско-де мо крат ској ко а ли ци ји. По сле сме не ми ни стра уну тра шњих по сло ва 
Све то за ра При би ће ви ћа, ко ји је ва жио за ис так ну тог но си о ца цен тра ли зма, 
Вла да је оду го вла чи ла са до но ше њем за ко на. Ви дов дан ски устав је у на че лу 

50 Те ри то ри ји пре ђа шње Кра ље ви не Ср би је при па ло је и под руч је до би је но Неј ским 
уго во ром о ми ру од 29. но вем бра 1919. го ди не. Оп шти не на се ве ру при до да те су по-
сто је ћим сре зо ви ма: не го тин ском, кра јин ском и за је чар ском, а на сре ди ни ис точ не 
гра ни це јед на област је при до да та лу жич ком сре зу. Обра зо ва на су и три но ва сре за: 
ца ри брод ски, бо си ле град ски и стру мич ки. М. Исић, нав. де ло, 12.

51 Ђ. Стан ко вић, нав. де ло, 36.
52 Уста ви и вла де Кне же ви не Ср би је, Кра ље ви не Ср би је, Кра ље ви не СХС и Ју го сла ви је: 1835-

1941, (при ре дио Ду шан Мр ђе но вић), Бе о град 1988, 221-222.
53 Ђ. Стан ко вић, нав. де ло, 36.
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про пи сао до но ше ње За ко на о по де ли зе мље на обла сти у ро ку од шест ме се-
ци. Ре кон стру и са ној вла ди се отво ри ла мо гућ ност да оду го вла че њем пре ко-
ра чи тај рок и за кон до не се као уред бу, без гла са ња у На род ној скуп шти ни. 
Овај пут је иза бран, ка ко би се убла жи ло не за до вољ ство хр ват ског бло ка и 
де ли мич ним удо во ља ва њем њи хо вим зах те ви ма оста ви ла мо гућ ност за по-
ли тич ки спо ра зум.

Уред ба о по де ли зе мље на обла сти54 до не се на је 26. апри ла 1922. го ди не. 
Глав на раз ли ка из ме ђу Уред бе и Пред ло га за ко на би ла је у по де ли Хр ват ске, 
Сла во ни је и Дал ма ци је. Хр ват ска и Сла во ни ја су по де ље не на са мо три обла-
сти. У од но су на Пред лог за ко на, по ко ме су све исто риј ске обла сти Кра ље ви не 
СХС би ле јед на ко ато ми зи ра не, у Уред би о по де ли зе мље на обла сти то ни је био 
слу чај. Ср би ја је по де ље на на 18 обла сти55. По те ри то ри јал ном оп се гу и по 
бро ју ста нов ни ка, обла сти на про сто ру Ср би је би ле су знат но ма ње од обла-
сти на про сто ру дру гих исто риј ских по кра ји на. Од Зет ске обла сти са мо је 
би ла ве ћа Ни шка област, док је Оси јеч ка област има ла ви ше ста нов ни ка не го 
че ти ри обла сти у Ср би ји за јед но: Ва љев ска, Мо рав ска, Под рин ска и По жа-
ре вач ка. На јед ну област у Ср би ји до ла зио је про сеч но 309.081 ста нов ник, 
што је ма ње не го у би ло ко јој дру гој по кра ји ни, и са мо 38.63% од Уста вом 
пред ви ђе ног мак си му ма56. По де ла се у ве ли кој ме ри осла ња ла на ра ни ју ад ми-
ни стра тив ну по де лу, па је шест окру га са мо пре и ме но ва но у обла сти.

Но вом ад ми ни стра тив ном по де лом про стор Ста ре Ср би је по де љен је 
из ме ђу осам но во фор ми ра них обла сти. Три обла сти: Скоп ска, Бре гал нич ка 
и Би тољ ска, чи та вом те ри то ри јом су се на ла зи ле на те ри то ри ји Ста ре Ср би-
је. Оста так те ри то ри је но вом ад ми ни стра тив ном по де лом чвр шће је по ве зан 
са прет ку ма нов ском Ср би јом, са из у зет ком Ме то хиј ског и Бе ран ског окру га, 
ко ји су ушли у са став Зет ске обла сти и на тај на чин се по ве за ли са те ри то ри-
јом не ка да шње Цр не Го ре. На ме ра вла де је би ла да се про стор Ста ре Ср би је 

54 Слу жбе не но ви не Кра ље ви не СХС, бр 92, 28. 4/11. 5. 1922. При до но ше њу Уред бе 
Вла да је мо ра ла да ис по шту је три огра ни че ња ко ја је про пи сао Устав у чла ну 135: 
Бо сна и Хер це го ви на мо ра ла је би ти по де ље на у окви ру сво јих исто риј ских гра ни ца, 
у Хр ват ској и Сла во ни ји мо гле су се осно ва ти нај ви ше три обла сти и Цр на Го ра из 
1913. го ди не са ко та ром Бо ко ко тор ским и без окру га пље ваљ ског и бје ло пољ ског 
има ла је да бу де јед на област. Уред ба о по де ли зме ље на обла сти, За кон о оп штој упра-
ви, За кон о об ла сној и сре ској са мо у пра ви, об ја снио и про ту ма чио Ми хај ло Илић, Бе-
о град 1925, 7-24.

55 Под Ср би јом се ов де под ра зу ме ва те ри то ри ја на ко ју је ука зом ре ген та Алек сан дра 
30. ју на 1919. про тег ну то ва же ње Уста ва и за ко на „пре ђа шње Кра ље ви не Ср би је“. Ова 
те ри то ри ја укљу чу је про стор Кра ље ви не Ср би је из 1914. го ди не и че ти ри окру га ко ји 
су 1914. го ди не при па да ли Кра ље ви ни Цр ној Го ри, а ко ји су осно ва ни на те ри то ри ји 
осво је ној у ра то ви ма 1912-1913. го ди не. Те ри то ри ја је би ла по де ље на на град Бе о град 
и 34 окру га са 146 сре зо ва и 2136 оп шти на.

56 М. Исић, нав. де ло, 20.



Административне промене на простору Старе Србије 1912–1941 187

бр же ин те гри ше са ста рим срп ским кра је ви ма ад ми ни стра тив ним по ве зи ва-
њем са цен трал ном и ис точ ном Ср би јом. Осла ња њем на ста ру ад ми ни стра-
тив ну по де лу вла да је же ле ла да очу ва цен тра ли зо ван си стем упра ве, ко ји је 
по сто јао на те ри то ри ји Кра ље ви не Ср би је. На овом про сто ру су „по сто ја ле 
ин сти ту ци је си сте ма и број не ухо да не ве зе са цен трал ном упра вом“57. Вла-
да ју ћа ра ди кал ско-де мо крат ска ко а ли ци ја ра чу на ла је и да ће јој из гра ђе на 
стра нач ка ин фра струк ту ра омо гу ћи ти да оси гу ра власт. На ова кву по де лу су 
на во ди ли и на ци о нал ни раз ло зи. Вој во ди на је ад ми ни стра тив но, еко ном ски 
и са о бра ћај но ве за на за пред рат ну Ср би ју, ка ко би се ови кра је ви бр же ин те-
гри са ли у јед ну це ли ну. Ко нач но, ства ра ње ве ли ких обла сти на про сто ру Хр-
ват ске, Сла во ни је и Дал ма ци је ни је има ло за циљ са мо по пу шта ње хр ват ској 
опо зи ци ји, већ и ства ра ње по ли тич ког ослон ца на ком пакт не ма се Ср ба ко је 
су у њи ма жи ве ле.58 Ад ми ни стра тив на по де ла уве де на Уред бом о по де ли зе мље 
оста ла је на сна зи до 1929. го ди не и за во ђе ња дик та ту ре.

Та бе ла 3. Окру зи и сре зо ви Ста ре Ср би је ко ји су Уред бом о по де ли зе мље на обла сти 
ушли у са став но во фор ми ра них обла сти на про сто ру Ста ре Ср би је59

Области

Зетска Ужичка Рашка Косовска

Окрузи и срезови

округ Метохијски;
округ Берански

округ Пријепољски;
округ Пљеваљски;
округ Бјелопољски

округ Рашки;
округ Звечански

округ Косовски
без гњиланског среза;

округ Призренски

Области

Врањска Скопска Брегалничка Битољска

Окрузи и срезови

срезови прешевски  
и кривопаланачки  

из округа Кумановског;
срез гњилански  

из округа Косовског

округ Скопски;
округ Тетовски;

срезови жеглиговски  
и кратовски из округа  

Кумановског

округ  
Брегалнички

округ Битољски;
округ Охридски;
округ Тиквешки

57 Љ. Ди мић, Исто ри ја срп ске др жав но сти, Но ви Сад 2001, 116.
58 Ђ. Стан ко вић, нав. де ло, 44.
59 У та бе ли су на ве де ни окру зи и сре зо ви са под руч ја Ста ре Ср би је ко ји су ушли у са став 

но вих обла сти, укљу чу ју ћи и че ти ри окру га ко ји су раз гра ни че њем из ме ђу Ср би је и 
Цр не Го ре 1913. го ди не при па ли Кра ље ви ни Цр ној Го ри, али исто риј ски и ге о граф-
ски чи не јед ну це ли ну са де лом Ста ре Ср би је, ко ји је при пао Кра ље ви ни Ср би ји.
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Та бе ла 4. Обла сти и сре зо ви на про сто ру Ста ре Ср би је по сле до но ше ња 
Уред бе о по де ли зе мље на обла сти60

Области

Зетска Ужичка Рашка Косовска

Срезови

берански,  
ђаковички,  

источки, пећки

бјелопољски,  
милешевски,  

нововарошки,  
пљеваљски,  
прибојски

вучитрнски,  
дежевски,  
дренички,  

митровачки,  
сјенички,  

студенички,  
штавички

горски, грачанички,  
лабски, неродимски,  

подримски,  
шарпланински

Области
Врањска Скопска Брегалничка Битољска

Срезови
гњилански,  

кривопаланачки,
прешевски

велешки, галички,  
горњополошки,  
доњополошки,  
жеглиговски,  

кратовски,  
качанички, поречки, 

скопски

кочански,  
малешки,  

овчепољски,  
радовишки,  

царевоселски, 
штипски

битољски, горњодебарски, 
дојрански, ђевђелијски, 
кавадарски, кичевски, 

крушевски,мориховски,  
неготински, охридски,  
прилепски, струмички, 

струшки

Ста ра Ср би ја у Ју го сла ви ји до Дру гог свет ског ра та 
1929-1941.

За во ђе ње мо нар хо дик та ту ре 6. ја ну а ра 1929. го ди не по ка за ло је ду би-
ну не у спе ха по ли ти ке кра ља Алек сан дра и вла да ко је је сме њи вао на нај ма-
њи знак не по слу шно сти. Мла да др жа ва, те шко оп те ре ће на спољ но по ли тич-
ким про бле ми ма, ни је ус пе ла да на ђе свој уну тра шњи мир због еска ла ци је 
хр ват ског пи та ња ко је је ста ја ло отво ре но још од да на ује ди ње ња. По ли ти ка 
цен тра ли зма и уни та ри зма, про кла мо ва на Ви дов дан ским уста вом и пра те-
ћим за ко ни ма, до жи ве ла је не у спех. „По кра јин ска“ и „пле мен ска“ свест ни је 
из бри са на, већ је до дат но оја ча ла, по себ но на про сто ру Хр ват ске. На спрам 
кра ља и де ла срп ског по ли тич ког бло ка, рас цеп ка ног на не ко ли ко пар ти ја, 
ста ја ла је ХСС Стје па на Ра ди ћа, по др жа ва на од ве ли ке ве ћи на Хр ва та. Од-
луч ни у бор би про тив уни та ри зма и цен тра ли зма, пр ва ци ХСС су од ба ци ва ли 
и Уред бу о по де ли зме ље ко ја ни ка да ни је до кра ја уве де на у жи вот на чи та вој 

60 Реч ник ме ста кра ље ви не СХС, 1925, Бе о град 1925.
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те ри то ри ји Кра ље ви не СХС. Краљ Алек сан дар је од лу чио да, уме сто по пу-
шта ња, дик та ту ром, за ко ни ма и уред ба ма учи ни оно што то ком де це ни је пар-
ла мен та ри зма ни је ус пео – да ство ри је дин стве ну ју го сло вен ску др жа ву у ко-
јој ће би ти пот пу но из бри са на „пле мен ска“ свест о по себ но сти. Ва жан ко рак 
у спро во ђе њу по ли ти ке ин те грал ног ју го сло вен ства би ло је до но ше ње За ко-
на о на зи ву и по де ли кра ље ви не на управ на под руч ја, 3. ок то бра 1929. го ди не61.

Овим за ко ном слу жбе ни на зив др жа ве Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца по ста-
је Кра ље ви на Ју го сла ви ја. Оп шта упра ва се вр ши по ба но ви на ма, сре зо ви ма 
и оп шти на ма. Уме сто до та да шње по де ле на обла сти, уве де на је по де ла на 
ба но ви не, на чи јем че лу је био бан. За ко ном је фор ми ра но де вет ба но ви на: 
Драв ска, са се ди штем у Љу бља ни; Сав ска, са се ди штем у За гре бу; Вр ба ска, 
са се ди штем у Ба ња Лу ци, При мор ска, са се ди штем у Спли ту; Дрин ска, са 
се ди штем у Са ра је ву; Зет ска, са се ди штем на Це ти њу; Ду нав ска, са се ди-
штем у Но вом Са ду; Мо рав ска, са се ди штем у Ни шу; и Вар дар ска, са се ди-
штем у Ско пљу. Упра ва гра да Бе о гра да, Зе му на и Пан че ва чи ни ла је по себ ну 
це ли ну и би ла под над зо ром и упра вом ми ни стра уну тра шњих по сло ва.

За кон је на стао на „илу зи ји да је на кон де сет го ди на за јед нич ког жи во та 
мо гу ће де кре ти ма и за ко ни ма, у тач но ис пла ни ра ним ро ко ви ма, фор ми ра ти 
но ву ју го сло вен ску на ци ју“62. По де ла на ба но ви не је био по ку шај да се бри са-
њем гра ни ца исто риј ских обла сти спре чи да ља дез ин те гра ци ја др жа ве, ко нач но 
раз би ју на ци о нал не обла сти ко је су хра ни ле се па ра ти зам и ство ри по ли тич ки, 
еко ном ски и са о бра ћај но ја ка др жав на це ли на, спо соб на за жи вот. Те ри то ри ја 
Ср би је је пот пу но раз би је на и по де ље на из ме ђу пет ба но ви на. Краљ је ра чу нао 
на Ср бе као ин те гри шу ћи фак тор, па је по де ла из вр ше на та ко да пра во слав но 
ста нов ни штво, сма тра но Ср би ма, чи ни ап со лут ну ве ћи ну у шест ба но ви на (Вр-
ба ска, Вар дар ска, Дрин ска, Ду нав ска, Мо рав ска и Зет ска). Под руч је Ста ре Ср-
би је по де ље но је из ме ђу три ба но ви не: Вар дар ске, Мо рав ске и Зет ске. Нај ве ћи 
део ушао је у са став Вар дар ске ба но ви не, ко ја је по ред Ста ре Ср би је за хва та ла 
и шест сре зо ва ју го и сточ не Ср би је, са Ле сков цем и око ли ном.

Пе ри од мо нар хо дик та ту ре фор мал но је окон чан да ро ва њем Уста ва 3. 
сеп тем бра 1931, ко јим је по де ла на ба но ви не по твр ђе на, уз не ке ма ње из ме-
не. Устав је др жа ву де фи ни сао као „устав ну мо нар хи ју“, пред ви део по сто-
ја ње на род ног пред став ни штва, али ни је до зво лио за во ђе ње пра вог пар ла-
мен тар ног си сте ма. Не у спех по ли ти ке ин те грал ног ју го сло вен ства био је 
очи гле дан, али је краљ Алек сан дар ни је на пу стио све до смр ти 1934. го ди не. 

61 Слу жбе не но ви не Кра ље ви не СХС, бр. 232, 4/17. 10. 1929. За кон је ме њан у два на вра та, 
али зна чај ни јих про ме на на те ри то ри ји Ста ре Ср би је ни је би ло. „За кон о из ме на ма и 
до пу на ма За ко на о на зи ву и по де ли Кра ље ви не на управ на под руч ја“, Слу жбе не но ви не 
Кра ље ви не Ју го сла ви је, бр 2/15. 9. 1931; „За кон о из ме ни За ко на о на зи ву и по де ли Кра ље-
ви не на управ на под руч ја“, Слу жбе не но ви не Кра ље ви не Ју го сла ви је, бр 27. 10/9. 11. 1931.

62 Љ. Ди мић, нав. де ло, 139.
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У ме ђу вре ме ну, по ли тич ки жи вот се по ла ко бу дио, и по ред же сто ке ре пре-
си је ре жи ма. По ли тич ки ли де ри су пре го ва ра ли, тра же ћи мо дел за ре ша-
ва ње на го ми ла них про бле ма, од ко јих је ме ђу нај ва жни ји ма би ло хр ват ско 
пи та ње. Пред ла га ни су број ни мо де ли др жав ног пре у ре ђе ња. За све је би ло 
за јед нич ко да су Ста ру Ср би ју по сма тра ли као део бу ду ће срп ске је ди ни це у 
Ју го сла ви ји, ка да до пре у ре ђе ња до ђе.

До ад ми ни стра тив них про ме на на те ри то ри ји Кра ље ви не Ју го сла ви је до-
шло је тек 26. ав гу ста 1939, ства ра њем ба но ви не Хр ват ске, у чи ји са став су ушле 
у це ли ни ба но ви не Сав ска и При мор ска и по је ди ни сре зо ви из ба но ви на Зет-
ске, Дрин ске, Вр ба ске и Ду нав ске. Про ме на на про сто ру Ста ре Ср би је ни је 
би ло. Ства ра ње ба но ви не Хр ват ске био је пр ви ко рак ка фе де ра ли за ци ји зе мље, 
из ну ђен рат ном опа сно шћу ко ја се бли жи ла. Срп ска је ди ни ца ни је ство ре на, 
иако је срп ска ели та сма тра ла да је то нео п ход но. Са гла сни да су Ср би „раз би-
је ни“, део срп ске по ли тич ке и ин те лек ту ал не ели те от по чео је рад на про јек ту 
„Срп ске зе мље“ 24. но вем бра 1939. го ди не. Из ра ђен је на црт Уред бе о ор га ни-
за ци ји Срп ске зе мље, чи је би се ди ште би ло у Ско пљу, а чи ни ле би је Вар дар ска, 
Вр ба ска, Зет ска, Дрин ска, Ду нав ска и Мо рав ска ба но ви на. Ср би ја, Цр на го ра, 
Бо сна и Хер це го ви на и Вој во ди на има ле би ауто но ман ста тус уну тар те је ди-
ни це63. И овај про је кат Ста ру Ср би ју је по сма трао као нео дво ји ви део Ср би је. 
Рас плам са ва ње ра та у Евро пи по ти сну ло је у дру ги план иде ју о ује ди ње њу срп-
ских зе ма ља у јед ну је ди ни цу. До по чет ка Дру гог свет ског ра та 6. апри ла 1941, 
на под руч ју Ста ре Ср би је је оп ста ла по де ла на ба но ви не из 1929. го ди не.

Та бе ла 5. Обла сти и сре зо ви Ста ре Ср би је ко ји су ушли у са став но во фор ми ра них 
ба но ви на по сле до но ше ња За ко на о на зи ву и по де ли кра ље ви не на управ на под руч ја64

Бановине

Вардарска Моравска Зетска

Окрузи и срезови

целокупне Битољска,  
Брегалничка и Скопска област;

срезови гњилански, кривопаланачки  
и прешевски из Врањске области;

срезови горски, грачанички,  
неродимски, подримски  

и шарпланински из Косовске области;
срез ђаковачки из Зетске области

срез вучитрнски из 
Косовске области;
срезови дренички  
и лабски из Рашке 

области

срезови бјелопољски,  
милешевски, нововарошки,  

пљеваљски, прибојски  
из Ужичке области;

срезови берански, источки,  
пећки из Зетске области;  

срезови дежевски, митровачки,  
сјенички, студенички, штавички  

из Рашке области

63 Исто, 206-9.
64 Реч ник ме ста Кра ље ви не Ју го сла ви је, Бе о град 1930.
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Та бе ла 6. Сре зо ви Ста ре Ср би је ко ји су ушли у са став Вар дар ске, 
Мо рав ске и Зет ске ба но ви не65

Бановине

Вардарска Моравска Зетска

Срезови

битољски,велешки,галички,
гњилански, горњодебарски, горњополошки, 

горски, грачанички, дојрански, доњополошки, 
ђаковачки, ђевђелијски, жеглиговски, кавадарски, 

качанички, кичевски, кочански, кратовски,  
кривопаланачки, крушевски, малешки, мориховски, 
неготински, неродимски, овчепољски, охридски, 

подгорски, поречки, подримски, преспански, 
прешевски, прилепски, радовишки, скопски,  

струмички, струшки, царевоселски,  
шарпланински, штипски

вучитрнски,  
дренички,  

лабски

бјелопољски, берански,
дежевски, источки,

милешевски,  
митровачки,  

нововарошки,  
пљеваљски,  

пећки, прибојски, 
сјенички,  

студенички,  
штавички

У пе ри о ду од не пу не три де це ни је про стор Ста ре Ср би је до жи вео је 
пет про ме на ад ми ни стра тив ног уре ђе ња и оку па ци ју. Те ри то ри ја је пре-
шла из ру ку Ту ра ка под кон тро лу Ср ба, би ла по де ље на из ме ђу Аустро у-
гар ске и Бу гар ске уз ја ко при су ство Не мач ког Рај ха, да би ко нач но по ста ла 
део Кра ље ви не СХС. Про бле ми са ко ји ма се су сре ла срп ска ад ми ни стра-
ци ја не по сред но по осло бо ђе њу ових кра је ва оп ста ли су до кра ја пе ри о да. 
Већ у пе ри о ду 1912-1914. по ка за ло се ко ли ко ће би ти те шко ин те гри са ти 
Ста ру Ср би ју у је дин стве ну др жав ну це ли ну са прет ку ма нов ском Ср би-
јом. Рат, стра хо ви то стра да ње срп ског ста нов ни штва и из град ња но ве др-
жа ве про бле ме су са мо скло ни ли у стра ну, да ни ка да не бу ду ре ше ни. То-
ком чи та вог пе ри о да Ста ра Ср би ја је по сма тра на као не сум њи во срп ска 
зе мља, на ста ње на пра во слав ним, срп ским ста нов ни штвом. Ад ми ни стра-
тив на ре ше ња ко ја су при ме њи ва на на цен трал ну Ср би ју пре сли ка ва на су 
на југ, без раз ми шља ња о по себ но сти и по тре ба ма овог про сто ра. У пред-
ве чер је Дру гог свет ског ра та, за по че ло је уну тра шње пре о бли ко ва ње Кра-
ље ви не Ју го сла ви је, из ну ђе но по ли тич ком бор бом Хр ва та. Срп ска ели та 
за по че ла је са ства ра њем пла но ва о ор га ни за ци ји срп ске је ди ни це у Ју го-
сла ви ји, по сма тра ју ћи Ста ру Ср би ју као нео дво јив део Ср би је и је згро бу-
ду ће је ди ни це. Ни ко ни је био све стан да је окре та њем гла ве од про бле ма 
Ста ре Ср би је и њи хо вим пре ћут ним то ле ри са њем овај про стор за Ср би ју 
већ био из гу бљен.

65 Исто.
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Pe tar RI STA NO VIĆ

Ad mI NI STRA TI vE CHAN GES IN THE TER RI TORY  
OF OLd SER bIA FROm 1912 TO 1941

Sum mary

Du ring the pe riod of al most three de ca des, from 1912 to 1941, in the area of 
Old Ser bia the re we re fo ur ad mi ni stra ti ve systems chan ged. In the ar tic le, the aut-
hor de als with the in tro duc tion of Ser bian ad mi ni stra tion af ter li be ra tion, and the 
pro blems that ha ve ma de this pro cess. Be fo re it was en ded, the First World War 
had bro ken out. Du ring the oc cu pa tion, 1915-1918, ter ri tory of Old Ser bia was di-
vi ded bet we en Austria-Hun gary and Bul ga ria, and one part was un der Ger man go-
vern ment. Af ter the war, the King dom of SCS was cre a ted and the is sue of ad mi ni-
stra ti ve di vi si ons ca me in to the cen tre of po li ti cal con flict bet we en the go vern ment 
and the Cro a tian block. The laws that we re go ver ning the is sue of ad mi ni stra ti ve 
di vi sion, adop ted in 1922 and on 1929, we re in the ser vi ce of sta te po li tics, in or der 
to se du ce a po wer ful cen tra li zed system and to eli mi na te the tra di tion of hi sto ri cal 
pro vin ces. Du ring the 1930s, the re was a lar ge num ber of pro jects cre a ted, all abo ut 
re or ga ni za tion of the fe de ral go vern ment. They all watched Old Ser bia li ke a part 
of fu tu re Ser bian fe de ral unit. The out bre ak of the Se cond World War pre ven ted 
the im ple men ta tion of the se ide as. In a co un try that was sa tu ra ted with pro blems 
of fo re ign po licy and the strug gle of the Cro a tian is sue, the area of Old Ser bia was 
ne glec ted alt ho ugh the pro blems we re ne ver sol ved.

Key words: Old Ser bia, Ko so vo and Me to hia, Ras area, Ma ce do nia, Bal kan 
wars, First World War, pro vin ces, are as, dis tricts, ad mi ni stra ti ve chan ges
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