


UDK 908 (497.11) (082)  ISSN 0554-1956

ПИРОТСКИ 
ЗБОРНИК

44

ПИРОТ, 2019.                                          LII



ПИРОТСКИ ЗБОРНИК, 44 
Годишњак радова

Издавач 
Народна библиотека Пирот 
Бранка Радичевића, 10 
Пирот, тел. 010/313-744 
e-mail: bibliopirot@ptt.rs 
www.nbpi.org.rs

За издавача
Надица Костић

 
Редакција 
Др Весна Ристић Вакањац, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет 
Др Милена Чавић, Институт за онкологију и радиологију Србије, Београд 
Драгољуб Златковић 
Владица Тошић 
Надежда Ћирић

Главни и одговорни уредник 
Горан Николић

Електронска доступност
http://www.nbpi.org.rs/izdavastvo/pirotski-zbornik/
http://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=0554-1956



САДРЖАЈ 

Дејан Крстић
ПРЕДСТАВЕ СТАНОВНИШТВА ПИРОТСКОГ 
КРАЈА У ВЕЗИ СА ТЕРМИНОМ ТОРЛАЦИ  ................................. 1-63

Марија Марковић
Милић Матовић
Љубинко Ракоњац
ПРЕГЛЕД АРОМАТИЧНИХ БИЉАКА ВИДЛИЧА 
ПРЕМА ФИТОЦЕНОЛОШКОЈ ПРИПАДНОСТИ ....................... 65-85

Горан Николић
О МАСАКРУ У БАРУ 1945. .............................................................. 87-146

Бранко Миладиновић
Соња Ђокановић
ХИДРОГЕОЛОШКЕ ОСОБЕНОСТИ БАБУШНИЧКЕ 
(ЛУЖНИЧКЕ) КОТЛИНЕ У ИСТОЧНОЈ СРБИЈИ ........................147-166

Предраг М. Видановић
БИТКА КОД РАЧЕ ЂУМРУКА .........................................................167-188

Мања Зец
Милица Зековић
Гордана Јеремић Зец
Ивана Шарац
Марија Глибетић
Мирјана Гуриновић
НУТРИТИВНИ И СОЦИОЕКОНОМСКИ СТАТУС 
СЛУЧАЈНОГ УЗОРКА ИСПИТАНИКА КОЈИ ЖИВЕ 
У ЈУГОИСТОЧНОЈ СРБИЈИ: У СМЕРУ СТРАТЕГИЈА 
ПЕРСОНАЛИЗОВАНЕ ИСХРАНЕ .............................................. 189-224

Давор Лазаревић
ДР ЈОВАН В. ЋИРИЋ – СКИЦА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ 
И ПОЛИТИЧКИ ПОРТРЕТ ..............................................................225-234

Љубинко Ракоњац
Марија Марковић
СУВИ ПАШЊАЦИ И КАМЕЊАРИ ТРЕЋЕ ГОДИНЕ 
ПОСЛЕ ПОЖАРА НА ПЛАНИНИ ВИДЛИЧ ............................ 235-250



УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ РАДОВА ................................................. 251-260

РЕЦЕНЗЕНТИ .................................................................................... 261-262



CONTENTS 

Dejan Krstić
IDEAS OF THE PIROT REGION POPULATION 
THAT CONCERN THE TERM THE TORLAKS  ............................. 1-63

Marija Marković
Milić Matović
Ljubinko Rakonjac
REVIEW OF AROMATIC PLANTS OF THE VIDLIČ 
MOUNTAIN BY PHYTOCENOLOGICAL AFFILIATION .......... 65-85

Goran Nikolić
ABOUT THE MASSACRE IN BAR, 1945. ...................................... 87-146

Branko Miladinović 
Sonja Đokanović
SPECIFIC HYDROGEOLOGICAL FEATURES OF THE 
BABUŠNICA (LUŽNICA) BASIN IN EASTERN SERBIA ..............147-166

Predrag M. Vidanović
BATTLE AT RAČA ĐUMRUK ........................................................167-188

Manja Zec
Milica Zeković
Gordana Jeremić Zec
Ivana Šarac
Maria Glibetic
Mirjana Gurinović
NUTRITIONAL STATUS AND SOCIAL DETERMINANTS 
IN A RANDOM SAMPLE OF SUBJECTS RESIDING IN 
SOUTH-EASTERN SERBIA: TOWARDS PERSONALIZED 
NUTRITION PRACTICE .................................................................189-224

Davor Lazarević
JOVAN V. ĆIRIĆ, MD – A SKETCH FOR 
PROFESSIONAL AND POLITICAL PORTRAIT ........................225-234

Ljubinko Rakonjac
Marija Marković
DRY PASTURES AND KARST THE THIRD YEAR 
AFTER WILDFIRE ON THE VIDLIČ MOUNTAIN ................... 235-250



INSTRUCTIONS FOR STUDIES PREPARATION ........................... 251-260

REVIEWERS ...................................................................................... 261-262



1

Пиротски зборник, бр. 44, 1-63 
УДК: 316.7 
DOI: 10.5937/pirotzbor1944001K

изворни рад
original work

Дејан Крстић*1,  Зајечар
Dejan Krstić, Zaječar

ПРЕДСТАВЕ СТАНОВНИШТВА ПИРОТСКОГ 
КРАЈА У ВЕЗИ СА ТЕРМИНОМ ТОРЛАЦИ12

IDEAS OF THE PIROT REGION POPULATION 
THAT CONCERN THE TERM THE TORLAKS

Сажетак: Термин Торлаци као назив регионалне групе у литератури се 
често везује и за пиротски крај у ширем смислу (углавном територија 
данашњег Пиротског округа). Због тога су за потребе докторске дисер-
тације „Конструкција идентитета Торлака у Србији и Бугарској“ 2007. 
и 2010. године извршена систематска теренска антрополошка истра-
живања идентитета становништва пиротског краја. У овом раду се из-
носи један део резултата ових истраживања везан за представе ширих 
слојева становништва пиротског краја у вези са термином Торлаци.
Прикупљени теренски материјал показује да у пиротском крају само-
идентификовања са називом Торлаци међу ширим слојевима становни-
штва нема. Већина испитаника о овом називу не зна ништа. Неки иска-
зи, међутим, потврђују и: 1. да су људе овог краја Торлацима називали 
становници суседних предела северозападне Бугарске, 2. да су људе овог 
краја Торлацима називали становници централне Србије, 3. да у овом 
крају постоје сазнања да се Торлацима сматрају Тимочани – станов-

*1dejkrst2@gmail.com
1 Припремљено у оквиру пројекта Одрживост идентитета Срба и национал-
них мањина у пограничним општинама источне и југоисточне Србије (179013), 
који се изводи на Универзитету у Нишу – Машински факултет, а финансира 
га Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије. Овај рад је 
проистекао из докторске дисертације Дејана Крстића под називом „Конструкција 
идентитета Торлака у Србији и Бугарској“, одбрањене 2014. године на Одељењу 
за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду.
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ништво средњег Тимока, 4. да се у овом крају назив Торлаци везивао 
за Влахе сточаре номаде, такозване Црновлнце, 5. да се у овом крају 
назив Торлаци везивао за говор. Сви ови подаци од великог су значаја за 
осветљавање идентитета означаваних термином Торлаци на просто-
ру источног Балкана. 
Abstract: In literature, as a name of a regional group, the term the Torlaks is 
often related to the region of Pirot in a broad sense (predominantly the terito-
ry of today’s Pirot county). Therefore, for the purpose of my PhD thesis ‘The 
construction of the identity of the Torlaks in Serbia and Bulgaria’, systematic 
field anthropological researches in the identity of people in the region of Pirot 
were carried out in 2007. and 2010. This paper presents a part of the results 
of the researches that concerns the ideas of the people in Pirot region of the 
term the Torlaks.
Collected material indicates that wider population Pirot region don’t identify 
with the name the Torlaks. Most respondents don’t know anything about this 
term. However, some statements also confirm that: 1. people from this region 
used to be named the Torlaks by the inhabitants of the neigbouring parts of 
north-west Bulgaria, 2. people from this region used to be named the Tor-
laks by the inhabitants of central Sеrbia, 3. in this region some people know 
that the term the Torlaks refers to the people in the Timok basin – called the 
Timočani 4. in this region, the term the Torlaks used to refer to the Vlachs, 
nomadic stockbreeders who are also called the Crnovlnci, 5. in tis region the 
term Torlaks was associated with a dialect. All these facts are significant for 
illuminating the identities that have been designated with the term the Torlaks 
in the eastern Balkans.
Кључне речи: Торлаци, пиротски крај, регионални идентитет, терен-
ска истраживања
Key words: Torlaks, Pirot region, regional identity, field research

УВОД

На неколико локација на источном делу Балкана термин Тор-
лак користи се за именовање појединих регионалних или локал-
них група. У научној литератури он се најчешће помиње у вези са 
најзападнијим делом Старе планине, то јест планине Балкан, који 
се налази у источној Србији и северозападној Бугарској. У Србији 
се углавном везује или за подручје Тимока, тачније за највећи део 
књажевачког и део зајечарског краја, или за пиротски крај у ширем 
смислу, то јест подручје које се уз извесна одступања поклапа са 
територијом Пиротског округа. 
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Децембра 2014. године на Одељењу за етнологију и антропо-
логију Филозофског факултета Универзитета у Београду одбранио 
сам докторску дисертацију Конструкција идентитета Торлака у 
Србији и Бугарској (ментор проф. др Саша Недељковић). За по-
требе дисертације, између осталог, обавио сам и веома обимна и 
систематска теренска истраживања, управо у северозападној Бу-
гарској и у тимочком и пиротском крају. На овом широком терену, 
поред осталог, обављени су разговори са великим бројем казивача, 
који су резултирали обимним материјалом. Транскрипти делова 
разговора, разврстани по темама, у докторском раду дати су као 
прилог, а снимке разговора у дигиталном облику чувам у својој 
личној архиви.

Приликом теренских боравака у пиротском и тимочком крају, 
организованих за потребе дисертације, пратилац ми је био фолкло-
риста и етнограф Драгољуб Златковић из Пирота, који је обилазак 
терена користио за сакупљање фолклористичке и етнографске гра-
ђе. На територији Пиротског округа он ми је био и водич. 

Поред неких спорадичних прилика за бележење о торлачком и 
другим идентитетима на пиротском подручју у ширем смислу, од 
18. до 21. јула 2007. године са Драгољубом Златковићем посетио 
сам град Димитровград, већину села области Забрђе, у димитров-
градској општини, и Горњи Висок, делом у димитровградској а де-
лом у пиротској општини, а од 10. до 15. августа 2007. године у 
пиротској општини сва села области Средњи Висок, једно село у 
западном делу општине, једно у долини Нишаве, три села у сливу 
реке Темштице и сам град Пирот, а и поново град Димитровград, 
као и Белу Паланку и једно село у њеној околини. Дана 4. августа 
2009. године, уз помоћ Драгана Колева из Димитровграда и Дра-
гољуба Златковића, извршена су истраживања у Димитровграду и 
у три села димитровградске општине у долини реке Јерме. На те-
рену су разговори обављани и са неким казивачима из насеља која 
приликом ових теренских истраживања нису посећена.

Насеља области Књажевачки Буџак (са Калном као својеврсним 
центром) до краја Другог светског рата, дакле и у време када су у 
литератури Торлаци већ увелико везивани за пиротски крај, била 
су у саставу нишавског краја и гравитирала су Пироту. Старији ста-
новници Књажевачког Буџака и данас себе сматрају Пироћанцима, 
а људе овог краја Пироћанцима сматрају у неким другим крајеви-
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Слика 1  Са казивачима у Височким Одоровцима (област Забрђе) 18. јула 2007. 
године (крајње десно Драгољуб Златковић, у средини Дејан Крстић)

Picture 1  With witnesses in Visočki Odorovci village (area Zabrđe) on 18. July, 
2007. (on the right Mr. Dragoljub Zlatković and Mr. Dejan Krstić in the middle)

Слика 2  Са казивачем у Јањи (Књажевачки Буџак) 1. јуна 2010. године (у 
средини Драгољуб Златковић, лево Дејан Крстић)

Picture 2  With witnesses in Janja (Knjaževac Budžak) on 1. June, 2010. (in the 
middle Mr. Dragoljub Zlatković and Mr. Dejan Krstić on the left)
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ма, на пример у Зајечару и околини. Због тога сам, без обзира на 
данашњу административну припадност ове области књажевачком 
и тимочком крају, под пиротским крајем подразумевао и њу. Ову 
област, безмало сва насеља, такође са Драгољубом Златковићем, са 
циљем сакупљања материјала обишао сам 2010. године, у периоду 
од 31. маја до 3. jуна. 

 Сви разговори са казивачима вођени су према истом упитнику. 
Овај упитник је, међутим, био само основа полуструктурисаних 
интервјуа – имао је функцију само да одржава основну нит раз-
говора, а у зависности од више различитих фактора разговори су 
добијали различите токове и увек су, нужно, садржавали и мању 
или већу дозу импровизације. Прва питања казивачима увек су се 
односила на утврђивање њиховог идентитета. Уколико се са на-
зивом Торлаци (Турлаци) не би идентификовали, у каснијој фази 
разговора је утврђивано шта о овом термину и идентитету знају.

Овом приликом дају се за дисертацију сакупљени подаци о 
представама ширих слојева становништва пиротског краја веза-
ним за термин Торлаци. Реч је, уствари, о једном одељку из дисер-

Слика 3  Карта истраживања у пиротском крају
Picture 3  Map of research in Pirot area
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тације (Крстић, 2014, стр. 192-198), у којем су за ову прилику, због 
потребе да буде објављен самостално, извршене извесне корекције 
и допуне. Подаци су поткрепљени транскриптима делова разго-
вора, који су као прилози дати и у дисертацији (Крстић, 2014, стр. 
778-794). У основном тексту после сваког податка назначена је веза 
са одређеним транскриптом, а такође и шифра која означава кази-
вача од кога је информација добијена и преко које он може да се 
нађе у списку казивача приложеном на крају рада. Транскрипти се 
дају због аутентичности података – они су директно сведочанство 
са терена о овој теми, која је у локалном дискурсу била и предмет 
полемика.

ПРЕДСТАВЕ О ТОРЛАЦИМА

На прво постављено питање које се односи на утврђивање иден-
титета испитаника, нико од њих у пиротском крају није се изјаснио 
као Торлак (за разлику од тимочког краја и неких делова североза-
падне Бугарске). Самоидентификовања, дакле, са овим називом на 
овом подручју нема. 

С обзиром на то да се нису изјаснили као Торлаци, а утврђено 
је како се у идентитетском смислу осећају, испитаницима је то-
ком разговора постављано питање и шта реч Торлаци означава. 
Највећи број на ово питање није знао одговор. Неки овај термин 
никада нису чули и немају никакав став према њему. Такви искази 
добијени су од казивача и у старопланинској области Висок (Рос-
1, Рс-2, Пок-1, ЛК-1, Пак-3) (тр. 1-5), за коју се идентитет Торлаци 
у литератури највише везује, а добијени су и у старопланинском 
селу Топли Дол, у северном делу пиротске општине, које се налази 
између Висока и књажевачког Буџака (ТД-2, 3, 5, 6) (тр. 6-9). Слич-
на реакција забележена је и у селу Понор на другом крају пиротске 
општине, на тромеђи са белопаланачком и бабушничком општи-
ном (Пон-1) (тр. 10), а такође и у селу Горња Држина у долини реке 
Јерме (ГД-1) (тр. 11). Слично на питање о Торлацима реагују и по-
једини казивачи из књажевачког Буџака (Ћуш-2, 3, 4, ЦВ-5, ЈИ-4, 
5, ШГ-1, 2) (тр. 12-17).

Осим оних који за овај термин нису никада чули, постоје и они 
који јесу чули, али не знају шта он значи. Највише примера забеле-
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жено је у области Висок (Бел-6, Дој-1, 2, ВР-2, Гос-3, Пак-2, Рос-2) 
(тр. 18-24), а забележени су и од казивача у општини Бела Паланка 
(ГР-1, Кре-1) (тр. 25, 26), као и у општини Димитровград (Бра-2) 
(тр. 27). Један казивач из Градиња код Димитровграда (Град-1), 
иако ју је чуо, такође не зна шта та реч значи и категорички одбија 
да је то назив за становништво његовог краја (тр. 28). И у кња-
жевачком Буџаку је забележено неколико исказа казивача (Јањ-3, 
ББ-3, 5, Ста-4, Ин-1) који су овај термин негде чули, али не знају 
шта он значи (тр. 29-33). Једна казивачица из Вртовца, из Буџака 
(Врт-2), чула је реч Торлак, не зна шта значи, али зна да ју је чула у 
Зајечару, где јој је син са породицом насељен (тр. 34).

Помен речи Торлак неке казиваче асоцира на поједине објекте 
који нису у вези са идентитетом. У атарима појединих испитива-
них села постоје топоними који казиваче асоцирају на реч Торлак. 
У атару села Шести Габар (Буџак) постоји заселак Турлáк, у атару 
села Гостуша (Висок) топоними Турлáк и Турлó, а у атару неко-
лико села топоним Тýрла, те реч Торлак казиваче (ШГ-1, 2, Гос-4, 
5, ЛК-2, Бел-1, 2) асоцира на њих (тр. 35-40). Једну казивачицу из 
Гостуше (Гос-2) ова реч је прво асоцирала на реч турлó, што значи 
подигнута прашина, а затим и на топоним Турлó (тр. 41). Поједине 
испитанике из Беле (Бел-5), са Лукањских колиба (ЛК-3, 4) и из 
села Власи (неидентификована особа и Вл-1, 2) реч Торлак асоцира 
на обор за овце (тр. 42-44). Једног казивача из Покровеника (Пок-
2) ова реч је асоцирала на трлицу, справу за прераду конопље (тр. 
45). У селу Бела су чули (Бел-3) за институт Торлак у Београду, а 
не знају да се овај назив везује за њихов крај (тр. 46).

Више казивача је реч Торлак везало за различите етничке гру-
пе. Казивач из Височких Одороваца (ВО-2) чуо је за институт Тор-
лак код Београда, а на питање да ли Торлаци имају везе са њего-
вим крајем, он одговара да је реч можда о некадашњем римском 
становништву, чији археолошки остаци постоје у близини његовог 
села (тр. 47). Једног казивача из Топлог Дола (ТД-4) ова реч асо-
цира на неки средњевековни народ, мада признаје да је до тада 
никада није чуо (тр. 48).

Казивач из Височких Одороваца (ВО-1) на питање ко су Тор-
лаци, каже да је чуо за тај назив, али не може да објасни да ли се 
он односи и на становништво његовог краја или не. Реч Торлак га 



8

Д. Крстић: Представе становништва пиротског краја... Пиротски зборник 44 (2019) 1-63

асоцира на реч потýрњак, то јест потурчењак, а по његовом обја-
шњењу она означава некога ко нема одрeђену веру (тр. 49). Казивач 
из Беле Паланке, рођен у селу Шљивовик (Шљи-1), које је сада у 
општини Бела Паланка а раније је било у општини Бабушница, 
зна да је реч о неком народу, то јест етничкој заједници, али не зна 
о којој (тр. 50). Казивач из Јаловик Извора (ЈИ-3) чуо је ову реч, 
потврђује да се не односи на становништво којем он припада и на-
гађа да би Торлаци могли бити људи белопаланачког краја (тр. 51). 
Казивачица из Стањинца (Ста-2) исто тако потврђује да је ову реч 
чула, али не зна шта значи и има асоцијације да је можда реч о вла-
шком становништву источне Србије (тр. 52). Казивач из Височких 
Одороваца (ВО-1), који је прво изјавио да је реч Торлак чуо али не 
зна шта значи, затим да су то својесврсни потурчењаци који немају 
одређену веру, у каснијем разговору каже да је од својих старих 
чуо да су Торлаци Власи, то јест Румуни (тр. 53).

Забележена су три, али не сасвим јасна, исказа казивача који 
назив Торлаци повезују са сточарима номадима грчког говора, та-
козваним Црновлнцима или Каракачанима, који су до између два 
светска рата у летњим половинама године у пиротски крај дола-
зили са својим стадима и напасали их на највишим старопланин-
ским врховима. Први казивач, из села Рсовци (Рс-1), каже да је то 
чуо од старих људи, а и да је прочитао у књизи Косте Костића23 (тр. 
54), мада у овој књизи тако нешто не пише. Асоцијација на Црно-
влнце приликом помена речи Торлак вероватно има неки други 
извор, а накнадно ју је казивач уклопио са информацијом да по-
стоји књига која у свом наслову има ову реч. Иначе, ова реч га асо-
цира на сточарску делатност. Други казивач из Гостуше (Гос-1), 
који је цео живот провео у овом селу, на питање да ли је чуо за овај 
термин, дао је одречан одговор (тр. 55), међутим, док сам нешто 
касније у његовом присуству разговарао са једном казивачицом, 
он се неочекивано укључио у разговор и, доста неодређено, реч 
Турлаци поистоветио са сточарима уопште, а потом и са номад-
ским сточарима у овом крају, познатим као Грц㎄ или Црновлнци. 
Без обзира на моје покушаје и покушаје колеге Златковића да ствар 

2 Реч је о књизи Прилог етноисторији Торлака (Костић, 1995) у којој се актуели-
зује назив Торлак за пиротски крај (Коста Костић је из села Славиња и овај назив 
везује за своје село и његову околину).
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разјаснимо, исказ је остао неодређен (тр. 56). Казивачица из Дими-
тровграда (Дим-2), млађа особа која се изјаснила као Бугарка по 
националности, а и Шопкиња, такође Торлаке неодређено и неси-
гурно повезује са Црновлнцима (тр. 57).

Од једног казивача, рођеног у Топлом Долу а са местом живље-
ња у Пироту (ТД-1), забележено је доста неодређено сведочење 
да се са пежоративним призвуком придев торлачки користио за 
неразумљив говор. Он је у свом селу некада од старих људи чуо 
да у одређеним ситуацијама некоме (међусобно) кажу: А, бе, ти 
торлáчћи ли орáтиш? (оратиш = говориш). Међутим, он не зна да 
објасни шта то тачно значи, осим да се можда говорило у шали и 
да има пежоративни призвук (тр. 58). Следећег дана овај казивач је 
Драгољубу Златковићу и мени био водич на терену у Топлом Долу. 
Ту прилику сам искористио да га поново питам о овоме, надајући 
се да ћу добити додатне информације, међутим, он је мање-више 
одговорио исто (тр. 59). Истог дана овај казивач нам је био водич 
и у атару Засковаца (село у суседству Топлог Дола). Изјава њего-
вог пашенога из Засковаца иницирала га је да још једном потврди 
да се придев торлачки у шали користио за неразумљив говор (тр. 
60). Интересантан је податак који ми је крајем фебруара 2010. го-
дине доставио Драгољуб Златковић, који такође реч Торлак везује 
за говор. Он је у Добром Долу код Пирота чуо реч торлáчимо се, а 
њено значење је дефинисао: причамо а помало се причом пецкамо. 
Драгољуб Златковић који је одличан познавалац пиротског гово-
ра, каже да ова реч није у широј употреби на овом простору, да је 
реч о усамљеном примеру. Вероватно због тога ову реч није унео 
у свој обиман, касније објављен, Речник пиротског говора (Злат-
ковић, 2014), као ни у накнадно објављену допуну овог речника 
(Златковић, 2017).

О пежоративној употреби речи торлак за означавање личних 
особина сведочи и бледо сећање казивача из Засковаца (Зас-1). Он 
се сећа да су овим називом називани опасни и опаки људи, кон-
кретно да је у његовом селу торлаком називан један човек који је 
био тврдоглав и расправљао се са свима покушавајући да докаже 
да је само он у праву (тр. 61). Од једне казивачице из Балта Бе-
риловца (ББ-4) забележено је неодређено казивање да су ову реч 
некада мушкарци, када се окупе, један другоме говорили у шали у 
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пежоративном духу, али она не може да објасни које је значење те 
речи (тр. 62).

Од пет казивача из највиших височких села забележено је (чети-
ри пута током теренских истаживања, а један исказ је забележио и 
доставио Драгољуб Златковић) да су сами доживели или чули од 
својих старих да су људе из њиховог краја Торлацима звали жите-
љи друге стране Старе планине. То се дешавало када су на другу 
страну планине ишли у печалбу као пољопривредни радници или 
дунђери или, у време кризних година, у набавку хране, углавном 
у време Првог и Другог светског рата, када државне границе није 
било. Сва четири казивача су себе одредила као Пироћанце, не 
осећају се Торлацима, али недвосмислено потврђују да су они и 
њихови преци тако називани с друге стране Старе планине.

Казивач из старопланинског села Јеловица у Горњем Високу 
(Јел-1) потврђује да људе његовог краја Торлацима са дозом пежо-
ративности називају они с друге стране Старе планине. Он је у 
току Другог светског рата, због несташице хране, са својом супру-
гом као надничар био у селу Дивља Слатина (он да коси а она да 
копа кукуруз) и тамо су их овако називали. Потврђује да у њего-
вом крају овај термин није коришћен као самоназив и чуди се за-
што их тако називају, јер је чуо да се Торлацима називају Румуни. 
Интересантно је да, иако зна да назив Торлак има пежоративно 
значење, потврђује да му је тамо човек код којег је радио рекао да 
су Торлаци (односно људи његовог, пиротског краја) бољи људи од 
тамошњих (тр. 63).

И један казивач из села Брлог (Брл-2) директни је сведок да су у 
контактима у време Другог светског рата становништво овог кра-
ја Торлацима називали људи с друге стране Старе планине. У то 
време он је тамо одлазио у више села ради трговине храном (пошто 
је била велика несташица хране) и називали су га Торлаком. Каже 
да је био, и ово искуство имао, у много села, а наводи Слатину, 
Говежду, Сарданицу, Лопушњу, Мељање, Копиловце, Чипоровце, 
Белимел, Превалу, Дунавце. Он каже да је пре тога овај назив чуо 
од својих старијих, који су говорили да их тамо тако називају. Тако 
су називали његовог оца и друге људе из Брлога у време Првог 
светског рата, кад су тамо радили као дунђери. Њих су називали 
Торлацима, а предео у којем су њихова села означавали су речју 
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Торлáчко. И он потврђује да људи преко данашње границе воле 
људе које сматрају Торлацима. Потврђује, такође, да људи овог 
краја себе не називају Торлацима, односно немају самоидентифи-
кацију са овим називом (тр. 64).

Драгољуб Златковић је пре мојих теренских истраживања већ 
објавио један теренски запис, шаљиву анегдоту, из које се види 
да су дунђери, печалбари из села Брлог, у селима с друге стране 
Старе планине, у данашњој северозападној Бугарској, називани 
Торлацима3.4. У Пироту сам од истог казивача (Брл-1) поново добио 
исказ о томе. Он каже да су Брложани као дунђери правили куће 
у селима Длги Дел, Дива Слатина, одмах иза границе, а и у сели-
ма све до Видина. Неки су као слуге обављали пољопривредне 
послове. Поново је испричао шаљиву анегдоту по којој су једном 
приликом у недељу, када се не ради, људи из његовог села певали 
у цркви у селу Копиловци, а жене из тог села су рекле да Торла-
ци лепо певају. Иако његова супруга зна за пежоративност овог 
назива, он тврди да овај термин није коришћен у пежоративном 
контексту (тр. 65).

И казивач из села Паклештица (Пак-1), највишег села у Сред-
њем Високу, потврђује да су речју Торлак становници његовог кра-
ја означавани с друге стране планине. То је чуо од старијих људи 
који су некада тамо ишли у печалбу, а тим крајем су пролазили и 
кад су ишли у печелбу у Румунију. Становници овог краја себе 
не називају Торлацима (тр. 66). Драгољуб Златковић је у Пироту 
од једног казивача из Дојкинаца (Дој-3) почетком 2012. године за-
писао и проследио ми исказ, према којем су, такође, становници 
овог краја у току Другог светског рата, приликом одласка за со, с 
друге стране планине, у селима Мартиново, Железна, Копиловци, 
називани Турлацима. Они су тамошње становништво називали 
Загóрцима (тр. 67).

3 Реч је о следећем запису: Висóчање у Загóрје. Нáши Висóчање, одáвна билó, 
у Загóрје дунђéрје. И кад дошлó нéдеља они се премéне, па отиду у цркву Бóгу 
да се помóле. А били крýпни, јáћи човéци. И слушáли попá какó појé, па им се 
учинило да и они мóгу да појý. И појáли. Ама убркáли – умéсто амин појáли 
алелýја. А жéне Бýгарће, допáдли им се, па реклé: – Какó Торлáците ýбаво пéјат! 
А пóпат рекьл: – А ви ровéте като магáришта! Деда-Вáца имáл јáк глáс, па кад 
кáже амин онó пáдне понéкој црéп од црквуту, а Дéнко Ђóрин нејé умејáл да појé 
(Златковић, 2003, стр. 91).
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Сазнање да су у пиротском крају Торлаци, према једном сведо-
чанству, и данас се шири у ове крајеве из правца с друге стране 
Старе планине, из данашње Бугарске. Казивач из села Бела (Бел-4) 
каже да је чуо од неког пријатеља из Пирота, а овај од неких својих 
пријатеља из Видина, да су људи планинског дела северозападне 
Бугарске и пиротског краја исти и да чине једно племе које се на-
зива Торлаци (тр. 68). Да су становници планинског дела североза-
падне Бугарске и пиротског краја у равници северозападне Бугар-
ске називани Торлацима, сведочи и један казивач из Црног Врха 
(ЦВ-3), који је пред Други светски рат, као дете, био слуга у селу 
Бело Поље код града Лома у Бугарској. Он каже да овај израз има 
пежоративни карактер, пре свега, због специфичног говора, који је 
доста удаљен од бугарског књижевног језика. Торлаци су познати 
и по томе што живе у планини. Људи из Поља су у односу на ове 
планинце различити и по менталитету – карактерише их већа за-
твореност и мања гостопримљивост (тр. 69).

У селима књажевачког Буџака, забележено је неколико кази-
вања по којима су људе из овог краја Торлацима или Турлацима 
називали становници нижих тимочких предела, према којима се 
углавном вршило њихово одсељавање. Према исказу казивачице 
из Балта Бериловца (ББ-2), становници околине Књажевца и до-
лине Белог Тимока називали су Турлацима или Торлацима ста-
новнике планинских предела изнад Књажевца (области Заглавак и 
Буџак). Она не зна значење тог термина (тр. 70). Казивач из Ћушти-
це (Ћуш-1) такође потврђује да су становници Буџака од стране 
Тимочана (становника равнијег и нижег дела у сливу Белог Тимо-
ка) називани Турлацима (тр. 71). Исто потврђује и један казивач из 
Вртовца (Врт-1). По њему се пежоративним изразом Турлаци пре 
свега указивало на сиромаштво, заосталост и забаченост Буџака 
и његовог становништва. Тако су их називали Тимочани (тр. 72). 
Још један казивач из Вртовца (Врт-3) потврђује да су Тимочани 
Турлацима звали Буџаклије. Он се због тога интересовао и дошао 
је до сазнања да је то зато што су они у време Првог светског рата 
победили Аустро-Угаре на брду Торлак код Београда (тр. 73). Један 
казивач из Калне (Кал-2) такође потврђује да Тимочани понекад 
становнике околине Калне, углавном у шали, називају Торлацима, 
иако они за себе не користе тај назив (тр. 74).
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И казивач из Габровнице (Габ-4), који је у доста села радио као 
дунђер, такође потврђује да су становници околине Књажевца Бу-
џаклије називали Торлацима, а у нижим, па и влашким, селима 
они су називани Пироћанцима или Торлацима (тр. 75). Према ка-
зивању из Јаловик Извора (ЈИ-1), датог на основу сопственог иску-
ства, Власи из околине Неготина Буџаклије доживљавају као Тор-
лаке, са посебним маркерима, као опасне горштаке. Кад је казивач 
био на неком слављу код својих рођака у влашком крају, са њим су 
се шалили у овом смислу. Тада је први пут чуо да је Торлак (тр. 76).

У књажевачком Буџаку забележена су и три казивања по који-
ма су људи овог краја у централној Србији називани Торлацима. 
Казивач из Јаловик Извора (ЈИ-2) каже да су га Торлаком звали у 
Београду, где одлази често, јер му је супруга из Београда. Он каже 
да становништво овог краја зову Торлацима и у другим градовима 
централне Србије. Додаје да се становништво овог краја не осећа 
Торлацима (тр. 77). Казивач из Стањинца (Ста-1) потврђује да ова 
реч означава становнике забачених пасивних предела и да његовог 
брата, такође из Стањинца, у Лазаревцу, где живи, називају Тор-
лаком. Овај казивач такође потврђује да људи овог краја себе не 
сматрају Торлацима (тр. 78). Казивач из Габровнице (Габ-2) каже 
да су њега и остале из овог краја Торлацима крајем Другог свет-
ског рата у војсци звали Шапчани и да је то синоним за Бугараше. 
Буџаклије су се љутиле што их тако називају и нису прихватале 
овај назив (тр. 79).

Забележио сам у пиротском крају (не рачунајући књажевачки 
Буџак) три казивања, по којима су казивачи за реч Торлак сазнали 
из књига Витомира Живковића (Живковић, 1994) и Косте Костића 
(Костић, 1995), које су половином 90-их година XX века реакту-
елизовале овај назив за пиротски крај и његово становништво и 
изазвале реакције у локалној средини. Један пример како је књига 
Косте Костића утицала на појединце из овог краја везано за тор-
лачки идентитет забележен је у селу Браћевци (Бра-1) (суседном 
селу Славиња из којег је Коста Костић). Казивач, који се изјаснио 
као Шоп, а по националности Бугарин, каже да, док ову књигу није 
прочитао, није знао да је и Торлак. Пре тога овај термин није чуо. 
Пита се, у шали, како ће се звати становници његовог краја ако 
још неко напише књигу (тр. 80). Казивач из Димитровграда (Дим-
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3) каже да је и раније чуо термин Торлак, а поново се са њим срео 
приликом промоције у Димитровграду и читања књиге Витомира 
Живковића Торлак. Он потврђује да се нико у димитровградском 
крају не осећа као Торлак (тр. 81). Казивач из Беле Паланке, поре-
клом из села Дивљана (Див-1), књижничар у градској библиотеци, 
каже да овај термин не постоји у народу његовог краја и да не зна 
шта он означава, али се са њим срео преко књиге Витомира Жив-
ковића, која је дошла у Библиотеку (тр. 82).

Поједина насеља пиротског краја имају доста исељеника у ти-
мочком крају, у Зајечару, Бору и њиховим околинама (у оквиру 
велике мигративне струје од 50-тих до 80-тих година XX века у 
време индустријализације). Тако неки живљењем у овом крају или 
борављењем код рођака, а неки и као возачи аутобуса који су вози-
ли на линијама према овим крајевима, имају сазнања да се Торлаци 
налазе у књажевачком и зајечарском крају. Казивач из села Власи 
(Вл-1) каже да у његовом, димитровградском крају, па и у Пироту, 
где је живео и где му живе деца, реч Торлаци не постоји, а чуо ју је 
у влашком крају у околини Зајечара и Неготина као возач, мада не 
зна које становништво означава (тр. 83). Казивач из Трнских Одо-
роваца (ТО-1), који има брата у Зајечару, а као возач је такође возио 
на аутобуским линијама ка тимочким градовима, каже да су Тур-
лаци становници књажевачког краја, северно од Калне. Потврђује 
да је ово масовни назив за становнике овог краја (тр. 84). Казивачи-
ца из Димитровграда, која је рођена и живела у Зајечару (Дим-1), 
потврђује да су Торлаци становници књажевачког и минићевског 
краја. Она је имала познанике и пријатеље који су за себе говорили 
да су Торлаци. Имала је почетком 80-тих година XX века друга из 
Трновца код Минићева, који је за себе говорио је Торлак. Сматра 
да Торлаци имају специфичан говор, нешто другачији од шопског, 
и да су мешавина Срба и Бугара. И она потврђује да се становни-
штво димитровградског краја не сматра Торлацима (тр. 85).

И у књажевачком Буџаку поједини казивачи знају да су Торлаци 
или Турлаци становници тимочке долине око Минићева и Кња-
жевца. Један казивач из Стањинца (Ста-3), који каже да га никад са 
стране нису називали Торлаком већ Пироћанцем, каже да зна од 
детињства да су Торлаци становници тимочке долине између Заје-
чара и Књажевца, односно околине Минићева (тр. 86). Казивачица 
из Калне (Кал-3) негира изјаву свог супруга, који је рекао да Тимо-
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чани понекад Буџаклије називају Торлацима, и каже да Буџаклије 
нису Торлаци, већ управо Тимочани, становници тимочке долине 
(тр. 87). Један казивач из Ћуштице (Ћуш-5) каже да назив Торлаци 
није везан за његов крај, већ за минићевски крај. Он је то сазнао из 
неких новина (није могао да се сети којих) када је у минићевском 
крају радио као портир45 (тр. 88). Један казивач из Јање (Јањ-1) по-
тврђује да су Торлаци становници долине Белог Тимока северније 
од Књажевца, а да то нису они јужније у планинским крајевима. 
Он каже да је торлачки крај богатији и да су Торлаци имућнији од 
планинаца, којима и он припада (тр. 89). Други казивач из Јање 
(Јањ-2) такође каже да становништво његовог краја није торлачко, 
већ да су Торлаци становници околине Књажевца и Минићева (тр. 
90). Казивач из Јаловик Извора (ЈИ-8), који је радио као надничар-
-дунђер, каже да су Торлаци становници околине Минићева и да је 
то сазнао приликом рада у овом крају (тр. 91). Казивачица из Јало-
вик Извора (ЈИ-6), боравећи у Зајечару, где јој са породицама живе 
син и две ћерке, чула је да су Торлаци становници села између За-
јечара и Књажевца (тр. 92). Казивач из Јање (Јањ-4) такође лоцира 
Торлаке у околини Књажевца, Минићева и Зајечара. Он јасно по-
истовећује Торлаке са Тимочанима, како народ Буџака претежно 
зове становнике овог краја. Не сматра да је овај термин погрдан 
(тр. 93). Казивачица из Габровнице (Габ-5) потврђује да су Торлаци 
становници подручја северније од Књажевца и да то одавно зна 
(тр. 94). Још два казивача из Габровнице (Габ-2, 3) потврђују да су 
Торлаци становници околине Минићева, низводно од Књажевца. 
Не сматрају овај назив погрдним (тр. 95).

Један казивач из Јаловик Извора (ЈИ-7), поред тога да станов-
ништво његовог краја не називају Торлацима већ Пироћанцима, 
такође каже да су Торлаци становници околине Минићева и Кња-
жевца, Тимочани. Али, за разлику од других казивача, ту убраја 
и планинска села Заглавка, између Буџака и Књажевца. Он доста 
неодређено зна да назив Торлаци има неке везе са учешћем станов-
ништва тимочког краја у рату, и то у рату против Турака (тр. 96).

Неколико казивача из Буџака, уз потврду да су Торлаци станов-
ници околине Минићева, открива да ово зна преко људи и манифе-

4 Вероватно је реч о листу Торлак, гласилу Завичајног друштва Тимочана-Торла-
ка из Минићева.
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стација везаних за институционалне оквире торлачког идентитета 
у минићевском крају. Један казивач из Инове (Ин-2) каже да је ми-
слио да Тимочани Буџаклије називају Торлацима (видели смо да 
има више таквих сведочанстава), али је, радећи као конобар у Ет-
но-кући Торлаци у атару Јаковца код Минићева, од власника овог 
угоститељског објекта, који наглашава свој торлачки идентитет, 
сазнао да су Торлаци у околини Минићева (тр. 97). Казивач из Ја-
ловик Извора (ЈИ-2), новинар, председник Управног одбора кња-
жевачке библиотеке, која тесно сарађује са Завичајним друштвом 
Тимочана-Торлака из Минићева, и пријатељ, по новинарском перу, 
са потпредседником овог друштва и сарадником листа Торлак, из 
ових контаката зна да су Торлаци становници околине Миниће-
ва (тр. 98). На питање да јасније одреди шта је за њега торлачки 
крај, он је набројао села старопланинске области Заглавак, области 
Тимок, изричито тврдећи да западни део општине Књажевац не 
насељавају Торлаци, јер становништво овог подручја има друга-
чији говор и етнокултуру. Казивач из Калне (Кал-1) одриче да су 
становници Буџака Торлаци, потврђује да су Торлаци становници 
околине Минићева, које у овом крају зову Тимочанима, и да је овај 
термин чуо пре доста времена. Каже да су име добили по брду 
Торлак код Београда, на којем су ратовали. Као доказ да живе у 
околини Минићева, он се позива на лист Торлак, који се објављује 
у Минићеву и чије примерке поседује (то каже не знајући да сам 
ја уредник тог листа) (тр. 99). Један казивач из Габровнице (Габ-1) 
каже да је мислио да је цео књажевачки крај торлачки, у који он ра-
чуна и Буџак, али сада зна да су Торлаци становници околине Ми-
нићева и да је то чуо од мене преко зајечарске локалне телевизије, 
када сам представљао рад Завичајног друштва Тимочана-Торлака 
у својству његовог председника (тр. 100).

Два казивача из Буџака, тачније из села Црни Врх (ЦВ-1, 2), кажу 
да становништво читавог књажевачог краја, укључујући и Буџак, 
са стране називају Турлацима, а посебно становнике планинске 
зоне јужно од Књажевца. Становнике Буџака називају и Пироћан-
цима и Бугарима или Бугарашима. Назив Турлак се не користи у 
њиховом крају, већ их тако називају у Бору, где су живели и ради-
ли. Сматрају да је одлика Турлака то што живе у српско-бугарском 
пограничју (тр. 101).
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Један казивач из Црног Врха (ЦВ-4) каже да су Торлаци у не-
готинском и зајечарском крају и да то није становиштво његовог 
краја. Он помиње да се простор на којем живе Торлаци назива Тор-
лачија (тр. 102).

ЗАКЉУЧАК

Сумирајмо изнесене податке сакупљене на терену пиротског 
краја у ширем смислу:

У пиротском крају највећи број испитаника није уопште чуо за 
речи Т/торлак или Т/турлак и немају никакав став према њима. По-
ред оних који овај термин никад нису чули, има доста и оних који 
су га чули, али не знају шта значи. Помен речи Торлак неке асоци-
ра на објекте који немају везе са идентитетом: на топониме Турлáк, 
Тýрла и Турлó, који постоје у атарима појединих села, на реч турлó, 
која означава подигнуту прашину, на тор – обор за овце, на трли-
цу – справу за прераду конопље, на институт Торлак у Београду. У 
вези са идентитетом, поједине казиваче ови термини асоцирају на 
римско становништво, средњевековно становништво, потурчења-
ке, Белопаланчане, Влахе источне Србије, балканске сточаре нома-
де Црновунце или на неодређену етничку заједницу.

Од једног казивача рођеног у Топлом Долу а са местом живљења 
у Пироту, забележено је прилично неодређено сведочење да се 
са пежоративним призвуком придев торлачки користио за не-
разумљив говор. У Добром Долу код Пирота забележена је реч 
торлáчимо се, што значи: причамо а помало се причом пецкамо. 
У Засковцима је забележено да се реч торлак користи као пежора-
тив за означавање тврдоглавог човека, који неосновано мисли да је 
увек у праву. У Балта Бериловцу је ова реч коришћена у шали као 
пежоратив, али њено значење није утврђено.

У највишим височким селима (Јеловица, Брлог, Дојкинци, Па-
клештица) забележено је да су мештани сами доживели или чули 
од својих старих да су људи из њиховог краја с друге стране Старе 
планине називани Торлацима, када су ишли у печалбу као пољо-
привредни радници или дунђери, или, у време кризних година, 
у набавку хране, углавном у време Првог и Другог светског рата, 
када државне границе није било. Људи с друге стране планине 
називани су Загóрцима. Загорци су термин Торлаци или Турлаци 
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користили са пежоративним призвуком, њиме означавајући сиро-
машније и културно заосталије стновништво особеног говора, које 
живи у старопланинском реону пиротског и димитровградског 
краја, њима с друге стране планинског била. Област у којој живи 
ово становништво називали су Торлáчко. Становници читавог 
планинског реона северозападне Бугарске и суседних пиротских 
и димитровградских предела у равничарским низијским селима 
северозападне Бугарске називани су Торлацима или Турлацима. 
Овај израз има пежоративни карактер, пре свега, због специфич-
ног говора, који је доста удаљен од бугарског књижевног језика. 
Торлаци су познати и по томе што живе у планини. Људи из Поља 
су у односу на ове планинце различити и по менталитету – више 
су затворени и мање гостопримљиви. (Иначе, сви ови подаци, ве-
зани за интеракцију између Загораца и становника пиротског кра-
ја, потврђени су и на терену у северозападној Бугарској.)

У селима књажевачког Буџака, забележено је неколико кази-
вања по којима су људи из овог краја називани Торлáцима или 
Турлáцима од стране становништва нижих предела околине Кња-
жевца и Минићева у долини Белог Тимока, становништва које они 
називају Тимочанима. Пежоративним изразом Турлаци пре свега 
се указивало на сиромаштво, заосталост и забаченост Буџака и ње-
говог становништва. Једно од објашњења зашто се зову Турлаци је 
то што су они у време Првог светског рата у оквиру српске војске 
победили аустроугарску војску на брду Торлак код Београда. Људе 
из Буџака и ширег реона Торлацима сматрају и Власи околине Не-
готина, где их доживљавају као опасне горштаке.

Људе књажевачког Буџака и ширег реона Торлацима су назива-
ли и у централној Србији (Београд, Лазаревац, Шабац), а у неким 
случајевима на овом подручју термин Торлаци се јавља као сино-
ним термина Бугарáши.

Поједини житељи пиротског краја за термин Торлаци, као реч 
за њихово означавање, сазнали су тек 90-их година XX века из 
књига локалних аутора Косте Костића и Витомира Живковића.

Појединци из пиротског краја, који су имали контакте са заје-
чарским крајем (живели су у њему као пресељеници, боравили 
код рођака пресељеника, као возачи држали линије у овом кра-
ју) имају сазнања да се Торлаци налазе на тимочком простору, 
пре свега у околини Минићева у долини Белог Тимока. Оваква 
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сазнања су раширенија у књажевачком Буџаку, који се налази у 
општини Књажевац и чије становништво више гравитира сливу 
Тимока. Неки казивачи из Буџака са овим називом јасно поистове-
ћују становништво за које је у њиховом крају у општој употреби 
назив Тимочани и које је понекад, по њима, одмах северније од 
Буџака, а чешће нешто више северно, у сливу Белог Тимока, то 
јест у околини Књажевца и Минићева. Неки о распрострањености 
торлачког идентитета у овом крају знају преко институционалних 
промоција торлачког идентитета у минићевском крају (Завичајно 
друштво Тимочана-Торлака из Минићева, Етно-кућа Торлаци из 
Јаковца). Неки казивачи из Буџака стављају знак једнакости изме-
ђу торлачког и књажевачког краја, ту рачунајући и свој крај, мада 
се не осећају као Торлаци. Један казивач каже да су Торлаци ста-
новници зајечарског и неготинског краја и да се простор на којем 
живе назива Торлачúја. (Сви ови подаци о торлачком идентитету у 
средњем Тимоку у складу су са подацима сакупљеним на подручју 
самог средњег Тимока.)

Изнесени теренски материјал од велике је помоћи за осветљава-
ње идентитета означаваних термином Торлаци на простору најза-
паднијег дела Старе планине и источног Балкана уопште.
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ТРАНСКРИПТИ ДЕЛОВА РАЗГОВОРА

тр. 1
[прво одговара на питање шта значи реч Шоп] Рос-1 - Не би зна-

ла, нисам чула. ДК - А реч Торлáк? Рос-1 - Ни то. ДК - Значи никад 
ни једно ни друго? Рос-1 - Не.

тр. 2
ДК - А који су то Торлáци? Рс-2 - Од тéја ствари ништа, ни-

шта ви не могу кажем, ништа.

тр. 3
ДК - А кажи ми јел си чуо ко су то Торлáци, реч Торлáци? Пок-

1 - Не знам њи, нисам... ДК – Никад у животу? Јел ти познато? 
Пок-1 - Не. 

тр. 4
ДК - Добро, а који су то... да ли си чула за ту реч: Торлáци? 

ЛК-1 - Торлáци – нисам чула. Љýђе или прекóр [надимак]? ДК - 
Епа, не знам, јел може да буде и прекóр? ЛК-1 - Нема тија... ДК 
- Никад ниси чула за ту реч? ЛК-1 - Нисам чула. ДК - Добро. ЛК-1 
- Коé нисам – нисам.

тр. 5
ДК - Е, а јел си чула за реч Торлáци? Пак-3 - Епа несáм чула. ДК 

- Ниси? Несú чула? Пак-3 - Торлáци...? 

тр. 6
ДК - Јел си чуо за реч Торлáк, Торлáци? ТД-2 - Несáм? ДК - Први 

пут чујеш? ТД-2 - Аха.

тр. 7
ДК - Е, а да ли си чуо некад за реч Торлáци? ТД-3 - Торлáци...? 

[пауза, чуђење] Тóрлаке... не би мого да се сетим. ДК - Ниси? ТД-3 
- Не.

тр. 8
ДК - Јел си чуо некад за једну реч: Торлáци? ТД-5 - То... Како? 

ДК - Торлáци, Торлáци? ТД-5 - Нисам чуо. ДК - Јел знаш који су то 
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људи? ТД-5 - Нисам то овде чуо. ДК - Ниси никад чуо овде у Топли 
Дол? ТД-5 - Никад нисам то чуо.

тр. 9
ДК - Јел си ишла некад из село негде на страну јел не? ТД-6 - 

Ма ишлá сам. Ишлá сам и пре, и у Дóјћинци, и у Јелóвицу, али то је 
билó јоште преди рáтат. У Дóјћинци сам билá баш кад Бугарéте 
владáоше. ДК - Добро. ТД-6 - Тој време. ДК - Кажи ми јел си чула 
за реч Торлáци, Торлáк? ТД-6 - Не знам туј реч. ДК - Не знаш, ни-
кад ниси чула? ТД-6 - Можда сам чула ал сам забоварúла. Поче саг 
да забовáрљам. 

тр. 10
ДК - А шта је то, који су то Торлáци? Јел си чуо за то? Пон-1 - 

Не, не. ДК - Не би знао? Ниси чуо? Пон-1 - Не, не, не. ДК - Шта то 
значи? Пон-1 - Не би знао. Не мóг се сетим. Чуо сам. Шта то беше? 

тр. 11
ДК- А јел си ти чула за реч Торлáк? ГД-1 - Не знам тој. ДК- Тор-

лáк? Никад ниси чула? ГД-1 - Нисам.

тр. 12
ДК - А који су то Торлáци? Ћуш-4 - Е, не знам. ДК - Јел си чула за 

ту реч? Ћуш-4 - Несáм. ДК - Никад до сад? Ћуш-4 - Несáм до сад.

тр. 13
ДК - Е, а који су то Торлáци? [она ћути] Јел су чула за тај назив? 

ЦВ-5 - То је... не знам, код нас тија Торлáци нема. ДК - Јел си... 
први пут то чујеш или...? Ниси чула ту реч? ЦВ-5 - Не. За Торлáци 
нисам чула.

тр. 14
ДК - Е, а који су то [...] Торлáци? Јел сте чули за тај назив Тор-

лáци? Ћуш-2 - Не, не... Ћуш-3 - Тој не знамо ми, не знамо ништа 
тој. Ћуш-2 - Ја не. ДК - Први пут чујете за тај...? Ћуш-2 - Па, 
отприлике. Ћуш-3 - Од тога ништа не би знао... ДК - Значи, кад 
би ја сад реко: „Торлаци“, ти не знаш ни који су, ни где су, ни шта 
су? Ћуш-3 - Не би... Ћуш-2 - Не, не. Ја нисам ни учио школе, ја сам 
неписмен, не познајем историју и онда не могу да кажем ништа о 



22

Д. Крстић: Представе становништва пиротског краја... Пиротски зборник 44 (2019) 1-63

тој нацији. Ћуш-3 - Не, не, тој није (...) [...] ДК - А Турлáци? Тур-
лáк? Ћуш-2 - Ништа.

тр. 15
ДК - А који су Торлáци? Или Турлáци, како ви кажете? ЈИ-4 - 

Шта ја знам, онó... ДК - Јел си чуо за то? ЈИ-4 - Нисам чуо да... 
надимак, инáче... та је разлика само. ДК - Јел има та реч да сте 
чули - Торлáк? ЈИ-4 - Не. ДК - Јел си чула ти у твоје село [Периш, 
општина Сврљиг]? ЈИ-5 - А, несáм. А, Торлáк нисам чула. ДК - Први 
пут сад чујеш? ЈИ-5 - Јесте. Торлáк, тој нисам чула.

тр. 16
ДК - А јел има, да си чула негде, да има људи који се зовý Торлá-

ци? Турлáци? ШГ-1 - Не знам. То нисам чула.

тр. 17
ДК - [...] Торлáци - јел си чула за то? Да је неко реко да је цео 

овáј крај торлáчки крај? ШГ-2 - [одмахује главом] Не.

тр. 18
ДК - Е, кажи ми сада јел си ти чуо за реч Торлáк некад? Бел-6 - За 

коé? ДК - Торлáк. Бел-6 - Торлáк? Можда сам чуо, али... ДК - Али ел 
знаш кво е? Бел-6 - Не знам. ДК - Не знаш. Бел-6 - Није ми јасно то.

тр. 19
ДК - Е, а Торлáци који су? Дој-1 - Хи, па и то не знам. ДК - Јел си 

чуо за Торлáци? Дој-1 - Чуо сам. ДК - Па, јел не знаш шта значи? 
Дој-1 - Не знам, да ли су то Бугари, да ли су Грци некакви Торлáци. 
ДК - Добро. Драгољуб Златковић - А кад су ишли у Загóрје ваши, 
да ли су их Бугари звали Торлáци? Не знаш? Дој-1 - И то не знам. 
(...) Да ли су ни звали Торлáци Бýгарити тамо (...)? ДК - Па, јел си 
чуо то, јел не? Дој-1 - Чуо сам ја за Торлáци, али не знам од дека 
потúче и комý то следи да га назовý Торлáк.

тр. 20
[Пошто је рекао да је чуо реч Шопи али не зна ко су то] ДК - А 

Торлáци, који су Торлáци? Дој-2 - Е, и то је исто. ДК - Исто? А 
где си... Јел си чуо негде? Дој-2 - Чуо сам, али није ме то занимало 
уопште. ДК - Јел од старúне овде старци ваши нису причáли ко су 
Шóпи, ко су Торлáци? Дој-2 - Нису, нису.  
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тр. 21
ДК - Јел сте чули некад: Торлáци? Ко су то Торлáци? Јел сте 

чули за такву реч? ВР-1 - Не. ДК – Не знаш? ВР-1 - Не. ДК – Нисте 
уопште чули? Први пут чујете? ВР-1 - Па, чула сам ал не знам да 
кажем који је крај и у ком крају живе ти Торлáци. Присутна ком-
шика - Ја нисам чула.

тр. 22
ДК - А шта је то, јел си чуо за реч Торлáк? Гос-3 - Торлáк? ДК 

- Торлáк. Гос-3 - Чуо сам. ДК – Шта то значи? Гос-3 - Не би знао. 
Не мóг се сетим. Чуо сам. Шта то беше? 

тр. 23
ДК - (...) Е, а ко су то Торлáци? Јел сте чули за ту реч? Пак-2 - 

Чуо сам али не знам. Не знам ко су. Не могу да ти кажем. Само 
знам да су овде Пироћáнци насељени одáвно; одáвно, одáвно, и 
онда су овде затéкли Бесе, Илире и Трачане. 

тр. 24
ДК - А Торлáци, који су Торлáци? Јел си чýл за таквó име? Рос-

2 - Па и то сам чýл, има и то: Торлáци. ДК - Па, шта је то? Рос-2 
- Е, не знам. ДК - Јел сте то ви овде, јел не? Рос-2 - Не. Не знам, 
мислим да нисмо од то... И то при нас да сам чýл од некога да ни 
назива такó и тај крај... ДК - Ниси чýл? Рос-2 - А да сам чýл ту 
изреку – чýл сам.

тр. 25
ДК - [...] Добро, е сад ми кажи ко су то Торлáци? Јел си чуо 

за ту реч? ГР-1 - Чуо сам. ДК - Ко су то Торлáци? А? ГР-1 - Чуо 
сам, али не знам.... ДК - Чуо си, али не знаш...? Значи ништа [...] 
не мож’ да кажеш ко су, где су, дал су ту, овде негде ил’ су далеко 
одавде? ГР-1 - Ту су... Не знам, не знам...

тр. 26
ДК - [...] Да ли сте чули за реч Торлáк? Кре-1 - Јесам, али не 

знам шта то значи. Многе старе изразе знам, одавде из овог кра-
ја, али... Или не могу се сетим... Јесам чуо, али не знам шта значи 
Торлáк. Кажите ми, па да знам.
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тр. 27
ДК - Јел си чула ти реч Торлáк некад? Реч Торлáк шта значи? 

Бра-2 - Ја сам то чула ал не знам шта значи Торлáк.

тр. 28
ДК - За реч Торлáк да ли си чуо? Град-1 - Не. [а онда мења ми-

шљење] Чуо сам, али мислим да немамо везе с то. ДК - А шта је 
то по теби? Кад си чуо? Град-1 - Не знам, само сам чуо ту реч, али 
не знам шта значи. ДК - Јел знаш да је било нешто, препуцавање, 
око тога дал сте Торлáци или нисте. Јел си чуо за тако нешто? 
Град-1 - Нисам. ДК - Ниси. Добро. Знаш ко је то хтео да промови-
ше овде у вашој средини, да се тако називате? Град-1 - Торлаци? 
ДК - Аха. Град-1 - Па, не знам. ДК - Не знаш. Град-1 - Али небитно, 
не може, то не може да промовúше кад нисмо то [казивач се већ 
изјаснио као Шоп бугарске националности]. Мислим, никој се не би 
сложúо у Димúтровград.

тр. 29
ДК - А који су то Торлáци? Торлáци? Јањ-3 - Нема то овдéка 

тија. ДК - Јел си чуо за то? Јањ-3 - Па, чуо сам за Торлáци, али 
сад... нисам ни виџувáл, нити знам. ДК - Не знаш који би могли да 
буду Торлáци? Јањ-3 - Не знам...

тр. 30
ДК - А који су то Торлáци? ББ-3 - Е, тој не знам. ДК - Јел си чуо 

за ту реч? ББ-3 - Па, чуо сам, ал не знам којú су то. ДК - Чуо си, 
а јел то има везе са овáј крај нешто? ББ-3 - Не знам, не мог ти 
кажем ништа.

тр. 31
ДК - А да ли сте чули за такву реч: Торлáци? [...] ББ-5 - Ја јесам, 

али не знам ко су. [...] ДК - А где сте ви то чули, у Топли Дол или 
овде [рођена је у Топлом Долу]? ББ-5 - Овде. ДК - А тамо не? Не? 
ББ-5 - Нисам чула. Нисам.

тр. 32
ДК - Добро, а јел си ти чула за реч Торлáк? Торлáк, Турлáк? Ста-

4 - Па, чула сам, али... ДК - Шта значи то? Ста-4 - Шта значи тој 
немам појма.
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тр. 33
ДК - А шта су Торлáци? Ин-1 - Е, не знам за Торлáци. То нејé 

овдé. ДК - Јел си чуо негде за Торлáци? Ин-1 - Чуо сам за Торлáци, 
али не знам који су то људи (...). ДК - Јел било некад негде да вас 
зову Торлáци? Да кажу да си Торлáк? Ин-1 - Не. Не.

тр. 34
ДК - А јел си чула за реч Торлáк, Торлáци? Који су то? Врт-2 - 

Чула сам, али ја то не знам ништа. Чула сам ту реч. ДК - Јел си 
овде у село чула да причају људи или...? Врт-2 - Море... слабо. Там 
где сам ишлá [код сина у Зајечар], чула сам помењýју тој, али ко 
зна кво је тој, не знам.

тр. 35
ДК - Кажи ми шта значи то Торлáк? ШГ-1 - Турлáк. ДК – Аха, 

Турлáк [...]? ШГ-1 - Па, то је Шестúгабар, аоооо, тој там, там 
према Каменицу. ДК - Шта је тамо? ШГ-1 - Па, насеље, онó, 
зáсељци. Овóј овдé Јавор где смо ми.

тр. 36
ДК - Кажи ми Торлáк шта значи? Или Турлáк? ШГ-2 - Као засе-

ок. ДК - Како га ви зовете? ШГ-2 - Турлáк. ДК - Турлáк? Заселак? 
ШГ-2 - [...] То је исто у Шести Габар.

тр. 37
ДК - Јел си чула некад реч Торлáк? Гос-4 - Торлáк? ДК - Торлáк. 

Гос-4 - Па овдé нади нас, прéјде се преко рекýту, па уз пут, уз пут, 
уз пут – па право у Турлáк. ДК - А то је...? Шта је то? Место? 
(...) Гос-4 - Место (...) Драгољуб Златковић – Тýрла или Турлáк? 
Гос-4 - Турлáк (...) ДК - А шта значи то Турлáк? Гос-4 - Па ко ти 
га знае? (...) ДК – Јел чуване тамо овце, јел има колúбе или нéшто? 
Гос-4 - Па имáло е, са нема.

тр. 38
ДК - А јел сте чули за реч Торлáк? ЛК-2 - Шта? ДК - Торлáк. 

ЛК-2 - Торлáк...? Турлáк. Турлáк је, не: Тор-лак, него: Тур-лак. ДК 
- Турлáк. Шта је то? ЛК-2 - То је... то једно брдо, овако, знаш... 
ДК - Аха. ЛК-2 - Турлáк. ДК - Дóбро. ЛК-2 - То је... то је према 
Сúрманицу. ДК - Аха. ЛК-2 - Пошто сам ја тамо рођен и познајем 
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та места, значи: то је Турлáк, а има и Тисáѕи. ДК - Аха. То је дру-
го место? ЛК-2 - Тисáѕи и Турлáк где је, то је уједно. ДК - Е, а јел 
има негде људи Торлáци? Да их зову Торлáци, Турлáци? ЛК-2 - Е, 
Торлáци људи нема.

тр. 39
ДК - Јел си чула некад за реч Торлáк? Гос-5 - Турлáк ли? ДК - 

Аха. Гос-5 - Па, тоа ми имамо. У гостýшко је тоа Турлáк, на овý 
страну [показује руком]. ДК - Тако се зове шта? Неко од присут-
них - Па, место се зовé такó. ДК - Место? Гос-5 - Место, место. 
Место је Турлáк. ДК - Турлáк? Гос-5 - А Тýрла је овáмо изнад селó. 
ДК - Има и место Тýрла? Гос-5 - Има и Тýрла, (...) а тоа Тýрла 
овáмо. ДК - Па шта значи та реч, шта је то Турлáк? Гос-5 - Па 
имóвина, пашњак, Тýрла. „Кудé, бре, карá овцéте?“ „У Тýрлу.“ 
„Кудé ји поú вóду?“ „Нá_Кривин’“ (...) Там’ па има водá, корúто... 
такó, свако место има име. 

тр. 40
ДК - Добро, а кажите ми јел сте чули за реч Торлáк? Бел-2 - 

Којé? Бел-1 - Тýрла. ДК - Торлáк? Бел-1 – Тýрла. ДК - Тýрла, то сте 
чули? Шта је Тýрла? Бел-1 - Па имамо ђу, ене ђу одовде гледамо 
сваки дън. Па, шумáк. ДК - То је место? Бел-1- Па то је место, али 
му текá поставено име у старе године. Бел-2 - Текá крстено.

тр. 41
ДК - А јел сте чули за реч Торлáк? Гос-2 - Турлáк. ДК - Аха. Гос-

2 - Па, чула сам. ДК -Па, шта је то? Гос-2 - То сам од бабу чула. То 
као кад се дигне прашина, на пример... Драгољуб Златковић - А, не, 
то је турлó. Гос-2 - Па турлó. Драгољуб Златковић - А, не – Тóрлак. 
То је турлó, то је... Гос-2 - Па, Торлáк, па има овдé место се зовé 
Турлó. Драгољуб Златковић - Турлáк не, Тýрла се зове место (...) 
Тýрла има много (...) ДК - А шта је реч Торлáк, шта значи? Гос-4 - 
Па немам појма, не знам уопште шта је то.

тр. 42
ДК - Добро, а јел си чуо за реч Торлáк? Бел-5 - Торлáк? ДК - Аха. 

Бел-5 - Не, не, чекај да ти кажем: чул сам торлáк, кудé овце гра-
димо, па то место се зовé торлáк. И ја си га казвам: имам јегрéк, 



27

Д. Крстић: Представе становништва пиротског краја... Пиротски зборник 44 (2019) 1-63

торлáк. Драгољуб Златковић - Не зовете га торлáк, него га зовете 
трлá. (...) ДК - Чекај, чекај, чекај, јел га зовете... Какó зовете то 
место? Бел-5 – Јагрéк, торлáк, у Зáсковци се зовé торлáк. ДК - То 
место? Бел-5 - То.

тр. 43
ДК - Е, сад ми кажите дал сте чули за реч Торлáк некад? ЛК-3 

- Па, ја јесам чуо, ал не мог’ да се тренутно сетим. ЛК-4 - Торлáк, 
шта беше то? ДК - Шта је Торлáк? ЛК-3 - Па, то је ваљда стока 
где лежú, трлиште. ЛК-4 - Не, то је тор. Торлáк – тор. Буга-
ри кажу: торлáк, иначе ми кажемо: тор. ДК - Ви тор, јел тако? 
ЛК-4 - Тор (...). ДК - Старински је тор...? ЛК-3 - Тор, јегрéци. ДК - 
Јегрéк? ЛК-4 - Јегрéк. На њиву јегрéк. Јегрéк се зовé. ЛК-3 - Раније 
торови праве, као што су раније причáли за катуне где су тамо.

тр. 44
ДК - А шта је Торлáк? Жена која је наишла - Торлáк, ја мислим 

тóрла... тóрла тóва овце кудé лежý... Вл-2 - То је то (...) Вл-1 - То 
је тýрла. Жена - Трлá? Бор-1 - Тýрла, тор. ДК – Како ви зовете? 
Жена - Трљáк неки. Вл-2 - Где овце лежý.

тр. 45
ДК - Да ли си чуо некад за реч Торлáк? Пок-2 - Нисам чуо. ДК - 

Никад? Пок-2 - Па, можда... можда је оно... [збуњен и мало упла-
шен због таквог питања од стране непознатих људи] ДК - Није ни-
шта страшно... Пок-2 - За ово што су трљáли памук ли нешто, 
не знам, трлице, то...? ДК - Не трлице. Не, није то, то је друго.

тр. 46
ДК - Е, кажи ми дал си чуо за реч Торлáк? Бел-3 - Торлáк...? (...) 

[његов рођени брат се укључује у разговор и каже да је он чуо] Бел-
3 - Торлáк знам где је, али... [мисли на институт Торлак у Београду] 
[кроз дијалог његов брат каже да је реч о народу, а он даје комен-
тар] Бел-3 – Е, то нисам чуо. [даље кроз дужи дијалог његов брат 
објашњава да је чуо да су Торлаци становници северозападне Бу-
гарске и њиховог краја, Висока] ДК - Добро. (...) А ти кажеш ниси 
чуо за Торлáци? Бел-3 - Не, не, не. ДК - Никад? Први пут чујеш 
ту реч? Бел-3 - Први пут чујем. Торлáк знам да има у Београд ин-
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ститýт, иначе за Торлáк (...) ДК - А јел си чуо за Турлáк? Бел-3 - Ни 
то нисам чуо. ДК - Турлáк? Бел-3 - Не, не. (...) 

тр. 47
ДК - Е сад ми кажи, ја сам чуо негде реч Торлáк, ко су Тор-

лáци? Јел си чуо за то у Димотровград или овде? ВО-2 - Торлáк 
знам за Београд за Болницу (...) ДК - А овде неко, да има да се 
зове неко, као што сте ви Шопи, па да има Торлáк? ВО-2 - Не, 
нисам чуо за то. (...) Не верујем... [пауза, размишља] Торлáци то 
су... Јел знаш шта је? Торлáци је то као да су досељени. (...) Тор-
лаци су и то насеље, горе сте били, римско [мисли на оближњи 
археолошки локалитет]. ДК - Нисмо [били]. ВО-2 - Ама није дру-
го, кажу да су дошли са стране. Е сада, то је можда у питању, 
ти Торлáци.

тр. 48
ДК – Кажи ми јел си ти чуо који су то људи Торлáци? ТД-4 

- Коé? ДК - Торлáци, шта је то? ТД-4 - Торлáци. Па то је један 
назив једне нације Торлáци. ДК - Па, добро, где су ти људи, који 
су то људи? ТД-4 - Па, где су? То пре било, у ранијих времена. ДК 
- Аха. ТД-4 - У ранијих времена преминýла. Кад је бил може кнез 
Лазар, или после по њега цар Душан, Стеван Немања. ДК - А где 
си ти чуо то? Где си чуо ту реч? Јел овдé у село, јел си...? ТД-4 
- Сад чујем од теб прво, ал онú су ји другако звали. Да. ДК - Аха. 
ТД-4 - Другако су и звали. И Топли Дол се није звао Топли Дол, он се 
другачије звао, али после му надену име Топли Дол.

тр. 49
ДК - А кажи ми јел сте чули за реч Торлáци? ВО-1 - Чули смо за 

товá, али не могу да ти објасним да ли смо ми Торлáци ел несмó. 
Уóпште не мог да ти објáсним, а чул сам. ДК - А јел то треба да 
сте ви ил су негде ту...? ВО-1 - Не, мислим [да су] са стране. Али 
Торлáци, сад да лú смо ми? А инáче по нацију смо, мислим, Бугаре. 
[после дужег разговора о другим темама, поново се говори о Тор-
лацима] ДК – Значи никад ниси чуо за реч Торлáци? ВО-1 - Не, не, 
за Торлáци уопште нисам чуо (...) [размишља] По мое (...) значи 
потýрњак – Торлáк. Потýрњак, по мени. ДК - Па шта значи то 
потýрњак? ВО-1 - Потýрњак значи да нема одрéђену веру [...]
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тр. 50
ДК – А дал сте чули за реч Торлáк некад? Шљи-1 - Па, јесам. 

ДК – Шта значи то? Шљи-1 - Па то, ја мислим да је то нека 
заједница, народ... ДК - Народ, али који, где? Шљи-1 - [дуга пауза, 
размишља] Па не знам, ближе не знам... 

тр. 51
ДК - А који су Торлáци? Јел си чуо за то? ЈИ-3 - Торлáци - чуо 

сам, ал съг се не мог сетим коú су Торлáци. Торлáци мора да су 
овáм има... Белопалáнчани, у Белу Палáнку припадау ли, где ли, не 
мог, то не мог да кажем, не знам. ДК - А јел си чуо за то? ЈИ-3 - 
Чуо сам за Торлáци, али не могу да кажем ништа. ДК - А јел било 
за ваш крај да неко каже...? ЈИ-3 - Не. ДК - То овде нико није...? 
ЈИ-3 - Торлáци, не. ДК - Нити кад одеш негде да ти неко каже: 
„Ти си Торлáк“? ЈИ-3 - Не, не. То нико мени није реко. [...] Не знам 
то, нисам...

тр. 52
ДК - А да ли си чула за Торлáци? Који су? Торлáци? Ста-2 - Па, 

чула сам, ал ја тој не бú знала којú су. Ваљда да су на доле како кам 
Влáси ли, којú ли су, не_бú ја знала да ти објасним то. ДК - А где 
си чула? Овде или у село... или... доле [у Зајечару]? Ста-2 - И доле 
и овдé тој велý: „Торлáци“, ал каквú су тој, којú су, ја не знам којú 
су. Нема да се лаже.

тр. 53
ДК - Не знаш где живе такви људи који кажу да су Торлáци? 

ВО-1 - Па ваљда су... нису [ли] то Влаýце, Румуни? То сам чуо од 
стари. Горе они су... ДК - То је преко...? ВО-1 - О, преко горе Дунав. 
ДК - Преко Дунав? ВО-1 - Преко Дунав.

тр. 54
ДК - А који су то Торлáци? Јел сте чули за то? Рс-1 - Чуо сам. 

Торлáци, бар колко ја... То је наше потóмство [казивач мисли: пре-
дање], које, за село овде у Стару планину. То су сточáри. ДК - А 
где си чуо за то? Јел овде од стари људи ил негде са стране? Рс-1 - 
Чуо сам сам од стари људи, ал’ и читао сам једну књигу. ДК - Коју 
књигу? Рс-1 - Имам ђу али не знам где је, не могу да ђу нáјдем. Дао 
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ми је један кад сам радио у Дојкинци. Он је из Славиње. ДК - Коста 
Костић? Драгољуб Златковић - Коста Костић, од њега има она 
књига. Рс-1 - Коста Костић, можда је. Један, он ми је дао и ја сам 
читао. Значи, Торлáци, то су исто ти Грци који су долазили. Црно-
влнци што ђи ми кажемо. Али, по књиге онó, Торлáци то су значи 
насељеници у ово место који су се са стоку бавили. ДК - Аха. Па 
јел сте ви Торлáци? Рс-1 - Па, ми нисмо Торлáци. ДК - Ви не знате 
од старине да сте Торлáци? Рс-1 - Не знамо. 

тр. 55
ДК - А јел си чуо некад за реч Торлáк? Гос-1 - А? ДК - Реч Торлáк 

шта значи? Гос-1 - Ј..éм ли га, то не знам.

тр. 56
Гос-1 - То су úмена сточари кад су билú, па им је такó нáзив 

билó. ДК - Који назив? Гос-1 - Па Турлáци, људи, такó им је назив 
бил. Са стоку којú су билú там по шиљевáрће [врста примитив-
ног станишта, колибе], по колúбе, по... чувáли стоку. Тој су ти туј, 
сточари су се казувáли, иначе... ДК - Па, где си ти то чуо? Гос-1 - 
Па, ја сам чул. Еј, горе у планину, исто. Чул сам, дабоме. ДК - Шта 
си чуо, шта кажу? Гос-1 - Па Турлáк кажу. Па имáли и овúја, ј..éм 
ли га, још еднú коú имáше, нану му е.éм? По Мóдреш што су билú, 
горе по Драгаљúцу, тúја Турлáцити. Стоку су чувáли (...) ДК - Јел 
то Црновлнци? Гос-1 - А? ДК - Јел Црновлнци мúслиш? Гос-1 - П’ 
онó, Турлáци. Па имáло овúја, ј..éм ли му нану, овú, Грци имáло. 
ДК - Грци. Јел сте ви овде Торлáци јел то неки који су дошли од 
негде? Гос-1 - Тој су дошлú горе у те плáнине кудé им је држáва 
дала испашу. ДК - И то су ти Турлáци, Торлáци, како...? Гос-1 - Па, 
Турлáци, не може дрýгако, сточáри. ДК - Јел си ти то негде чуо 
или мислиш овáко да је то тако? Гос-1 - Ма, чул сам, бре. Ја сам 
бил манечак ту онú кад били горе. ДК - Аха. Гос-1 - А чул сам оди 
стари људи. Тúја Турлáцити, сточáри. ‚Те тамо у таквóа [показу-
је мале примитивне привредне зграде], Златковић знае, ‚те там’. 
Драгољуб Златковић - Где, у...? Гос-1 - У Драгаљúцу там’ што има 
колúбете, четúрес колúбе да е. Драгољуб Златковић - То су грч-
ће колúбе? Гос-1 - А? Драгољуб Златковић - Грчће. Грци су билú 
тамо? Гос-1 - Па, Грци, Црновлнци. Драгољуб Златковић - Па, то 
је то. Гос-1 – Е па то. Драгољуб Златковић - Јел то исто или ра-
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зличито Торлаци и... Гос-1 - Па, то је, немаш други кој да је... ДК 
- Значи било је да стари људи кажу овде: „То су Торлáци“? Гос-1 
- Па, чул сам, али детљáк, кво чу разумем (...) то време, али углав-
ном имáло, имáло и у Брáтску стрáн’ једнú тамо (...) Тамо кудé су 
живúли у водéте, ти бар знáеш местáта [каже Златковићу]. Тамо, 
да га е.éм, и коњи и магáришта, све кáра. То су ти људи... ДК - Па 
јел си ји видéо ти? Гос-1 - А, нисам. ДК - Нúси? Гос-1 - Нисам. Чул 
сам оди баштý ми и оди деду ми. ДК - Аха. Драгољуб Златковић - 
Он је имао десетак година кад су последњи пут били. ДК - Јел су 
имáли..., твој баштá јел имáо неки контакт с њи? Јел су онú били 
посебно, нису се мешáли или како? Гос-1 - Па нису се мешáли (...) 
Какó да ти кажем? Сúти смо билú, онó је имáло много догађаји 
ту, али ко је тој пратúл да се... да знае кво е, етé такá од људи 
чујеш. „Торлáци“ – каже – „горе са стоку“ (...), не дáва, јебáва си 
матер, текá је тој билó.

тр. 57

ДК - Добро, а ко су Торлáци? Дим-2 - Е, то би не... па то, то је... 
оно колко ја знам, то је с једне стране блиско [са Шопима], с друге 
стране далеко. Ја знам причу о... овим... о...није... не влашке поро-
дице, него оно: вуно... вуно... ДК - Црновлнци? Дим-2 - Црновýнци. 
Драгољуб Златковић - Црновлнци? Дим-2 - То постоји та прича о 
насељавању баш тих села: Смúловци, Óдоровци, Гýленовци, пове-
зивање са тим неким племенима сточарским, која са су долазила 
ту, тако да, мене лично да питате... ДК - Па, какав... какве везе 
има тај назив Торлáци са тим сточарима? Дим-2 - Стварно да 
вам кажем, искрено речено... нисам се нешто о томе... ДК - Па, 
зашто си ти повезала? Дим-2 - Па, зато што ме то повезује... 
све... све дефиниција Торлáци, Црновýнци, Шопи и шта ја знам, 
ми је... бих ставила у неки исти кош, у принципу одговара ко како 
то доживљáва, не знам, стварно не би знала да кажем. Зато што 
неки то стављају у исти кош, буквално у исти кош. Ако питате, 
рецимо, просечног човéка, он неће знати да одговóри, као што и ја 
не знам да одговóрим. Нисам... нисам пре... Нисам нешто ни чита-
ла литературу о томе [...] ДК - Па, дал су ови људи овде Торлáци? 
Дим-2 - Мислиће они пре да су Шопи, а Торлáци, сви ће питати 
шта је то Торлáк.
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тр. 58
ДК - Е, а који су то, дал’ си чуо за ту реч Торлаци? ТД-1 - Чуо 

сам, ал’ не знам коú су то. ДК - А где си чуо? ТД-1 - Чуо сам у 
селó горе ја, другде нисам, у Топли Дол сам чуо. Казивачева жена 
- То старити ако је имáло. ТД-1 - Каже: „А, бе, ти торлáчћи ли 
орáтиш?“ – каже. ДК - (...) Али ко то каже? ТД-1 - Па, старији 
људи, али... Казивачева жена - Па, старити, којú су? ТД-1 - ... Али 
не знам ко је... Одакле је то потичáло. Каже: „А, бе, ти торлáчћи 
ли орáтиш?“ Драгољуб Златковић - То је у смислу ниси јасан или 
шта? ТД-1 - Па, ваљда такó нешто. Драгољуб Златковић - То 
мало подругљиво или није? ТД-1 - Па као подругљиво, као шале се, 
тако нешто. ДК - Не мóжеш ништа више око тога? ТД-1 - Не 
могу, не знам.

тр. 59
ТД-1 - У радњу [он у селу држи поткивачку радњу] сам чуо од 

стари људи је... мало се као шале и зезају, и каже: „А, бе, ти при-
чаш, изгледа ми, торлáчћи“. ДК - Аха. ТД-1 – То сам чуо, иначе 
друго... ДК – Па, јел то кад неко не прича разумљиво ил...? ТД-1 - 
Не прича разумљиво, да, и он каже: „Ае, бе, де причај убаво“ – кае 
– „кво млатиш торлáчћи?“ Такó нешто отприлúке. ДК - А, значи, 
мало као подругљиво дође? ТД-1 - Да (...), али даље нисам ништа 
уочúо.

тр. 60
ТД-1 - Аха. Па и ја сам чул горе код нас у радњуту каже исто: „А, 

бе, ти торлáчћи ли орáтиш, не мож’ те... не мож’ те разбéремо“. 
ДК - Да. ТД-1 - Кае: „Торлáчћи ли орáти?, Не мож’ те – кае – 
разбéремо каквó óчеш“. Такó се старци зајебáваоше, али сад шта 
је туј билó, даље нисам ни ја мого да укапúрам одáкле је тај народ, 
одакле потиче и то. 

тр. 61
ДК - Кажи ми, да те питам нешто [...], јел си ти чуо за реч 

Торлáци можда? Који су то? Зас-1 - Чуо сам за реч Торлáци, али 
ништа даље ти не мог’ објáсним, који је то народ, одакле потúче, 
какó е, штó е... Знам за Грци, Црновлнци, имáло на овóм терену ту 
нашем баш. [...] [даље прича о Црновунцима, а онда се сам враћа 
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на тему] Зас-1 - Иначе, за то сам чуо – Торлáци, али кажем, не могу 
уопште да... ДК - Добро. Зас-1 - Немам, мислим, никакву предста-
ву даље о томе одáкле потúчу. Онó, овај... Имаше једáн покóјни 
Мија, баџо [обраћа се свом пашеногу, нашем водичу], песник. Óн 
некако... ТД-1 - Аха. Зас-1 - Он је Завóјци био прогласúо као неки 
Монголи. Али не иде. Монголи, Монг... То не личи на тај народ. [...] 
[даље разговор скреће са теме, али се на њу опет враћа] Зас-1 - (...) 
А за ово, за Торлáке. Па... знаш кво е, не знам какó туј... ти, ви тој 
после дефинишите. Као људи мало овáко óпасни људи. ДК - Аха. 
Зас-1 - Чуо сам од људи такó, ако каже: „Гле какó изглéдаш, као 
да си Торлáк“. ДК - Аха. Зас-1 - Значи, то су мало вúти људи били 
такó. Сећам се у Засковци овај Станковић Момир [...] [следи не-
колико реченица о поменутом човеку] Е, њега такó људи, он се 
много распрáвљаше с народ, само е његóво билó, то нúчијо ништа. 
ДК - Да је он у праву бил? Зас-1 - Да... већином. И као чýл сам да 
су га назвáли „Као да си Т(т)орлáк“, такó нешто. Значи да су то 
били неки опаки људи и тако.

тр. 62
ДК - Јел си чула за ту реч? [...] Торлáци. Или Турлáци. ББ-4 - Па, 

чула сам Турлáци, ал одáкле су - не знам. ДК - Па, јел то везано 
нешто за овај крај или не? ББ-4 - Не мог (...), тој не знам. [...] 
Ја сам чула мужје вреве: „Турлáци, Турлáци“. ДК - Мужје вреве: 
„Турлáци“? ББ-4 - Аха, кад се купе, па тиће једън на другога: „Ти 
си Турлáк“ [смеје се]. ДК - А, било је то? ББ-4 - То се коре... ДК - А, 
коре се тако? ББ-4 - Аха. ДК - А што? То као...? ББ-4 - Па, и шале 
се то... терау си шалу. Млади, па се зашáле, па тиће: „Турлáк“, 
„Ти си Турлáк“. [смеје се] ДК - Аха? ББ-4 - А кво им значи то, ја не 
знам кво им значи.

тр. 63
ДК - А јел си чуо за реч Торлáци? Јел-1 - Торлáци нас назúвају Бу-

гари, овú, овáј крај нас назúвају Торлáци. ДК -Који крај? Јел-1 - Па, 
овáј бýгарски крај, северна Бугáрија овáмо... ДК - Беркóвица? Јел-
1 - Беркóвица, Слатина, Длђи Дéл, Чúпоровци... Ту има много села. 
До Фердинанд [данашња Монтана], сад не знам какó е тај град пре-
крштен. Та села, ја сам ту био... ДК - Био си, и кад отúдеш тамо 
онú ви зовý Торлáци? Јел-1 - Торлáци. ДК - А ви овдé, јел зовéте ви 
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себе Торлáци? Јел-1 - Не. ДК - То нема од старúне, стари људи да 
су причáли? Јел-1 - Нема. То од старине нема ту. ДК - А шта зна-
чи то кад кажу: „Торлáци“? Што вас зову? Јел то мало подсме-
шљиво дође? Јел није? Јел-1 - Ма, некакво понижéње, не знáм. Али 
не знáм тачно... ДК - Јел јесте понижéње? Јел-1 - Аха. ДК - Има 
мало? Јел-1 -Аха. Не знам због чега. Ја знам да Торлáци... Чуо сам 
да Румуни називају Торлáци, чини ми се такó. То и ја сам... Овáј 
крај, Бугари: „Торлáци“... ДК - Па кад си ти био тамо? Кад била 
отвóрена граница? Кад? Јел-1 - Аха, за време окупáције сам ја био 
тамо, четрдесет и треће године. ДК - Па шта, да радиш? Шта 
си радéо тамо? Јел-1 - Идé мој отац те донесе, тýја партизáнити 
па мора да дочéкамо и партизáни, слушај, па нема шалé, па идемо, 
а онú [људи с друге стране Старе планине] имају доста, имáли 
су, па смо ишлú, мешáли смо се, ишли смо за кукуруз. Па узéо мој 
отáц, не имáл паре да плати, можда је и имáл паре али тај му 
рекал [неки човек с друге стране Стар планине]: „Кад ми“ – каже 
– „причаш да имаш сина доброг косáча, снају да може да копа, мој 
син је“ – каже – „у војску, снаја добúла мало [дете?], нема кој да 
ми покóпа кукýруз и ја не могу да покóсим ливáду. Нека дóјде твој 
син да коси а снаја да копа два дана, не тражим ти паре за та сто 
кила кукýруз“, те затó сам био тија два дана у Слатину и био сам 
мало према Длђи Дéл али у селóто несъм улазúл. ДК - И значи ту су 
те звали Торлáк? Јел-1 - И то сам чуо од њи. Каже: „Ви, Торлáци, 
бољи сте“ – каже – „од нас“. ДК - А тај деда какó се звао што 
си био код њег? Јел-1 - Петар. ДК - Деда Петар? Јел-1 - Петар. 
ДК - Које село? Јел-1 - Не знам к’о му беше презиме. Слатина. 
ДК - Село Слатина. То је одма ту? Јел-1 - Одма преко срп... преко 
гранúцу, одма је ту. Нема три-четри километра на доле.

тр. 64
ДК - А који су то Торлáци? Брл-2 - Торлáци су нас звали Бугари 

кад отúдемо тамо. Ја сам тамо ишо у тргóвину и теј ни Торлáцити 
кажу. ДК - Кад си ишо? За време рата? Кад је граница [била отво-
рена]... Које године? Брл-2 - Па, од четерéс прве до четерéс пéте 
године, четерéс седме године... ДК - И што си ишо тамо? Брл-2 
- Ма, све су ни они изранúли. Овде није било ништа, све је жито 
окупáтор однéо. ДК - Значи, ишли сте да...? Брл-2 - Ишли смо 
тамо, донóсимо храну. Па онда и чак у Пирот се носúло. Кукýруз, 
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жúто, брáшно, маст, све. ДК - То за паре, за шта? Купувáли сте? 
Брл-2 - Купувáли смо. ДК - И кад си био тамо и шта – онú ти кажу 
да си Торлáк? Брл-2 - „Торлáците“ – кажу (...) И наши стари су 
за Првог светског рата били тамо и све „Торлáци“ и „Торлáчко“ 
– каже. Кад он [човек с друге стране Старе планине] треба да 
дóјде код нас овдé: „Идем у Торлáчко“. ДК - А у која то села си 
ти био? Брл-2 - Ја сам био до Дунав, сва села. Драгољуб Златковић 
- Која? Наведи. ДК - Наведи у која села си чуо да те зову Торлáк. 
Брл-2 - Слатина, Говéжда, Сардáница, онда Лóпушња, Мéљање, 
Кóпиловци, Чúпоровци, Бéлимел, онда Прéдела доле, до Дýнавац 
(...) овú... úсто као у Банáт [таква је равница] кад се пређе доле 
(...) Драгољуб Златковић - Из плáнине кад се изáђе онда равница? 
Брл-2 - Све равнúца, бре. ДК - И свуда кажу да си Торлáк? Брл-2 - 
Торлáци. Драгољуб Златковић – Торлáци? Брл-2 - Торлáци. [...] ДК 
- А нису чуо овде некад да си... Некад да су стари рекли да сте ви 
Торлáци? Брл-2 - А, па, стари су ни рекли да смо Торлáци, јер су онú 
за ти, та, два рата тамо све дунђéри билú. ДК - Аха. Брл-2 - Онú 
су прáвили там куће. Ја сам такó стеко пријатељство. Мој отац 
там правúо неколко куће и онда се збратúмили. Онú много воле 
Торлáчко. ДК - Али ви не кажете то да сте ви Торлáци? То онú за 
вас кажу? Брл-2 - То онú за нас кажу. ДК - А ви немате [тај назив 
за себе]...? Брл-2 - Немамо, немамо, ми несмó Торлáци. ДК - Али 
ваши стари знају као дунђéри тамо? Брл-2 - Као дунђéри знају, и 
онú [људи с друге стране границе] су нас звали Торлáци. (...) ДК - 
Какó онú тебе тамо зовý, кад се отúде у Чúпровци шта онú кажу, 
јел кажу онú за себе да су Торлáци? Брл-2 - Кажу. ДК - И онú кажу 
да су Торлáци? Брл-2 - Не, не. Никад нису. За мене кажу, јесте. ДК 
- А за њих не? Брл-2 - За њи никад. (...) [разговор је прекинут, али 
је казивач неочекивано наставио] ДК - Шта? Западна Бугарска? 
Брл-2 - Западна Бугарска, то толико за нас везани и толико воле 
нас. ДК - Аха. Брл-2 - Они су нас хранúли. Ја сам носúо све од њи, 
ја сам úмао људе овáмо, па смо нóсили за Црну Траву храну, за 
партизани. Дођу овдé из Велики Боњинци и начáс, целу ноч по реку. 

тр. 65
ДК - Брлóжани су ушли некад у печáлбу, јел тако? Брл-1 - Јесте. 

ДК - Ајде да чујемо кад су ишли у печáлбу шта се десúло тамо? 
(...) Брл-1 - Е, кад су ишли у печáлбу, онú су обављáли дунђéрску 
рáботу. [...] Дунђéрску рáботу. Правúли су кýће овúм мештанима. 
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ДК - Где? Брл-1 - У... у Дуги Дел, Диву Слатину, па су ишлú чак и до 
Видин. [...] И ишли су у печáлбу, неки су чувáли стоку код домаћúна, 
бавúли су се свачим. ДК - Добро. Брл-1 - Али су на неки начин знали 
да су Срби, знали су њихову веру, овај, православну, одржавáли су и 
обичаје, па су недељом, кад су мало слободни, каже: „Недеља је да-
нъс – каже – гáздата нече да ни тера да рабóтимо, па че да идемо 
у цркву.“ И онда каже: „Имамо пóстаре дрéшће, попреоблечéмо 
се и отúдемо у цркву. Али, мóжда смо – каже – направúли гре-
шку што, кад отидóмо у цркву, отидóмо у спéвницуту, па ни се 
ýчини да знамо да [...] поéмо“. И каже: „Имаше – каже – крупни 
људи, деда Јоца – каже – покóјни има јак глас, па кад он – каже – 
каже: ‚Амин’, онó тиће падне некој цреп од цркву“. [сви присутни 
се смеју] И каже, па обичај је ваљда такáв, ја нисам, одавно нисам 
био у цркву: „Одвóјено су мушкарци а одвојено жене“. И каже: 
„Бýгарскете женé почéше да причау: ‚Торлáцити“ – каже – „ýбаво 
пејат. Убаво“ – каже – „пејат.’“ А, и каже: „Такó си шýшкају. 
Пóпат“ – каже – „излéзне и он отвóри алтáрат, и ми се“ – каже 
– „надамо са че, са че ни повáли да смо ýбаво пејáли. А он“ – каже 
– „излéзе“, каже: „‚А, бе, óти ровáсте ко магáришта’.“ [сви се 
смеју] „А ми знамо“ – каже – „да смо ýбаво појáли. Али он ни текá“ 
– каже – „пóвали. Женéте ни вале какó лéпо пéвамо, али пóпат 
ни“ – каже – „напраи на магáришта. Али“ – каже – „не нáбрука 
ни ништа, што... каже да: ‚Знáете хýбаво, све по ред, знáете кад 
каквó трéбе да се отпојé и пéете“ – каже – „али много“ – каже – 
„и галамú“ – каже – „едáн, много окá. Не знам“ – каже – „да ли 
ви приметúсте, црéповити попадáше од... ћеремúдете попадáше 
од црквуту.’“ ДК - А где је то било, у које село тамо? Брл-1 - У 
Кóпиловци. [...] ДК - А шта знáчи то Торлáци? Брл-1 - Е, Торлáци, 
онú су знáли, звали су наше кад пређу одáвде из Србију, звали су (ј)и 
Торлáци. Тако... То им је као... Жена казивача - То је као понижава-
јуће, ја мислим, нешто. Брл-1 - Ама није понижавајуће, него такó 
су (ј)и звали – Торлáци. И Вита Живковић писувáо па питувáо мене 
за Торлáци: „Шта... Шта му то значи: Торлáци?“ Па, кажем: 
„Ето такó, Торлáци су били“, и тако.

тр. 66
ДК - Е, кажи ми да ли су чуо некад за реч Торлáк? Пак-1 - Чуо 

сам, то су Бугари нас зовáли Торлáци. ДК - Па, како то? Што? 
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Који Бугари? Пак-1 - Бугари преко границу који су билú. Онú су 
нас звали овдé Торлáци. А по чему и по каквó – не знам. ДК - А кад 
си то чуо? Пак-1 - Чуо сам ја то одáвна. ДК - Од кога? Од стари 
људи овде или...? Пак-1 - Од стари, од стари, од стари. Од стари 
овдé, којú су живéли овдé. ДК - Значи онú су такó причáли? Пак-1 - 
Ишлú су тамо преко по Бугарску, ишлú некад у печалóвину [печал-
бу], чак у Румунију су ишлú. ДК - Аха, да? Пак-1 - Па каже: „Сиђу 
туа преко Стару плáнину, па сиђу на Дунав, па преко Дунав у Руму-
нију“. ДК - Да? Пак-1 - И онú ји псују, каже: „Да éба мама“ – речý 
– „овúја Торлáци.“ [смеје се] ДК - Па, јел то као нешто погрдно 
дође? Пак-1 - Е, па није ми јасно. Само такó су звали: „Торлáци“, а 
по чему је не ми јасно. [после једног већег дискурса у разговору су 
поново поменути Торлаци] (...) ДК - Да ли је било некада ви за себе 
овде..., дал’ ви за себе сте рекли некад да сте Торлáци. Пак-1 - Не, 
ми смо Срби, не мож’ да будемо друго [смеје се].

тр. 67
Дој-3 - Доносúли су нáши [у току Другог светског рата] сол на 

грбúну из Мратúново, Желéзну, Кóпиловци. Онú нас тáмо зовý 
Турлáци, а мú њú Загóрци.

тр. 68
ДК - Е кажи ми дал си чуо за реч Торлáк? Бел-3 - Торлáк...? Бел-

4 - Знам, знам, чуо сам ја. Бел-3 - Торлáк знам где је, али... [мисли 
на институт Торлак у Београду] ДК - Где је? Бел-4 - То (...) народ су 
Торлáци. ДК - Народ Торлáци? Бел-4 – Да. Бел-3 - Е, то нисам чуо. 
ДК - А где си чуо то? Бел-4 - Чуо сам у Пироту. ДК – У Пироту? 
Бел-4 - Да. ДК - А овде, јел причају људи овде? Бел-4 - Не, то нисам 
чуо овде. ДК - Па ко су Торлáци? Где си чуо? Бел-4 - Ние смо, и 
има тамо и у Бугарску, има тамо ваљда до Видин. ДК - Аха. Бел-
4 - ...Њи зову Торлáци. ДК - Аха. Али где си чуо? Бел-4 - А ми смо 
Шопи. (...) [даље се дијалог односи на шопски идентитет, а онда 
се опет разговор враћа на Торлаке] ДК - Аха, а Торлáци одакле су 
докле?. Бел-4 - Горе Видин и ту ми (...), Висóк, исто Торлáци. ДК 
- Овај овде Висóк ваш? [мисли се на Средњи Висок, пошто је село 
Бела у горњем делу Средњег Висока] Бел-4 - Висóк, Горњи Висóк. 
ДК - Па која села рецимо? Бел-4 - Која села: Славиња, Ржáна... 
ДК - Значи Горњи Висóк су Торлáци? Бел-4 - Да. И Средњи Висóк. 
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ДК - И Средњи? Па, то значи и ви? Бел-4 - Па, да, и ми, и ми смо 
то. ДК - Па где сте... где си то чуо? Од неког...? Бел-4 - Ја сам 
чуо у Пироту, а сад не знам од ког човека. Он је знао јер је био у 
Бугарској, тамо у Видину. ДК – Аха. Бел-4 - Каже: „Торлáците – 
то је једно племе“. ДК - Па ко је тај човек? Бел-4 – Не мог сад да 
се сетим. ДК – Он то негде прочитао или шта? Бел-4 – Ма био 
там (...) у Видин. Каже да смо ми Торлáци. ДК - Аха. Бел-4 - Од 
Видина па на овамо. (...) [у неколико следећих реченица његов брат 
потврђује да није чуо за речи Торлак и Турлак, осим за институт 
Торлак у Београду, а затим он везује Торлаке за Михајловград, да-
нашњу Монтану] ДК - Значи где [су Торлаци]? Михајловград [да-
нашња Монтана]? Бел-4 - Михајловград, Видин и Висóк. ДК - Шта 
су они? Бел-4 -Торлáци, све су Торлáци. ДК - Аха. Бел-4 - Отуда 
[с друге стране Старе планине, у Бугарској] су рекли да смо једно 
племе Торлáци. ДК - Да. Бел-4 - То је Висóк – каже – тај крај. То 
је једно племе. ДК - То су они њему рекли [том човеку који је био у 
Бугарској]? Бел-4 - Да. ДК - Да су једно племе које се зове Торлáци? 
Бел-4 - Да, Торлáци.

тр. 69
ДК - А јел си чуо за назив Торлáк? ЦВ-3 - Причали су. Онú си и 

њини зовý там Торлáци, овáј погранична села. Њини исто. ДК - 
Овú из Поље овú горе? ЦВ-3 - Да, па дабоме. ДК - Торлáци? ЦВ-3 
– „Торлáци горе поред границата“. Текá се... и ми, наши, рецимо, 
то... ДК - И за вас су причáли да сте Торлáци? ЦВ-3 - Торлáци. 
Торлáци. ДК - Било је баш теби да кажу да си Торлáк? ЦВ-3 - Па, 
није, мене су сматрали као дете. Дабоме. А нису ме... поштовали 
су ме, ако су били као непријатељи једно време, али према мени су 
били врло, овако, педантни људи. ДК - Аха. А кад се каже Торлáк, 
јел то дође као мало погрдно, као... такó сиротúња...? ЦВ-3 - Па, 
погрдно, видиш кво, јер немамо... како сам ја то разумео: Торлáци, 
они цене, немау прави граматички језик. ДК - Аха. По говор то? 
ЦВ-3 - По говор. [у каснијем делу разговора:] ДК - Која је разлика 
између ти, онú ји зову Пољанцú, Појанцú, доле који су и... да ка-
жемо, ти планинци? Јел има нека разлика? ЦВ-3 - Има разлика. 
Као год код нас и... доле овá тимочка села, исто. ДК - Е, која је 
разлика? ЦВ-3 - У говор, у понашање. Исто имау подвојенос [за-
твореност] као год, рецимо, и од Каменицу на доле. ДК - Е, па, 
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какви сте ви, какви су овú од Каменицу? ЦВ-3 - У говору. У пона-
шање. ДК - А шта у понашање? ЦВ-3 - Па, у понашање у пољопри-
вреди, у ово-оно, у културу... ДК - Јел има мало у гостопримство 
нешто? ЦВ-3 - Више гостопримљиви смо ми према планину него 
тија доле. [...] ДК - А тамо код Бугара, а тамо? ЦВ-3 - Исто код 
Бугара. Па, говорим за код Бугара. Исто. [касније, приликом раз-
говора о Тимочанима, становништву низводно у односу на Буџак:] 
ДК - Дал су и то Торлаци? ЦВ-3 - Па, вероватно, погранично који 
су, овáко, припáдају торлачком (...), не мож да буде. Ево, према, 
тамо, Корúта, једно-друго, то су све погранична села. ДК - Значи, 
ти мислиш да је то по говор? ЦВ-3 - По говору. По говору, и по кул-
тури, и по понашање. Ми имамо посебно, ево, узнете погранична 
села према Пироту, а узмете доле у дубину према Ниш, према Белу 
Палáнку – велика разлика. ДК - Кад би ти неко реко да си Торлáк, 
јел би ти то било...? ЦВ-3 - Нема ме вређа ништа. ДК - Ништа? 
ЦВ-3 - Не осéћам се увређено уопште. Јер видо сам и тамо [у 
Бугарској] ови зову њихови Торлáци: „Горе из планинáта“ - каже 
– „Торлáк“.

тр. 70
ДК - Ево, он је из Војнéговац, али каже да је Пироћанац, зна-

чи тај... то је пиротски крај. Који је ово крај овде? ББ-2 - Па, 
често кажу: „Из Турлáк, турлáчки крај“, шта је знам. [касније] 
ДК - Који су то Торлáци? Торлáци, Турлáци, како си ти рекла? [...] 
ББ-1 - Они нас зову Торлáци, са стране. ДК - Ко зове? ББ-1 - Ево, 
Тúмочани овдéнак, овде: „Из Торлáци сте“, Тимочани кажу. ДК - 
Тúмочани вама кажу? ББ-1 - Да... А ја, пак, зинем да кажем да су 
и онú Торлáци. И ми. ДК - А шта значи то Торлáк? ББ-1 - Па, ко 
зна? Какó да ти кажем – не знам. ДК - Па, јел то нешто погрдно, 
подсмéшљиво...? ББ-1 - Ма, не, то је... н’умéм ти кажем то за 
што... шта значи то. ДК - Али било је то да вам кажу? ББ-1 - 
Више пут су рекли. [...] ДК - Па, јел има неки конкретан случај да 
си ишла и да ти кажу: „Ево, ви сте Торлáци“? ББ-2 - Па... не знам, 
нема, али сам чула да такó зовý. ДК - Овáј крај овде? ББ-2 - Да. Да. 
ДК - А овú од Каменицу на доле? ББ-2 - Па, исто, и онú су исто, и 
за њи такó кажу. ДК - И за њи такó? ББ-2 - Малтене до Књажев-
ца. ДК - Аха. А овај део: Минићево и још доле? То, не знаш? ББ-2 
- Доле су (...) Тимок, из Тимок.
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тр. 71
ДК - Е, а који су то Торлáци, јел си чуо за тај назив? Ћуш-1 - То 

се прича да смо ми то овде, овáј крај, мислим тај Буџáк, да је нека-
да било. ДК - Аха? Ћуш-1 - Али сад то нико још не мож’ да утврди. 
ДК - Е, а где си то чуо? Ћуш-1 - Па, од стари људи још, кад сам 
био мало млађи, као ви. ДК - Значи, причáло се да сте Торлáци? 
Ћуш-1 - Аха, аха, причáло се. ДК – Па, јел имаш неку... конкретни 
неки догађај или неки човек да је причáо, неки деда да се сећаш да 
је причáо? Ћуш-1 - Па, нема, тој све измрло. ДК - Јел се сећаш да 
су негде причáли...? Ћуш-1 - Па, причáли су, каже... обично кажу: 
„Овú Турлáци горе“ – каже. За наш крај. Међутим... ДК - И шта 
то значи? Ћуш-1 - Питај Бога ти шта је то, шта то значи. Да лú 
смо под Турци били, шта ли је, како ли је, ко то мож да зна? ДК 
- Аха. А јел било, овај... да су причáли да су ишли у печáлбу негде, 
па да каже: „Ето ји Торлáци“? Да су причáли да су ји тамо звали 
Торлáци? Ћуш-1 - Не. ДК - Не знаш за то? Ћуш-1 - То не знам. 
[разговор даље иде ка другим темама, а потом се поново враћа на 
ову] ДК - И не знаш одáкле та прича, то Торлáци? Ћуш-1 - Е, то 
не знам, то не знам. ДК - Али знаш да је за ваш крај? Ћуш-1 - Е, 
дабоме. ДК - А овú на доле, од Каменицу на доле, дал су Торлáци? 
Ћуш-1 - Кажу... Е, за њи не знам, али одоздóл каже: „То Торлаци“. 
Сам чуо само. ДК - Да одоздо вас зовý такó? Ћуш-1 - Дабоме, од... 
ДК - Овú Тимочани вас зовý? Ћуш-1 - Дабоме, дабоме. [у даљем 
разговору Златковић инсистира да се расчисти да ли казивач каже 
Торлаци или Турлаци, и утврђујемо да он изговара Турлáци]

тр. 72
ДК - А кажи ми који су то Торлáци? Врт-1 - Па... [смешка се], 

па називáли су Торлáци овдé наш крај. ДК - Аха? Врт-1 - Значи: као 
забáчен крај. ДК - То мало као дође... јел дође нешто погрдно, као 
мало примитивно или тако? Врт-1 - Па, забáчен крај. Нисмо... ни-
смо имáли струју, нисмо имáли други прилази. ДК - И ко вас је звао 
Торлáци? Врт-1 - Па... од Тúмочање. ДК - Тúмочање за вас кажу да 
сте Торлáци? Врт-1 - Аха. [смеје се] ДК - Јел имаш конкретан при-
мер да ти је неко то реко или не? Врт-1 - Не... ДК - Да си био негде, 
па каже: „Торлáк“? Врт-1 - А, не, не. Нисам... [не] директно мене, 
али... чуо сам тако да назúвау наш крај - Турлáци. ДК - Турлáци? 
Врт-1 - Значи: заостáли људи [смеје се]. ДК - Заостáли људи, то 
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то значи? Врт-1 - Аха. ДК - Па јел има то везе што сте ви сточа-
ри овде или нешто тако? Или да је од тор, од трло, од...? Врт-1 
- Ма, не, само видиш [...] тако смо билú удаљени – ни има воз код 
нас, ни има друго. Друго је сад, пробивено горе за [...] Бабин зуб и 
пут, и људи пролáзе, и светло имамо, све тој много другојачије, а 
раније... Е, сад већ долáзимо па у булу – немамо продáвницу, нема-
мо снабдевање никакво – постáдомо па Торлáци [смеје се]. ДК - А 
јел си чуо да доле, овú неки Тúмочање, да ји зовý Торлáци, да су онú 
доле Торлáци? Не? Врт-1 - Не, не, не. Њи си зовý Тúмочани. ДК - 
Значи, кад се каже Торлáк, то се овде мисли? Врт-1 - Аха. [...] Па, 
несáм дирекно ја чуо, али... чуо сам овáко да тај наш крај назúвау 
Турлáци. [...] А по чему су се текá називáли, ја ценим: заостáлост, 
значи: забáчен крај... ДК - И то се баш мисли на овáј калáнски 
крај... Јел се мисли и даље према Пирот на тамо или не? Врт-1 - 
Па, не. Овдé, Буџáк. ДК - За Буџáк? Врт-1 - Буџáк. Онú: „Турлáци“ 
и „Буџáк“ [смеје се].

тр. 73
ДК - А који су то Торлáци? Врт-3 - Торлáци? ДК - Или Турлáци? 

Врт-3 - Па, онú нас зовý Турлáци, али... ДК - Ко вас зове? Врт-3 - 
Па, обично овú... овú доле... Торлáци... Право да вам кажем, зашто 
су нас звали Торлáци, појма немам. Изгледа да је ту Моравска ди-
визија другог позива на Торлáк... са Аустро-Угарском су ратовали 
и ту ослободили и зато ји назвали Торлáци, зато су остали као 
Торлáци, ми, овáј део, та Морáвска дивизија другог позива, под ко-
мандом Милана Недића. ДК - Јел то значи да су вас ови Тимочани, 
овде, Буџаклије звали Торлáци? Врт-3 - Звали Торлáци. Па сам се ја 
баш зато интересовáо, па изгледа да је то у питању... та борба, 
то ослобођéње, та дивúзија. И онда назвали то Торлáци, остáли 
смо као Торлáци, овáј део. ДК - А шта значи та реч Торлáци? Врт-3 
- Па... то нико не зна, на то место што су ослободили – Тóрлак, на 
Тóрлак била битка. ДК - А где је то место? Врт-3 - Ја... ја право да 
вам кажем, дал је... то је близу Београда. Шумадија негде ли, ме-
сто звано Тóрлак. Ту се водила борба и каже зато се зову Торлáци, 
што су они осло... и каже: „Побили Аустроугаре на Торлаку“. ДК 
- А дал си чуо да се ови доле Тúмочани зову Торлáци? Врт-3 - Чуо 
сам. Чуо сам. ДК - Јел има и то? Врт-3 – Па, има, али слабо. А нас 
овдé... ДК - Јел имаш конкретно да те неко тако назвáо, Торлáком? 
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Врт-3 - Не, немам конкретно. [...] али има, то се промúче, знаш... 
тако кроз разговор – „Торлáци“. Инáче, баш конкрéтно не.

тр. 74
Кал-2 - Онú цео овáј крај зовý Торлáци. [...] ДК - А ко вас зове 

Торлáци? Кал-2 - Ма, доле, тимочки крај, [...] Тимочани. ДК - Па, 
јел било то да онú за вас кажу да сте ви Торлáци? Кал-2 - Па, неко 
у шали, неко... ДК - То у Књажевцу се дешáва? Кал-2 - Да. [...] У 
шали, разговор, онó, неко: „Торлáк, Торлáк“. [касније:] ДК - Значи, 
да расчистимо: дешавало се да вама овде кажу да сте Торлáци, 
ви нисте Торлáци? Кал-2 - По неки пут. По неки пут, а ми нисмо.

тр. 75
ДК - А који су то Торлáци?Торлáци? Јел си чуо за тај назив? 

Габ-4 - Па, чуо сам. Па, то су овúја, бре... Власи доле мислим... Па, 
и нас овде називау Турлáци неки. ДК - И вас називају? Габ-4 - Па, 
и нас. ДК - Па, где сте... где има... у Књажевац, где те назвáли 
такó? Ил кад си ишо као дунђéр негде? Габ-4 - Па, не... каже: „Ви 
сте Турлáци, бре, одóзго“. ДК - Турлáци? Габ-4 - Пироћанци. Пиро-
ћанци. Турлáци. ДК - Па, јел то исто Пироћанци и Турлáци? Габ-4 
- Па, ј...м ли га исто ли је, не знам. ДК - Али тебе такó звали? Габ-
4 - Није мене, него тако мислим тај... тај крај. ДК - Аха? Значи, 
кажу ти негде да си Пироћанац. Габ-4 - Пироћанац. Турлáци. ДК 
- Аха. Е сад кад би ти мого да ми кажеш где је то било? [...] Габ-
4 - Ма, и у Књажевац и у овáј села доле.

тр. 76
ДК - А кажи ми... који су то Торлáци? ЈИ-1 - Торлáци мора да је 

из овáј крај, неки овде зову Торлáци. Кад сам био у Неготин тамо 
на неко славље код мои рођáци, па се они шалúли са мном, неке 
шале изводúли, доле из влашки крај који су, у вези мене. „Море“ 
– каже – „пусти га“ – каже – „он Торлáк“. Ја сам први пут чуо. 
ДК - А то Власи неки били? ЈИ-1 - Власи ми кажу: „Он Торлáк“. 
Да сам као „Опасан је“, као „Торлáк“... у том смислу шала била. 
ДК - Али то дође као нешто погрдно, као нешто подсмешљиво 
мало? ЈИ-1 - Не, није подсмешљиво, него као Торлáк, као јачи, јак 
је. Они се шалúли, не знам у шта беше, а ја ћутúм. „Не дирај га“ – 
каже – „он је Торлáк“. Као ћутúм, али мог да будем опасан, у том 
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смислу ја сам разумéо. [...] ДК - Да ли је било овде да старији људи 
кажу да сте Торлáци? Јел си чуо овде пре него што си отúшо? 
ЈИ-1 - Нисам. Нисам, ја сам то први пут чуо доле од њи. ДК - Аха. 
Па кад је то било, скоро или...? ЈИ-1 - Није скоро, није није. Више 
од десет године, доле на неки рођендан.

тр. 77
ДК - А јел сте доживели ви некад да за овај крај неко каже да 

су Торлáци? Или сами људи, или неко за њих да каже? ЈИ-2 - Знаш 
како, да Вам кажем, овај, кад сам... кад сам у Београду, рецимо, по-
што... пошто ми је супруга отуда, често идем тамо, и онда неки, 
ако се нађу земљáци, они кажу: „Еј, па, ви сте Торлáци отýда“. 
Они су више чули за тај торлачки крај, мислим на та урбанија 
места средишње Србије, рецимо, тај део, тај... где су Краљево, 
Краг... Краљево мање-више, Јагодина, Смедерево, Београд, Нови 
Сад, они више, све то, тај наш крај цене као да смо ми Торлáци. 
Разумете? Међутим, који смо ближи, који ми више знамо да ли 
смо Торлáци да ли нисмо Торлáци, ми смо Буџáци, то јест тако-
звани мештани Буџáка.

тр. 78
ДК - А кажи ми јел си чуо за реч Торлáк? Ста-1 - Торлáк? ДК - 

Торлáк, Турлáк? Ста-1 - Чуо сам за ту реч. ДК - Шта је то? Ста-1 
- Торлáк, то ти је... то ти је... као... како да кажем, нек... у ствари 
људи који... забáчена села или тако нешто. ДК - Па, где си чуо 
то? Ста-1 - Имам буразера у Лазаревац, он... њега зовý Торлáк? 
ДК - Тамо га зовý Торлáк? Ста-1 - Да. ДК - А он је из Стањинац? 
Ста-1 - Да. ДК - А јел има овде, овде да си чуо да причају то? Ста-1 
- Нисам, нисам. [...] ДК - Па, шта, јел он насéљен тамо или... ради 
тамо? Ста-1 - Родом је из Стањинца. Родитељи... Мајка му из 
Стањинац, а отац из Јаловик Извóр. Радéо у Књажевац... Његóв 
отац радéо у Књажевац (...) и тамо се отселúли. [...] ДК - А шта 
је то, јел то погрдно нешто, мало подсмешљиво или...? Ста-1 - Не 
знам, мислим да није.

тр. 79
ДК - Е, после кад си био [у војсци], где си био? Габ-2 - После 

сам био на положај четерéс четврту, кад су дошли Руси, нас 
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мобилисáли, а онда сам био преко Босну... ДК - Па, тамо кад си 
се мешáо с људи, питају те кој си и шта си, шта кажу? Или чују 
твој говор па препознају да си одáвде негде, шта кажу? Габ-2 - 
Онú... Овú ја знам оди Шáпчање, онú нас Торлáци зовéше. Исто. 
(...) „Ама нисмо ми Торлáци, бре. Кви Торлáци?“ ДК - Шапчање? 
Габ-2 - Дабоме. Од Шабац тамо и тија (...): „Ви сте“ – каже – 
„Торлáци, Бугарáши“ – каже. ДК - Бугарáши? Габ-2 - Да. ДК - А 
то је за њих исто, кад ти каже Торлáк и Бугарáш, то је нешто...? 
Габ-2 - Дабоме, тој за њи исто. ДК - Аха? Габ-2 - И ми се... ДК 
- Љутите се? Габ-2 - Ми се љутимо што ни зовý такó, али онú 
такó ни зовý нас. ДК - Па, шта му ти кажеш? Габ-2 - Шта му 
кажем? Кво чу му кажем?

тр. 80
Бра-1 - [...] Ја сам читао и ту књигу за Торлáци. Ја сам читао 

књигу за Торлáци... ДК - Коју књигу? Ко је то написао? Бра-1 - Па, 
Коста Костић ваљда. ДК - Аха? Бра-1 - За Торлáцити овó... Е, 
то сам читáо да смо ми, нисмо Шопи него смо Торлáци. ДК - А 
ви од старине шта ви кажете, шта сте ви? Бра-1 - Па... ДК - 
Шоп? Бра-1 - Шоп. Једностáвно Шоп. Јер ја док нисам ту књигу 
прочитáо, нисам знао да смо овó. ДК - Али си знао да сте Шопи? 
Бра-1 - Е, Шопи (...). Јесте, Шоп. [разговор даље скреће на друге 
теме, а онда се опет враћа на ову] ДК - А, значи, ово Торлáци, то 
[ниси знао]...? Бра-1 - Па, сад, после ту књигу сам све и прочитáо. 
ДК - Пре тога ниси чуо за Торлáци? Бра-1 - Нисам, нисам. [У књи-
зи:] „Торлáци“, „Торлáци“, „Торлáци“, „ми смо Торлáци“, ја: „Еј, 
бре“ – реко – „до сад Шопи, сад Торлáци. Сад ће дојде неко да 
напúше другу књигу, па којú ће будемо ми?“

тр. 81
ДК - Једно питање... Ко су Торлáци? Дим-3 - Е, то не могу да 

вам кажем, заиста не знам. ДК - Не знате? Дим-3 - Чуо сам о 
томе, али не знам. Читао сам неку књигу коју је Вита Живковић 
написао, али она ми ништа није значила, чак сам и заборавио, шта 
више, то је било пре можда седам-осам година када је он промо-
висао ту књигу. Ви знате за ту књигу? ДК - И тад сте први пут 
чули за тај назив? Дим-3 - Не, нисам тад први пут чуо. ДК - Него? 
Дим-3 - Можда сам чуо и раније, познат ми је термин Торлáци, 
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али нисам се интересовао. ДК - Да ли су то људи овог краја, дал 
ће овде неко за себе да каже да је Торлáк? Дим-3 - Мислим да не. 
Мислим да не. Мислим да не, ја нисам никад чуо да је неко реко од 
мојих земљака или суграђана, или из села неког да је Торлáк.

тр. 82
ДК - Добро. Да ли сте чули реч Торлáк? Торлáк, шта је то? 

Див-1 - Торлак. Ја мислим да би Пироћáнци били компетентнији. 
Чуо јесам, али прави назив... овај, право значење те речи стварно 
не знам. ДК – Да. Значи у овом крају не постоји од старине, да су 
стари људи нешто причали о томе? Див-1 - Не, не. Нисам чуо ни 
од мојих старих, ни тако... [затим се у разговору прелази на другу 
тему, да би се касније поново наставило] [...] ДК - Реч Торлáк где 
сте чули, одакле је познајете? Див-1 - Реч Торлáк, овај, чуо сам, у 
ствари, по називу једне збирке у неком пиротском издању, ваљда 
Пиротске библиотеке ил тако нешто, везана је за Пирот. ДК - 
Књига која се зове „Торлак“? Див-1 - Да, књига која се зове „Тор-
лак“. Ето, имао сам прилике, пошто ту радим, да ми дође у руке, 
иначе, стварно за ту реч... [не знам] ДК - Пре тога никад нисте 
чули? Див-1 - Пре тога не.

тр. 83
ДК - А Торлáк, реч, шта значи? Вл-1 - То не знам... Знаш шта, 

био сам по Влашко, [...] ја сам то чуо тамо... ДК - Где по Влашко? 
Вл-1 - Мислим, од Зајечара па даље. (...) Ви Зајечар знате? ДК - 
Да. Вл-1 - Па сам био према Неготин као возáч и чуо сам, каже: 
„Торлáци“. Е, сад, шта је Торлáци, не могу да кажем. ДК - Али 
тамо сте чули негде? Вл-1 - Тамо сам, инáче овде не постóји. Та 
реч не постóји. [током каснијег разговора:] Вл-1 - [...] У Пирот. 
Имам кућу, син ми је тамо, он је војно лице... ДК - И нисте чули у 
Пироту некад да се корúсти та реч Торлáк? Вл-1 - Не, нисам чуо. 
Нисам чуо никад за то...

тр. 84
ДК - Јел ви знате шта је то Торлáк? ТО-1 - Па, Торлáк то су 

овú људи што живе од Калне на тамо. Турлáци, такó ји ми зовéмо. 
Од Калну на тамо који живе, према... према Књажевац, тај... тај 
део. ДК - Аха? Ви ји зовéте? Откуд знате за ту реч? ТО-1 – Па 
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тамо ји сви зовý, такó, тој прича, одакле знам и ја [...]. ДК – Значи 
овде сви знају да су Торлáци ту, од Калну на тамо? ТО-1 - Торлáци 
од Калну, да, од Калну, чим Церóву прођеш, на тамо – Торлáци. [не-
што касније током разговора:] ДК - [...] Па јел сте ишли на тамо, 
на ту страну...? ТО-1 - Јесам, јесам био, ја сам био возáч. ДК - Зна-
те тај књажевачки део? ТО-1 - Ја, знам, имам доле брата у Зај-
чар. И у Књажевац, да... ДК - А ви одáтле знате ода за Торлáци? 
ТО-1 - А и држао сам линију дуго време за Бор, за... [нешто касније 
током разговора:] ДК - А дал сви знају овде да су тамо Торлáци? 
ТО-1 - Не. Знају који... који се више мешају. [нешто касније током 
разговора, говори се о томе да се у књажевачком делу говори слич-
но као у пиротском, „шопски“:] ДК - Јесте, али тамо кажу да су 
Торлáци? ТО-1 - Епа, не, онú као и тај део зовý Торлáци. А не Зај-
чар. ДК - Добро, Зајечар већ не. ТО-1 - Кална... Кална, Књажевац, 
тај део. ДК - Да? ТО-1 - Тамо су онú, а... ДК - Већ Зајечар је друго, 
јел тако? ТО-1 - Зајечар је друго, да, влашка република [смеје се].

тр. 85
ДК - Е, а ко су Торлáци? Дим-1 - Па, Торлáци су ти, значи, Кња-

жевац, Минићево, и сад, и они су вероватно мешани... Срби и... 
можда и Бугари... не знам. Стварно не могу да кажем. ДК - А где 
сте ви чули о Торлáцима да су, рецимо, у Књажевцу и Минићеву? 
Дим-1 - Па, у Зајечару сам живела годинама, значи тамо сам рође-
на, имала сам, чак шта више, познанике, пријатеље, и они за себе 
кажу да су Торлáци. И тако... вероватно је... ето... Знам да тамо и 
они имају неки специфичан говор. Он није ни као овај овде шопски. 
Он је мало другачији. [нешто касније током разговора:] ДК – А да 
ли неко овде у Димúтровграду ту реч помиње или нешто има везе 
с њом? Дим-1 - Ретко, нисам чула, не. ДК – Да ли ће људи из овог 
краја [димитровградског] да кажу да су Торлáци? Дим-1 - Чисто 
сумњам, они и не знају много [...]. [нешто касније током разговора:] 
ДК - А тамо у околини Књжевца и Минићева која су конкретна 
села... пошто људе, овај... која су торлáчка, рецимо... ако знате...? 
Дим-1 - Па, сад, шта знам... Подсетите ме, како... заборавила 
сам... Добро, знам у Минићеву баш да је... добро, то није село, да 
кажемо да је варошица нека. [...] Имала сам тамо једног друга. 
ДК - Близу Минићева? Дим-1 - Близу Минићева и Књажеваца, из-
међу. [покушава да се сети које је село у питању] [...] ДК - Равна 
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или Потркáње, или Дебéлица, Трнóвац? Дим-1 - Е, Трнóвац. [...] 
У оном крају, значи књажевачки и минићевски тај део, људи се 
изјашњавају као Торлáци, а овде то нисам никад чула. Никад нико 
за себе неће да каже овде да је Торлáк, јер... чак шта више, многи 
нису чули за тај термин... [после присећања о личним стварима 
везаним за друга Торлака] [...] Само знам да је био занимљива осо-
ба и да је говорио за себе то. ДК - Да је Торлáк? Дим-1 - Торлáк. 
ДК - Е, а кад је то било отприлике? Дим-1 – Па, то је било неких 
осамдесетих, осамдесет прве, друге, ту сам се с њим онда... онако, 
баш смо се фино дружили.

тр. 86
ДК - Добро, а који су Торлáци? [...] Торлáци, јел си чуо за то? Ста-

3 - Па, Турлáци, тој између Књажевац и Зајечар, доле око Миниће-
во, то су Турлáци. ДК - Аха, а где си ти то чуо? Ста-3 - Па, такој 
знам откад детињства [...] У војску кад смо (...): „Ја сам Турлáк“, 
„Ја сам Пироћанац“, „Онúја Зајчарац“, „Онúја Неготúнац“. ДК 
- А где си био у војску? Ста-3 - Био сам тамо у Сплит, Ластово, 
Дубрóвник, Задар (...) ДК - А јел било некад да кажу за овáј крај, да 
су овде Торлáци? Ста-3 - Не. ДК - Јел било да ти каже неко? Ста-3 
- Не, никој, само Пироћанци, Пироћанац.

тр. 87
Кал-3 - Нисмо ми Торлáци, Торлáци у Тимок. [...] Доле су Торлáци, 

Тимочани. [...] Ми смо Буџаклúје овдé, а онú су доле Торлáци. [...] 
Немамо ми везе с Торлáци.

тр. 88
ДК - Е, који су то Торлáци? Ћуш-5 - Торлáци... ДК - Јел си чуо 

за ту реч? Ћуш-5 - Чуо сам, то су Минићéвци. ДК - Минићéвци? 
Ћуш-5 - Да. ДК - Одáкле то знаш? Ћуш-5 - То сам читáо доле 
док сам био портúр. Доле с једног Стојáна смо читáли да је то 
Торлáци. То је Минићево. ДК - Где? Где сте читáли? Ћуш-5 - Па, 
нека... неки исечак, новина, тако је било, књижица. Неки, то 
Торлáци, значи то Минићéвци, ту, не знам докле, ваљда до Мали 
Извор отприлике, па ту негде испред Књажевац, ту је. Књажевац 
си се ранúје звао Палáнка. ДК - Ви сте га тако звали? Ћуш-5 - Па, 
старúји су га звали тако. [касније током разговора] ДК - Значи, 
тај назив Торлáци не важи за ваш крај? Ћуш-5 - Не, сигурно.
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тр. 89
ДК - А који су то Торлáци? Торлáци? Јањ-1 - Торлáци доле испод 

Књажевац. ДК - Испод Књажевац? А овú на горе? Не? Јањ-1 - Па, 
не, то су све овá планúнска села горе, а Торлáци су доле у... у... ДК 
- Па, где баш? Јањ-1 - Па, од Књажевац доле... Зуничја [Горње и 
Доње], Јела... Јелъшница, Дебéлица, то су села (...) ДК - А кад се 
каже: „Торлáк“, јел то нешто погрдно, лоше или не? Јањ-1 - Ма, 
Торлáци по газде људи, богáти.

тр. 90
ДК - А који су Торлáци? Јањ-2 - Турлáци су овú доле поред 

Књажевац. ДК - Аха? Ви се не рачунате у то? Јањ-2 - Не. То су 
Торлáци. ДК - А јел било негде да кажеш одáкле си, а да ти кажу 
да си Торлáк? Јањ-2 - А не. ДК - То не? Јањ-2 - То се неé догодúло, 
не. ДК - И који поред Књажевац, која села? Јањ-2 - Па, сва села... 
не памтим којá су. Сва су тај села до Минићево доле. [...] А можда 
и Минићево, одáкле знам.

тр. 91
ДК - Који су Торлáци? Јел си чуо за ту реч? Турлáк, Торлáк? ЈИ-8 

- Торлáци, то ако нису овú доле према Минићево. Минићево, Мали 
Извор, тија ако буду нешто тако. ДК - А где си чуо то? ЈИ-8 - Па, 
где сам чуо? Приликом... кад идемо да радимо.

тр. 92
ДК - А који су Торлáци? ЈИ-6 - Тарлáци – тој не знам. ДК - 

Торлáци? Турлáци? ЈИ-6 - Не знам, то су нека_сéла тудéка поред 
Књажевца, између Књажевца и Зајечара, баш која су села не мог 
се сетим. ДК - А где си чула то? Где си то чула, овдé или доле у 
Зајечар? ЈИ-6 - Па, чула сам... чула сам доле.

тр. 93
ДК - Који су то Торлáци? [...] Јањ-4 - Торлáци су Тúмочани, око-

лине Књáжевца, Минићева, Зајечара, ту баш... На доле, доле су 
већ Неготúнци, али од Зајечара на горе су Торлáци, тој овдé, око-
лина Књажевца. [касније током разговора] Те тија Торлáци: Мали 
Извор, Вратáрница... Заграђе... ДК - А то кад се каже: „Торлáк“, 
јел то нешто погрдно или... Јел ти као лоше нешто или...? Јањ-4 
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- Ма, јок, море. Онда ту код Минићево има Сълъчко, Јаковац, ту 
Корúта, једна, друга [Ново и Старо Корито].

тр. 94
ДК - А који су то Торлáци, јел си чула за то? Габ-5 - Епа, тија на 

доле Торлáци, од_куде_Књáжовац. ДК - Аха? Габ-5 - По тај села. 
ДК - Па јел су и овú овде Торлáци, овú: Каменица и Штрпци? Јел 
то Торлáци ил не? Габ-5 - Ти несý, тија несý. ДК - Него доле још? 
Габ-5 - Још на доле, кам Књажевац. То тај села. ДК - Аха? Габ-5 
- И тија зовý Торлáци. ДК - А где си то чула? Габ-5 - Па, причау, 
ја несáм сагáшња. Одáвна. ДК - А чула си... а јел било да вас овдé 
зовý Торлáци? Габ-5 - Нас не. ДК - Не? Габ-5 - Нас Пироћáни зовý.

тр. 95
ДК - Добро, а који су Торлáци? Габ-3 - То је Торлáци доле... Габ-

2 - То је око Минићево. Габ-3 - То је доле у Минићево. Габ-2 - Око 
Минићева. ДК - Аха. Јел то ви знате овде тако или...? Габ-3 - Не, 
ми знамо да су то Торлáци. Торлáци су онú. Вратáрница – Торлáци. 
Габ-2 - Тако је им надимак, па сад... Габ-3 - Такó им је надимак. 
ДК - Шта значи то, јел то нешто лоше или добро? Габ-3 - Па, неé 
лоше, тој неки надимак, име на тај села. ДК - Аха? Габ-3 - Није 
ништа лоше то. Габ-2 - Није лоше, него тако: „Торлáк“ – каже 
– „Торлáк“. Габ-3 - И то је само околина Минићева, Торлáци? До 
Књажевац? Габ-3 - Да, да, до Књажевац на горе су Торлáци. Габ-
2 - Да, да, на горе, да. Габ-3 - Минићево, онда доле Јелъшница, и 
овúја доле (...) Габ-2 - Па, има доле доста села.

тр. 96
ДК - Добро... а овú на доле, од Каменицу на доле, који су ти? 

ЈИ-7 - Епа, то су Тарлáци Тúмочање. ДК - Торлáци? ЈИ-7 - Аха. ДК 
- Значи, кад кажеш Торлáк и Тúмочанин, Тúмочање, то је исто? 
ЈИ-7 - Па исто, то је доле све до Минићево, ту негде било рат не-
када, па ту изгинýли људи, па, етé, такó ји зовý. ДК - Шта било? 
ЈИ-7 - За време рата. ДК - Аха? ЈИ-7 - За време Турака. ДК - Да? 
ЈИ-7 - Па, избúли се, много туј негде изгинýли, „Били” - каже – 
„Торлáци“. ДК - Али где, где су изгинýли? ЈИ-7 - Па, негде од Ми-
нићево на горе, ја тој сам забркáл историју [...]. Баш се знае там 
место где је и одáтле је... ДК - Али што да се зову Торлáци ако су 
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изгинýли? ЈИ-7 - Па, зато што били Турци. Турци изгинýли. Наши 
ји побúли. ДК - Аха. Ал што да ји назову Торлáци? ЈИ-7 - Па ј..и га, 
не знам ја то, треба... Минићéвци да питаш, овú доле, онú че ти 
кажу какó је. ДК - Аха. Значи мислиш да је то торлáчки крај? ЈИ-7 
- Па, то је. То је доле торлáчки крај. ДК - Минићево? Књажевац? 
ЈИ-7 - Па, Минићево, Књажевац [...] ДК - Добро... а овú на доле, 
од Каменицу на доле, који су ти? ЈИ-7 - Па, такó кажу, одáтле на 
доле, од Каменицу на доле, то билó раније, кажу, торлáчко место 
га звали, а овдé смо ми билú под Бугарску. Бугари нас држáли, па 
сад... Као и Пирот што је био под Бугарску, Босиљград, овó све. 
ДК - А дал је било да теби неко, кад чује да си одáвде негде, да ти 
каже да си Торлáк? ЈИ-7 - Не каже ништа да сам Торлáк, а каже 
да сам Пироћанац.

тр. 97
ДК - А шта ти знаш за Торлáци? Ин-2 - Па, ја не знам стварно 

пуно ту истóрију, стварно, што се тиче тога... ДК - Па, добро, 
где су Торлáци? Ин-2 - Па, пази, овај... има део, ја колко знам, део 
Минићева [...] и чујем и за овде Торлáци неко каже, ал врло ретко. 
ДК - Па, јел имаш такав случај да ти неко реко и за овáј крај да је...? 
Ин-2 - Па, ја конкретно нисам имао случај да... да... да... [касније у 
разговору:] ДК - А шта ти знаш Торлáци, ти знаш преко ово доле... 
јел си знао нешто пре тога о томе, не? Ин-2 - Па, добро, не, нисам 
пуно пазио, ја (...), ја знам да Бата, он је баш оно... [наглашава свој 
торлачки идентитет]. ДК - Да, али ти сад, после свега, знаш и Бату 
знаш и мене, кад ти каже неко Торлáци, шта ти имаш у глави, који 
је то крај? Ин-2 - Па, ја сам знао... мислио сам да је то овај наш 
крај овде. Мислио сам да је то. Бата, овај... колко сам ја схватио да 
је тај део доле, минићéвски неки део, али стварно, стварно нисам, 
овај... нема пуно причања о Торлáцима овде. ДК - У почетку си ми-
слио да је и овде [у Буџаку]? Ин-2 - Да, управо тако се дешавало. [...] 
ДК - Али сад кад би неко реко Торлáци, шта ти пада прво напамет? 
Ин-2 - Па, да ти кажем, Деки, овај... шта бих... стварно не знам 
шта да кажем. Торлáци то... ја сам знао да је отприлике... неки који 
су Тúмочани, они кажу да смо ми Торлáци.

тр. 98
ДК - Е, шта је то на доле? Како човек одáвде или Ви доживља-

вате тај доле... простор? ЈИ-2 - Па, сад... то је сад као почиње 
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торлачки крај, као ту: Минићево, као та села, као што се захвата 
тај део, колико сам упознат из ових... ја сам, у ствари, сад тре-
нутно, председник Управног одбора Библиотеке [у Књажевцу], па 
сам онда по тим књигама тражио тај део, јер познајем овог свог 
библиотекара Властимира Николића из Минићева, који он и ради 
за тим торлачким новинама, и он ми је дао ту понуду да то ви-
димо, одáкле и како, истраживали смо, али нисам ишо до краја, 
друге тако неке обавезе. 

тр. 99
ДК - Е, сад, како се... како ви видите ове доле, значи, од Габров-

нице даље. Ко су то? Како их ви зовете? Народ овог краја [како 
их зове]? Кал-1 - Па... то су... Покушáвамо да их зовемо Тимоча-
нима, међутим, овај... то су они доле већ око Минићева, носе назив 
Торлáци. Инáче... ДК - Откуд то... откуд ви знате за то? Миниће-
во је далеко, откуд та информација да су то Торлáци? Кал-1 - То 
је некако везано за... за оно брдо Торлак, ваљда тамо су Тимочани, 
да ли ратовали, ово, не знам баш тачно. Али углавном, Минићево 
и околина третúрају се као Торлáци. [касније у току разговора:] 
ДК - Да ли се десило по говору или по нечему да неко каже да... да 
су људи овог краја Торлáци? Или да сте ви Торлáци? Кал-1 - Не, то 
нигде нисам чуо, нити овде... Ево, помените име, овај, људи који... 
који су, овај, мислим нису читали, нису, овај... да ли је... да ли је 
неко... зна за само име Торлáк. Мада је имам један часопис ту који 
је... Минићéвци издају и тако, баш тако га зову: Торлáк. Ево, ту је 
иза. [касније:] ДК - Да ли сте пре тога чули за реч Торлáк или тек 
преко овог завичајног удружења и новина? Кал-1 - Не, чуо сам ра-
није, чуо сам и то и... чак сам покушавао да сазнам откуд то име 
Торлáк, па кажу по неком брду код Београда.

тр. 100
ДК - Који су Торлáци? По теби? Габ-1 - Па, ја мислим минићéвски 

крај доле. [касније у току разговора:] ДК - А где си чуо баш да су 
Минићéвци Торлáци? [...] Габ-1 - Ама, чуо сам и од тебе. ДК - Од 
мене? Габ-1 - Аха. [смејемо се и он и ја] ДК - Како од мене? Где, 
на телевизор или где? [...] Габ-1 - Па, на телевиији сам Ви видéо, 
и онó на Телевизији Зајчар, колко пут. Одма сам те познáо. [...] И 
гост си у емисију, колко пут. У „Мој град“ си био. ДК - Аха. А ти 
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гледаш редóвно то? Габ-1 - Па, гледам... страшна телевизија то 
(...) ДК - И шта, кад представљам лист „Торлак“ и ти видиш да је 
то Минићево и то... Габ-1 - Ја знам да си тај крај, Корито, шта ја 
знам. ДК - А пре тога? Јел си чуо за ту реч пре тога? Габ-1 - Чуо 
сам. Али... ДК - Ниси знао где је и шта? Габ-1 - Јесте. Ја све ми-
слим да то цео овáј наш крај књажевáчки – Торлáци.

тр. 101
ДК - Шта онú кажу шта си ти? Ти кажеш: „Калáнски крај”, 

а онú шта кажу? ЦВ-1 - А, па Пироћáнци. Еднú кажу Бугари... 
ЦВ-2 - Турлáци. ЦВ-1 - Турлáци, Бугарáши ни називају. ЦВ-2 - [сме-
је се ] Погранична зона. ЦВ-1 - Погранична зона. ЦВ-2 - Већином 
Турлáци. ДК - Како? Турлáци. ЦВ-1 - Турлáци.[...] ДК - Па, где су 
вам то рекли, доле у Бор? [...] ЦВ-1 - То су Књажевчáни. То је 
овáј... То је турлáчки крај овде. ЦВ-2 - Па, сви који... ко је од Кња-
жевац, онú кажу: „Тој Турлáк“. А што је то таквó – кој зна? ЦВ-1 
- Турлáци. Зашто је то, не знам ни ја. ДК - Шта то значи? ЦВ-1 
- Не знам ни ја. Драгољуб Златковић - Да ли је то говорио деда, 
баба, прадеда? Турлáк? ЦВ-1 - Оче да је то нека тýрска реч. Може 
да е... Драгољуб Златковић - Да ли сте чули да је ваш деда, ваш 
прадеда говорио: „Турлáци“ или „Торлáци“? ЦВ-1 - Нисам од њега 
чуо, али овú одóздо ни назúвау, каже: „То Турлáци“. ДК - У Бор сте 
чули? ЦВ-1 - Аха. ЦВ-2 - Каже: „Турлáк“, а шта је то...? ДК - И 
одáкле докле су Торлáци? [...] ЦВ-1 - Па, ту, од Књажевац па на 
горе. [разговор се наставља у вези са другим темама, а онда се опет 
враћа на ову] ДК - А кад ти кажу „Турлáк“... ЦВ-2 - [смеје се] Нека 
каже какó оће. ДК - Јел то дође мало као погрдно, непријатно? 
ЦВ-1 - Ма, јок. Ништа ми не смета, нек каже какó оће. ЦВ-2 - 
[смеје се]. ЦВ-1 - То је нека турска реч мора. Драгољуб Златковић 
- А да ли те понижáва кад каже: „Турлáк“? ЦВ-2 - Е, па, ко ти 
га зна? ЦВ-1 - Па, не. Тако се то називало, као што се називало 
Заглáвак. И Заглáвак се називао овáј крај. Ел сте чули, сигурно...? 
[...] ДК - А Буџáк? ЦВ-1 - У Буџáк. Заглáвак. ЦВ-2 - Исто таквó...
[смеје се] Кој те пита? 

тр. 102
ДК - А који су то Торлáци, јел си чуо за ту реч?Торлáк? ЦВ-4 

- Торлáци. Чуо сам, то је доле. ДК - Где? ЦВ-4 - Па, неготинско, 
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овó, Торлáчија ли је.. па, и ви, и Зајчар има. ДК - Аха? ЦВ-4 - И у 
Зајечар има. Торлáци. ДК - А јел то није овдé?Јел то овдé? ЦВ-4 - 
То је доле. Неготин. Нема овдé Торлáци.

КАЗИВАЧИ

Балта Бериловац (Буџак – општина Књажевац)
ББ-1 – Александар Ћирић из Балта Бериловца, рођен 1935. го-

дине у Балта Бериловцу. Разговор обављен 1. јуна 2009. у Балта 
Бериловцу.

ББ-2 – Биљана Виденовић из Балта Бериловца и Калне, рођена 
1960. године у Балта Бериловцу. Разговор обављен 1. јуна 2009. у 
Балта Бериловцу.

ББ-3 – Божидар Поповић из Балта Бериловца, рођен 1934. го-
дине у Балта Бериловцу. Разговор обављен 1. јуна 2009. у Балта 
Бериловцу.

ББ-4 – Олга Поповић из Балта Бериловца, рођена 1923. године 
у Балта Бериловцу. Разговор обављен 1. јуна 2009. у Балта Бери-
ловцу.

ББ-5 – Данка Ђорђевић из Балта Бериловца, рођена 1959. го-
дине у Топлом Долу. Разговор обављен 1. јуна 2009. у Балта Бе-
риловцу.

Бела (Средњи Висок – општина Пирот)
Бел-1 – Јелена Димитријевић из Беле, рођена 1934. године у 

Бели. Разговор обављен 11. августа 2007. у Бели.
Бел-2 – Станимир Димитријевић из Беле, рођен 1931. године у 

Бели. Разговор обављен 11. августа 2007. у Бели.
Бел-3 – Младен Танчић из Беле, рођен 1956. године у Бели. Раз-

говор обављен 11. августа 2007. у Бели.
Бел-4 – Ненад Танчић из Беле, рођен 1950. године у Бели. Разго-

вор обављен 11. августа 2007. у Бели.
Бел-5 – Богосав Илијић из Беле, рођен 1941. године у Бели. Раз-

говор обављен 11. августа 2007. у Бели.
Бел-6 – Десимир Тошић из Беле, рођен 1935. године у Бели. Раз-

говор обављен 11. августа 2007. у Бели.
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Бор 
Бор-1 – Бранислав Митић, рођен 1935. године у Радоњинцу, 

општина Бабушница (област Лужница). Живи у Бору. Разговор 
обављен 4. августа 2009. у Власима код Димитровграда.

Браћевци (Горњи Висок – општина Димитровград)
Бра-1 – Илко Димитров, рођен 1946. године у Браћевцима, где и 

живи. Разговор обављен 19. јула 2007. у Браћевцима.
Бра-2 – Славка Димитрова, рођена 1948. године у Каменици, 

живи у Браћевцима, где је удата. Разговор обављен 19. јула 2007. у 
Браћевцима.

Брлог (Горњи Висок – општина Пирот)
Брл-1 – Јован Петровић из Пирота, рођен 1930. године у Брлогу. 

Разговор обављен 14. августа 2007. у Пироту.
Брл-2 – Димитрије Ђорђевић из Брлога, рођен 1918. године у 

Брлогу. Разговор обављен 20. јула 2007. у Брлогу.

Височка Ржана (Горњи Висок – општина Пирот)
ВР-1 – Василића Каменовић из Височке Ржане, рођена 1922. го-

дине у Височкој Ржани. Разговор обављен 21. јула 2007. у Височкој 
Ржани.

Височки Одоровци (Забрђе – општина Димитровград)
ВО-1 – Станимир Станијев из Височких Одороваца, рођен 1932. 

године у Височким Одоровцима, где и данас живи. Живео и радио 
у Димитровграду, а у родно село се вратио после одласка у пензију. 
Разговор обављен 18. јула 2007. у Височким Одоровцима.

ВО-2 – Никола Давитков из Височких Одороваца, рођен 1932. 
године у Височким Одоровцима. Живи у Димитровграду и Ви-
сочким Одоровцима. Разговор обављен 18. јула 2007. у Височким 
Одоровцима.

Власи (општина Пирот)
Вл-1 – Аранђел Савов, рођен 1939. године у Власима. Живео је 

у Пироту, а сада поново у родном селу. Разговор обављен 4. авгута 
2009. у Власима.

Вл-2 – Анка Митић, рођена 1935. године у Власима. Живи у 
Бору. Разговор обављен 4. авгута 2009. у Власима.
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Вртовац (Буџак - општина Књажевац)
Врт-1 – Момчило Милошевић из Вртовца, рођен 1929. године у 

Вртовцу. Разговор обављен 1. јуна 2010. у Вртовцу.
Врт-2 – Вукосава Милкић из Вртовца, рођена 1934. године у Вр-

товцу. Разговор обављен 2. јуна 2010. у Вртовцу.
Врт-3 – Драгољуб Величковић из Вртовца, рођен 1936. године у 

Вртовцу. Разговор обављен 3. јуна 2010. у Вртовцу.

Габровница (Буџак - општина Књажевац)
Габ-1 – Љубинко Ћирић из Габровнице, рођен 1948. године у Га-

бровници. Од 1963. године до пензије живео у Књажевцу. Разговор 
обављен 3. јуна 2010. у Габровници.

Габ-2 – Чедомир Николић из Габровнице, рођен 1920. године у 
Габровници. Разговор обављен 3. јуна 2010. у Габровници.

Габ-3 – Борислав Николић из Зајечара, рођен 1927. године у Га-
бровници. Разговор обављен 3. јуна 2010. у Габровници.

Габ-4 – Добросав Благојевић из Књажевца, рођен 1933. године у 
Габровници. Разговор обављен 3. јуна 2010. у Габровници.

Габ-5 – Станка Вељковић из Габровнице, рођена 1927. године у 
Татрасници. Разговор обављен 3. јуна 2010. у Габровници.

Горња Држина (општина Пирот)
ГД-1 – Јана Тодорова, рођена 1929. године у Горњој Држини, где 

и живи. Разговор обављен 4. августа 2009. у Горњој Држини.

Горњи Рињ (општина Бела Паланка)
ГР-1 – Дејан Милошевић из Беле Паланке, рођен 1967. године 

у Белој Паланци, пореклом из Горњег Риња. Разговор обављен 13. 
августа 2007. у Белој Паланци.

Гостуша (Средњи Висок – општина Пирот)
Гос-1 – Борисав Влатковић из Гостуше, рођен 1920. године у Го-

стуши (никад се није селио из села). Разговор обављен 11. августа 
2007. у Гостуши.

Гос-2 – Јаворка Пантелић, рођена 1932. године у Гостуши, живи 
у селу Градашница код Пирота, од кад је остала без посла у Пироту 
више времена проводи у Гостуши. Разговор обављен 11. августа 
2007. у Гостуши.
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Гос-3 – Станимир Јовановић из Гостуше, рођен 1940. године у 
Гостуши. Као дете био је слуга у селу Нишор код Пирота, а затим 
је отишао да учи занат у селу Мраморак у Банату, где је остао 12 
година. Вратио се у Пирот, где је живео и радио као возач. Разговор 
обављен 11. августа 2007. у Гостуши.

Гос-4 – Видосава Голубовић из Гостуше, рођена 1925. године у 
Гостуши. Разговор обављен 11. августа 2007. у Гостуши.

Гос-5 – Јевросима Илић из Гостуше, рођена 1928. године у Го-
стуши. Разговор обављен 11. августа 2007. у Гостуши.

Градиње (општина Димитровград)
Град-1 – Бобан Рајков из Градиња, рођен 1967. године у Дими-

тровграду. Разговор обављен 4. августа 2009. на граничном прела-
зу Градина код Димитровграда.

Дивљана (општина Бела Паланка)
Див-1 – Радиша Крстић из Беле Паланке, рођен 1949. године у 

Дивљану. Књижничар у Библиотеци „Вук Караџић“ у Белој Палан-
ци. Разговор обављен 13. августа 2007. у Белој Паланци.

Димитровград 
Дим-1 – Весна Владимиров из Димитровграда, рођена у Заје-

чару 1962. године, удата 1987. године у Димитровграду (девојачко 
презиме Ангелов, родитељи су јој из Височких Одороваца код Ди-
митровграда, насељени у Зајечару 50-тих година XX века). Ради 
као књижничар у Народној библиотеци „Детко Петров“ у Дими-
тровграду. Разговор обављен 14. августа 2007. у Димитровграду.

Дим-2 – Елизабета Георгијев из Димитровграда, рођена 1975. 
године у Димитровграду (порекло по оцу из села Смиловци, а по 
мајци из села Влковија, околина Димитровграда). По струци је ди-
пломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима 
(дипломирала 1999. године), а ради као библиотекар у Народној 
библиотеци „Детко Петров” у Димитровграду. Разговор обављен 
14. августа 2007. у Димитровграду.

Дим-3 – Иван Иванов из Димитровграда, рођен 1947. године у 
Димитровграду (пореклом по оцу из села Сливница, по мајци из 
села Лукавица - околина Димитровграда). По струци је инжењер 
електротехнике, а ради као директор Народне библиотке „Детко 
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Петров” у Димитровграду. Разговор обављен 14. августа 2007. у 
Димитровграду.

Дојкинци (Горњи Висок – општина Пирот)
Дој-1 – Миливоје Манчић из Дојкинаца, рођен 1930. године у 

Дојкинцима. Разговор обављен 20. јула 2007. у Дојкинцима.
Дој-2 – Јордан Марић из Дојкинаца, рођен 1922. године у Дој-

кинцима. Разговор обављен 20. јула 2007. у Дојкинцима.
Дој-3 – Богољуб Петровић из Дојкинаца, рођен 1929. године 

у Дојкинцима. Разговор обавио Драгољуб Златковић 8. фебруара 
2012. у Пироту и исказ телефоном проследио 11. фебруара 2012. 
године.

Засковци (општина Пирот)
Зас-1 – Рајко Николић из Засковаца, рођен 1936. године у За-

сковцима. Разговор обављен 15. августа 2007. на викендици на 
путу за Засковце.

Инова (Буџак - општина Књажевац)
Ин-1 – Љубомир Николић из Инове, рођен 1935. године у Ино-

ви. Разговор обављен 3. јуна 2010. у Инови.
Ин-2 – Дивко Николић из Инове, рођен 1954. године у Инови. 

Разговор обављен 3. јуна 2010. у Инови.

Јаловик Извор (Буџак - општина Књажевац)
ЈИ-1 – Томислав Веселиновић из Јаловик Извора, рођен 1931. 

године у Јаловик Извору. Разговор обављен 2. јуна 2010. у Јаловик 
Извору.

ЈИ-2 – Славољуб Голубовић из Јаловик Извора, рођен 1948. го-
дине у Јаловик Извору. Завршио политичке науке у Београду, а кас-
није, углавном као чиновник и новинар, радио у Београду, Зајечару 
и Књажевцу. Био дописник листа „Борба“ за Тимочку крајину, а 
потом је био новинар у локалним „Књажевачким новинама“, где је 
био и секретар и технички уредник. Потом ради на новоотвореном 
Радио Књажевцу. Разговор обављен 2. јуна 2010. у Јаловик Извору.

ЈИ-3 – Мирослав Тодоровић из Јаловик Извора (заселак Ћирин-
ци), рођен 1933. године у Јаловик Извору. Разговор обављен 2. јуна 
2010. у Јаловик Извору.
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ЈИ-4 – Светомир Ђорђевић из Јаловик Извора (заселак Ћирин-
ци), рођен 1936. године у Јаловик Извору. Разговор обављен 2. јуна 
2010. у Јаловик Извору.

ЈИ-5 – Олга Ђорђевић из Јаловик Извора (заселак Ћирин-
ци), рођена 1934. године у Перишу (општина Сврљиг). Разговор 
обављен 2. јуна 2010. у Јаловик Извору.

ЈИ-6 – Словенка Јовановић из Јаловик Извора (заселак Река), 
рођена 1927. године у Јаловик Извору. Разговор обављен 2. јуна 
2010. у Јаловик Извору.

ЈИ-7 – Војислав Петровић из Јаловик Извора (заселак Река), 
рођен 1943. године у Јаловик Извору. Разговор обављен 2. јуна 
2010. у Јаловик Извору.

ЈИ-8 – Вукоман Ђорђевић из Јаловик Извора (заселак Река), 
рођен 1941. године у Јаловик Извору. Разговор обављен 2. јуна 
2010. у Јаловик Извору.

Јања (Буџак - општина Књажевац)
Јањ-1 – Милорад Младеновић из Јање, рођен 1931. године у 

Јањи. Разговор обављен 1. јуна 2010. у Јањи.
Јањ-2 – Миле Јовановић из Јање, рођен 1936. године у Јањи. 

Разговор обављен 1. јуна 2010. у Јањи.
Јањ-3 – Видосав Младеновић из Јање, рођен 1934. године у 

Јањи. Разговор обављен 1. јуна 2010. у Јањи.
Јањ-4 – Светислав Милошевић из Јање, рођен 1928. године у 

Јањи. Разговор обављен 1. јуна 2010. у Јањи.

Јеловица (Горњи Висок – општина Пирот)
Јел-1 – Јордан Стојановић из Јеловице, рођен 1921. године у Је-

ловици. Разговор обављен 20. јула 2007. у Јеловици.

Кална (Буџак - општина Књажевац)
Кал-1 – Бранислав Денчић из Калне, рођен 1933. године у 

Стањинцу. Наставник у пензији. Школовао се у прогимназији у 
Кални, у Учитељској школи у Неготину и на Вишој педагошкој 
школи у Нишу, група за српскохрватски језик. Цео радни век про-
вео је у Буџаку: као учитељ у Татрасници, Јањи, Јаловик Извору, 
Вртовцу, Ћуштици, Црном Врху и, на крају, Кални, где је касније 
био наставник и директор школе и одакле је1995. године отишао у 
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пензију. Супруга му је из Пирота, такође службовала у овом крају. 
Један син му је у Пироту, а други у Нишу. Разговор обављен 2. јуна 
2010. у Кални.

Кал-2 – Драгољуб Голубовић из Калне, рођен 1936. године у 
Кални. Разговор обављен 3. јуна 2010. у Кални.

Кал-3 – Видинка Голубовић из Калне, рођена 1939. године у 
Кални. Разговор обављен 3. јуна 2010. у Кални.

Кременица (општина Бела Паланка)
Кре-1 – Хранимир Ђорђевић из Кременице, рођен 1936. године 

у Кременици. Због школовања и посла цео живот мењао местоа 
живљења: Кременица, Бела Паланка, Ниш, Београд, Аранђеловац, 
Димитровград. Разговор обављен 13. августа 2007. у Кременици.

Лукањске колибе (Средњи Висок – општина Пирот)
ЛК-1 – Мирослава Станишић из Лукањаких колиба, рођена 

1931. године у Паклештици, удата 1954. године у Лукању. Разговор 
обављен 11. августа 2007. у Лукањским колибама.

ЛК-2 – Јован Павловић из Лукањаких колиба, рођен 1944. го-
дине у Гостуши. Разговор обављен 11. августа 2007. у Лукањским 
колибама.

ЛК-3 – Милоје Нинчић из Лукањаких колиба, рођен 1934. го-
дине у Паклештици. Разговор обављен 12. августа 2007. у Лукањ-
ским колибама.

ЛК-4 – Славко Нинчић из Лукањаких колиба, рођен 1951. годи-
не у Великој Лукањи. Разговор обављен 12. августа 2007. у Лукањ-
ским колибама.

Паклештица (Средњи Висок – општина Пирот)
Пак-1 – Душан Влатковић из Паклештице, рођен 1919. године 

у Паклештици. Разговор обављен 12. августа 2007. у Паклештици.
Пак-2 – Недељко Каменовић из Паклештице, рођен 1935. године 

у Рсовцима. У Паклештицу је дошао као учитељ 1957. године и ту 
је радио до 1974. године, а онда је премештен у Пирот. Разговор 
обављен 12. августа 2007. у Паклештици.

Пак-3 – Јованка Вацић из Паклештице, рођена 1934. године у 
Дојкинцима (у Паклештицу је удата). Разговор обављен 12. августа 
2007. у Паклештици.
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Покровеник (Средњи Висок – општина Пирот)
Пок-1 – Милован Стојановић из Покровеника, рођен 1941. го-

дине у Покровенику. Разговор обављен 12. августа 2007. у Покро-
венику.

Пок-2 – Горан Стојановић из Покровеника, рођен 1966. годи-
не у Покровенику. Ради у фабрици „Први мај“ у Пироту. Разговор 
обављен 12. августа 2007. у Покровенику.

Понор (општина Пирот)
Пон-1 – Богдан Ристић из Понора, рођен 1940. године у Понору. 

Разговор обављен 13. августа 2007. у Понору.

Росомач (Горњи Висок – општина Пирот)
Рос-1 – Живка Драгић из Росомача, рођена 1942. године у Росо-

мачу. Разговор обављен 20. јула 2007. у Росомачу.
Рос-2 – Гојко Ћирић из Росомача, рођен 1924. године у Росома-

чу. Разговор обављен 20. јула 2007. у Росомачу.

Рсовци (Горњи Висок – општина Пирот)
Рс-1 – Милутин Дојкић из Рсоваца, рођен 1931. године у Рсов-

цима. Разговор обављен 21. јула 2007. у Рсовцима.
Рс-2 – Паун Костић из Рсоваца, рођен 1930. године у Рсовцима. 

Разговор обављен 21. јула 2007. у Рсовцима.

Стањинац (Буџак - општина Књажевац)
Ста-1 – Дивко Динић из Стањинца, рођен 1953. године у Стањин-

цу. Разговор обављен 2. јуна 2010. у Стањинцу.
Ста-2 – Богдана Голубовић из Стањинца, рођена 1931. године у 

Пајежу (општина Бела Паланка). Дуго радила у Зајечару. Разговор 
обављен 2. јуна 2010. у Стањинцу.

Ста-3 – Божидар Ристић из Стањинца, рођен 1928. године у Ста-
њинцу. Разговор обављен 2. јуна 2010. у Стањинцу.

Ста-4 – Злата Радовановић из Стањинца, рођена 1942. године у 
Стањинцу. Разговор обављен 2. јуна 2010. у Стањинцу.

Топли Дол (општина Пирот)
ТД-1 – Божидар Станковић из Пирота, рођен 1939. године у То-

плом Долу. Разговори обављени 14. и 15. августа 2007. у Пироту и 
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Топлом Долу (био је водич приликом обиласка Топлог Дола, једног 
заселка Засковаца и Рудиња).

ТД-2 – Андреја Петровић из Топлог Дола, рођен 1940. године у 
Топлом Долу. Разговор обављен 15. августа 2007. у Топлом Долу.

ТД-3 – Вукадин Влатковић из Топлог Дола, рођен 1941. године 
у Топлом Долу. Разговор обављен 15. августа 2007. у Топлом Долу.

ТД-4 – Србислав Јовановић из Топлог Дола, рођен 1923. године 
у Топлом Долу. Разговор обављен 15. августа 2007. у Топлом Долу.

ТД-5 – Момчило Митић из Топлог Дола, рођен 1937. године у 
Топлом Долу. Разговор обављен 15. августа 2007. у Топлом Долу.

ТД-6 – Добрила Николић из Топлог Дола, рођена 1924. године у 
Топлом Долу. Разговор обављен 15. августа 2007. у Топлом Долу.

Трнски Одоровци (општина Димитровград)
ТО-1 – Иван Мицев, рођен 1953. године у Трнским Одоровцима. 

Живи у Пироту и у родном селу. Разговор обављен 4. августа 2009. 
у Трнским Одоровцима.

Ћуштица (Буџак - општина Књажевац)
Ћуш-1 – Александар Тошић из Ћуштице, рођен 1927. године у 

Ћуштици. Разговор обављен 31. маја 2010. у Ћуштици.
Ћуш-2 – Ђорђе Живковић из Ћуштице, рођен 1931. године у 

Ћуштици. Разговор обављен 31. маја 2010. у Ћуштици.
Ћуш-3 – Драгиша Петковић из Ћуштице, рођен 1934. године у 

Ћуштици. Разговор обављен 31. маја 2010. у Ћуштици.
Ћуш-4 – Добринка Петровић из Ћуштице, рођена 1927. године у 

Ћуштици. Разговор обављен 31. маја 2010. у Ћуштици.
Ћуш-5 – Милорад Митровић из Ћуштице, рођен 1948. године у 

Ћуштици. Разговор обављен 31. маја 2010. у Ћуштици.

Црни Врх (Буџак - општина Књажевац)
ЦВ-1 – Петар Златковић из Црног Врха, рођен 1946. године у 

Црном Врху. Разговор обављен 31. маја 2010. у Црном Врху.
ЦВ-2 – Бођа Златковић из Црног Врха, рођена 1944. године у 

Црном Врху. Разговор обављен 31. маја 2010. у Црном Врху.
ЦВ-3 – Божидар Златковић из Црног Врха, рођен 1927. године у 

Црном Врху. Разговор обављен 31. маја 2010. у Црном Врху.
ЦВ-4 – Драгомир Костић из Црног Врха, рођен 1921. године у 

Црном Врху. Разговор обављен 31. маја 2010. у Црном Врху.
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ЦВ-5 – Камена Живковић из Црног Врха, рођена 1942. године у 
Црном Врху. Разговор обављен 31. маја 2010. у Црном Врху.

Шести Габар (Буџак - општина Књажевац)
ШГ-1 – Борка Стојановић из Шестог Габра, рођена 1931. године 

у Мирановцу (општина Бела Паланка). Разговор обављен 2. јуна 
2010. у Шестом Габру.

ШГ-2 – Петрија Давидовић из Шестог Габра, рођена 1945. године 
у Шестом Габру. Разговор обављен 2. јуна 2010. у Шестом Габру.

Шљивовик (општина Бела Паланка)
Шљи-1 – Вучко Нешић из Беле Паланке (службеник Библиотеке 

у овом граду), рођен 1958. године у Шљивовику. Разговор обављен 
13. августа 2007. у Белој Паланци.

ЗАХВАЛНИЦА

Користим прилику да искажем захвалност људима који су ми 
помогли да за потребе своје дисертације, из које су и подаци пре-
зентовани у овом раду, спроведем истраживања идентитета ста-
новништва пиротског краја. 

Велико хвала искреном пријатељу, дугогодишњем сараднику, 
неуморном истраживачу фолклорног и етнолошког населеђа, Дра-
гољубу Златковићу из Пирота, без кога као водича и сапутника си-
стематска и исцрпна истраживања у пиротској, димитровградској 
и белопаланачкој општини тешко да би могла да буду спроведена. 
Многи подаци везани за територију Пиротског округа добијени 
су управо од њега. Његовој супрузи Марији Златковић и њему по-
себно сам захвалан за изузетно гостопримство које су ми указали 
много пута, па и приликом ових истраживања.

За изузетно гостопримство најсрдачније захваљујем и власнику 
сеоског газдинства и етно-куће Сергеју Иванову из Каменице код 
Димитровграда и његовим родитељима, проф. др Драгану Колеву 
из Димитровграда и Београда и његовој породици, Јордану Ма-
рићу из Дојкинаца код Пирота и Златку Милкићу и његовој мајци 
Вукосави Милкић из Вртовца код Калне.

Проф. др Драгану Колеву велику захвалност дугујем и за по-
датке и новинске и друге чланке везане за димитровградски крај, 
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као и за сапутништво на терену у околини Димитровграда, Златку 
Милкићу и за организацију теренских истраживања и сапутни-
штво на терену у књажевачком Буџаку, а за улогу водича на терену 
и Божидару Станковићу из Пирота и Топлог Дола.

На крају, захваљујем и свим казивачима овог краја, код којих 
сам, по правилу, наилазио на веома позитиван пријем.
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ПРЕГЛЕД АРОМАТИЧНИХ БИЉАКА 
ВИДЛИЧА ПРЕМА ФИТОЦЕНОЛОШКОЈ 

ПРИПАДНОСТИ12

REVIEW OF AROMATIC PLANTS OF THE 
VIDLIČ MOUNTAIN BY PHYTOCENOLOGICAL 

AFFILIATION

Сажетак: Истраживањем вегетације планине Видлич на југоистоку 
Србије, посебно смо обратили пажњу на ароматичну флору. Фитоце-
нолошка истраживања вегетације смо обавили методом Браун Блан-
кеа. Дали смо детаљан преглед заступљености ароматичних биљака 
у истраживаним и описаним биљним заједницама на планини Видлич. 
Значајна карактеристика Видлича је велика разноврсност шумских и 
ливадско-пашњачких биљних заједница и присутних ароматичних би-
љака у њима. Ароматичне биљке су забележене у 27 различитих биљних 
заједница на Видличу, од чега су 14 шумске, а 13 ливадско-пашњачке. 
Највећи број ароматичних биљака пронађен је у заједници јоргована 
(Syringetum vulgaris). Врсте Achillea millefolium и Teucrium chamaedrys 
имају највећу заступљеност у по 13 типова различитих заједница.
Abstract: While doing researches of vegetation of the Vidlič Mountain in 
sutheastern Serbia, we were focused on the aromatic flora. Phytocenologi-

* marijam@pmf.ni.ac.rs
1 Овај рад је урађен у оквиру пројеката Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја Републике Србије ОИ 171025 и ТР 31070.
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cal studies of vegetation were carried out in accordance with the method of 
Braun-Blanquet. The detailed review of the presence of aromatic plants in in-
vestigated and described plant communities on the Vidlič Mountain, are pre-
sented here. The significant characteristic of the Vidlič mountain is the great 
diversity of forest and meadow-pasture communities and present aromatic 
plants. Aromatic plants were recorded in 27 diffrent plant communities: 14 
forest communities and 13 medow-pasture communities. The largest number 
of aromatic plants was found in the community Syringetum vulgaris. Achillea 
millefolium and Teucrium chamaedrys have the highest representation in 13 
types of different communities.
Кључне речи: планина, Видлич, ароматичне биљке, биљне заједнице, шум-
ске заједнице, ливадско-пашњачке заједнице
Key words: Mountain, Vidlič, aromatic plants, plant communities, forest commu-
nities, medow-pasture communities

УВОД

У границама Србије Видлич се сматра периферном планином 
с обзиром да преко ње иде српско-бугарска граница. Њен дуг и 
карактеристичан гребен, који почиње изнад Пирота, пружа се 
правцем СЗ-ЈИ до границе са Бугарском, али ту не престаје већ се 
продужава и кроз њену територију све до Софије. Једна група ау-
тора Видлич посматра као огранак Старе планине (Мишић и сар., 
1978). Друга група аутора (Мартиновић, 1979-1980; Видановић, 
1955) сматра да Видлич чини засебну орографску и тектонску це-
лину, која због свог геолошког састава има нарочите морфолошке 
облике и посебне хидрографске црте, чиме се знатно разликује од 
осталог дела Старе планине и Висока.

Kлиматогену вегетацију на планини Видлич, као уосталом и 
у осталим деловима централне области Балканског полуострва, 
представљају листопадне шуме. На слици 1 дата је вегетација Ви-
длича по Мишићу и сар. (1978).

Ароматичне биљке садрже етарско уља, које представља врло 
сложену смешу миришљавих и лако испарљивих једињења. Веко-
вима се од овог биолошког ресурса справљају инфузи и тинктуре 
које се користе у фитотерапији. Не од мањег значаја је и употреба 
ароматичних биљака као зачина. Етарска уља добијена дестилаци-
јом ароматичних биљака имају лековита и антисептична својства, 
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па се зато користе за справљање неких лекова. Због велике испар-
љивости и пријатног мириса нека етарска уља се користе за де-
зинфекцију школа и болница (Jančić, Stošić, Mimica-Dukić, Lakušić, 
1995). Важни потрошачи етарских уља су и парфимеријска и ко-
зметичка индустрија. Нека етарска уља се примењују и у ветери-
ни, као инсектициди, а користе се и у кожарској и у индустрији 
боја и лакова. 

У литератури постојe малобројни подаци који се односе на аро-
матичну флору планине Видлич. У посебном делу монографије 
Aromatične biljke Srbije (Jančić i sar., 1995) њени аутори издвајају 
две ароматичне врсте карактеристичне за Видлич и Басару: Seseli 
libanotis (L.) Koch. и Hyssopus officinalis L.

Посебно је обрађена ароматична флора планине Видлич, када 
је забележено 60 биљних таксона у рангу врста, подврста, ва-
ријетета и форми са садржајем етарских уља (Marković, Pavlović-
-Muratspahić, Matović, Marković, Stankov-Jovanović, 2009). У том 
раду су дате еколошке групе ароматичних биљака и њихове ин-

Слика 1  Карта вегетације планине Видлич (Мишић и сар., 1978)
Figure 1  Map of the vegetation of the Vidlič Mountain

Легенда:
1. Ass. Quercetum farnetto-cerris serbicum Rudski
2. Ass. Quercetum cerris Vukić
3. Ass. Carpinetum orientalis serbicum Rudski
4. Ass. Fagetum submontanum Jov.
5. Ass. Fagetum montanum Jov.
13.  Заједницe плавних шума
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дикаторске вредности у односу на различите еколошке факторе 
(влажност, киселост земљишта, количина азота у земљишту, свет-
лост, температура), животне форме као индикатори станишних 
услова, као и квантитет етарског уља анализираних биљака и по-
ређење са литературним подацима. Дакле, Marković et al. (2009) 
су ароматичне биљке Видлича обрадили са еколошког и фитохе-
мијског аспекта.

Међутим, у литератури не постоје подаци који се односе на везу 
ароматичних биљака Видлича са фитоценолошким елементима као 
индикаторима станишних услова, па је у овом раду дат оригинални 
преглед ароматичних биљака према фитоценолошкој припадности, 
односно заступљености у шумским и ливадско-пашњачким биљ-
ним заједницама. На основу квантитативних података о бројности, 
покровности и степену присутности ароматичних биљака у засту-
пљеним биљним заједницама, циљ овог рада је приказати и проце-
ну економске исплативости прикупљања овог значајног биолошког 
и економског ресурса на испитиваном подручју.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ РАДА

Теренским истраживањима планине Видлич обрађена је вегета-
ција Видлича са посебним освртом на ароматичне биљке испити-
ваних заједница, где је посебно обрађена шумска, а посебно ливад-
ска и пашњачка вегетација. Дат је преглед ароматичних биљака 
Видлича према њиховој фитоценолошкој припадности. Фитоцено-
лошка истраживања обављена су методом Браун Бланкеа (Braun-
Blanquet, 1964). Детерминација биљака, које су прикупљене током 
теренског истраживања планине Видлич, вршена је према Јоси-
фовић (1970-1986) и Велчев (1989), а номенклатура усклађена пре-
ма Flora Europaea (Tutin, 1964-1980, 1993). Биљни материјал, који 
је прикупљен у току теренских истраживања планине Видлич је 
хербаризован и депонован је у Хербаријуму Департмана за био-
логију и екологију Природно-математичког факултета Универзи-
тета у Нишу: Herbarium Moesiacum (HMN). Преглед шумских и 
ливадских фитоценоза односно асоцијација у којима су проучене 
и анализиране ароматичне лековите биљке, дат је према Мишић и 
сар. (1978).
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Идентификација ароматичних лековитих биљака, односно, 
утврђивање које биљне врсте у оквиру флористичког састава има-
ју ароматична својства, изведено је на основу монографије о аро-
матичним биљкама Србије (Jančić i sar., 1995). Редослед ароматич-
них биљака дат је систематским редом. 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

 Ароматичне биљке су констатоване у 27 биљних заједница на 
Видличу и то 14 шумских и 13 ливадско-пашњачких. То су следе-
ће заједнице:

Шумске заједнице:

 ♣ РЕЛИКТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1. Заједница букве, Панчићевог маклена и мечје леске
Ass. Fago-Aceri intermediae-colurnetum Jov. 1955 
2. Заједница Панчићевог маклена, храстова и мечје леске
Ass. Querco-Aceri intermediae-colurnetum Mišić et Dinić 1971
3. Полидоминантна заједница храстова и грабића
Ass. Carpino orientalis-Quercetum mixtum calcicolum Jov. 1967

♣ ЗАЈЕДНИЦЕ САВРЕМЕНОГ ТИПА

4. Заједница беле врбе
Ass. Salicetum albae Issl. 1926

5. Брдска букова шума
Ass. Fagetum submontanum Jov.1967

6. Заједница храста китњака и граба
Ass. Querco-Carpinetum serbicum Rudski 1949

7. Заједница храста китњака 
Ass. Quercetum montanum Černj. et Jov. 1950

8. Заједница китњака и црног јасена
Ass. Orno-Quercetum petraeae (Bor. 1955) Mišić 1972

9. Заједница цера и грабића
Ass. Quercetum cerris Vukić 1966 carpinetosum orientale Bor. 1966
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10. Заједница сладуна и цера 
Ass. Quercetum farnetto-cerris serbicum Rudski 1949 

11. Заједница грабића
Ass. Carpinetum orientalis serbicum Rudski 1949

12. Заједница јоргована
Ass. Syringetum vulgaris Knapp 1944

13. Заједница планинске букве
Ass. Luzulo-Fagetum serbicum Mišić et Popović 1954 

14. Заједница планинске букве и јеле
Ass. Abieti-Fagetum serbicum Jov. 1955

Ливадске и пашњачке заједнице:

♣ БРДСКЕ ЛИВАДЕ И ПАШЊАЦИ

♠ Мочварна ливадска вегетација
15. Ass. Phragmitetum communis (Gams 1972) Schmale 1939
16. Ass. Junco-Caricetum vulpinae prov. Danon et Blaženčić 1978
17. Ass. Equisetetum palustris prov. Danon et Blaženčić 1965

♠ Мезофилна ливадска вегетација 
18. Ass. Festuco-Brometum racemosi Danon et Blaženčić 1978
19. Ass. Cynosuro-Agrostidetum albae prov. Danon et Blaženčić 1978

♠ Термофилне ливаде и пашњаци 
20. Ass. Andropogono-Danthonietum calycinae prov. Danon et Bla-

ženčić 1978 
21. Ass. Bromo-Festucetum vallesiacae prov. Danon et Blaženčić 1978
22. Ass. Festuco-Agrostidetum vulgaris prov. Danon et Blaženčić 

1978
23. Ass. Poetum alpinae prov. R. Jov. 1963

♣ ПЛАНИНСКИ ПАШЊАЦИ И ЛИВАДЕ 

24. Ass. Agrostidetum vulgaris (capillaris) Pavl. 1955
25. Ass. Brometum erecti Pavl. 1955
26. Ass. Koelerietum montanae Pavl. 1951
27. Ass. Poeto molinerii-Plantaginetum carinatae Pavl. 1951
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У наредном систематском прегледу ароматичних биљака за 
сваку врсту и подврсту наведени су редни бројеви појединих шум-
ских и ливадско-пашњачких асоцијација у којима су заступљене. 
Напомена: Звездицом (*) су означене заштићене врсте према Пра-
вилнику о проглашењу и заштити строго заштићених и заштиће-
них дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник 
Републике Србије“ бр. 5/2010, 47/2011, 32/2016, 98/2016).

Abies alba Miller (јела), фам. Pinaceae
Шумске заједнице: 13, 14

*Juniperus communis L. (клека, вења, клекиња), фам. Cupressaceae
Шумске заједнице: 5, 10

*Asarum europaeum L. (копитњак), фам. Aristolochiaceae
Шумске заједнице: 1, 2, 5

Juglans regia L. (орах), фам. Juglandaceae
Шумске заједнице: 1, 2, 10

*Tilia tomentosa Moench (бела липа, сребрна липа, сребрнаста 
липа), фам. Tiliaceae 

Шумске заједнице: 2, 10

*Crataegus monogyna Jacq. (бели глог, глог, четица), фам. Rosa-
ceaе (слика 2) 

Шумске заједнице: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12
Ливадско-пашњачке заједнице: 20

*Crataegus laevigata (Poiret) DC., (црвени глог, глоговина, 
чобанчица) фам. Rosaceae

Шумске заједнице: 1, 9, 10, 12

Filipendula vulgaris Moench (суручица), фам. Rosaceae
Шумске заједнице: 2, 10, 12
Ливадско-пашњачке заједнице: 18, 22, 25, 26

*Rosa canina L. (дивља ружа, шипак, шипурак), фам. Rosaceae 
(слика 8) 

Шумске заједнице: 6, 7, 10 

*Fragaria vesca L. (шумска јагода, јагода, мамица), фам. Rosaceae
Шумске заједнице: 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13
Ливадско-пашњачке заједнице: 20, 25
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Ononis spinosa L. (гладиш, зечји трн), фам. Fabaceae 
Ливадско-пашњачке заједнице: 19, 24

Dictamnus albus L. (јасенак), фам. Rutaceae (слика 3)
Шумске заједнице: 7, 11

*Geranium macrorrhizum L. (здравац), фам. Geraniaceae
Шумске заједнице: 1, 5, 12, 13

Seseli libanotis (L.) Koch., фам. Apiaceae
Ливадско-пашњачке заједнице: 27 

Ferulago sylvatica (Besser) Reichenb., фам. Apiaceae
Шумске заједнице: 12
Ливадско-пашњачке заједнице: 24, 26

Daucus carota L. (дивља шаргарепа), фам. Apiaceae
Шумске заједнице: 5
Ливадско-пашњачке заједнице: 26

Valeriana officinalis L. (одољен), фам. Valerianaceae

Слика 2  Crataegus monogyna Jacq. (бели глог)
Figure 2  Crataegus monogyna Jacq. (common hawthorn)
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Шумске заједнице: 1, 12
Verbena officinalis L. (врбена, љутовница), фам. Verbenaceae 

Шумске заједнице: 10
*Teucrium chamaedrys L. (подубица, дубочац, зубатац), фам. Lamia-

ceae
Шумске заједнице: 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11
Ливадско-пашњачке заједнице: 20, 22, 23, 25, 26, 27

*Teucrium montanum L. (трава ива, дубачац мали), фам. Lamia-
ceae (слика 4)

Шумске заједнице: 9, 11
Ливадско-пашњачке заједнице: 20

Teucrium polium L. (пепељуша), фам. Lamiaceae
Ливадско-пашњачке заједнице: 20 

*Sideritis montana L. (чистац), фам. Lamiaceae
 Ливадско-пашњачке заједнице: 20, 23

Слика 3  Dictamnus albus L. (јасенак)
Figure 3  Dictamnus albus L. (dittany)
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Nepeta nuda L. (мацина трава глатка), фам. Lamiaceae
Шумске заједнице: 12
Ливадско-пашњачке заједнице: 25, 26, 27

Nepeta catharia L.(горка метвица, мачја метвица), фам. Lamiaceae
Шумске заједнице: 1

Glechoma hederacea L. (добричица), фам. Lamiaceae
Шумске заједнице: 1

Glechoma hirsuta Waldst. & Kit. (добричица длакава), фам. Lamia-
ceae

Шумске заједнице: 1, 2, 3, 5, 13
*Leonurus cardiaca L. (срдачица, коприва од срца, срченица), 

фам. Lamiaceae
Ливадско-пашњачке заједнице: 26

*Satureja kitaibelii Wierzb. (ртањски чај), фам. Lamiaceae
Шумске заједнице: 11, 12
Ливадско-пашњачке заједнице: 27

Слика 4  Teucrium montanum L. (трава ива)
Figure 4  Teucrium montanum L. (mountain germander)
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Calamintha sylvatica Bromf (горска метвица, дивљи босиљак), 
фам. Lamiaceae (слика 5)

Шумске заједнице: 2, 3, 6, 8, 10
Acinos arvensis (Lam.) Dandy., фам. Lamiaceae

Шумске заједнице: 12
Ливадско-пашњачке заједнице: 23

Слика 5  Calamintha sylvatica Bromf (горска метвица) 
Figure 5  Calamintha sylvatica Bromf (woodland calamint)



76

М. Марковић и сар.: Преглед ароматичних биљака... Пиротски зборник 44 (2019) 65-85

*Acinos hungaricus (Simonkai) Šilić., фам. Lamiaceae
Ливадско-пашњачке заједнице: 25, 26, 27

Hyssopus officinalis L. (изоп, милодух), фам. Lamiaceae
Шумске заједнице: 12

*Origanum vulgare L. (вранилова трава, враниловка, црновршка), 
фам. Lamiaceae

Шумске заједнице: 12
Ливадско-пашњачке заједнице: 25, 26

Thymus striatus Vahl. (мајкина душица), фам. Lamiaceae
Шумске заједнице: 8
Ливадско-пашњачке заједнице: 18, 19, 20, 22

Thymus glabrescens Willd., фам. Lamiaceae
Шумске заједнице: 12
Ливадско-пашњачке заједнице: 24, 25, 26

Thymus praecox Opiz subsp. jankae (Čelak.) Jalas, фам. Lamiaceae 
Шумске заједнице: 2, 9, 10, 12

Слика 6  Thymus pulegioides L. subsp. pulegioides
Figure 6  Thymus pulegioides L. subsp. pulegioides
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Thymus pulegioides L. subsp. pulegioides, фам. Lamiaceae (слика 6) 
Шумске заједнице: 7, 12
Ливадско-пашњачке заједнице: 22, 23

Thymus pulegioides L. subsp. montanum (Bentham) Ronniger., фам. 
Lamiaceae

Шумске заједнице: 10
Ливадско-пашњачке заједнице: 20, 21

Thymus balcanus Borb., фам. Lamiaceae
Ливадско-пашњачке заједнице: 27

Слика 7  Mеntha longifolia (L.) Hudson. (коњски босиљак)
Figure 7  Mеntha longifolia (L.) Hudson. (wild mint)
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Thymus marschallianus Willd., фам. Lamiaceae
Шумске заједнице: 10

Thymus pannonicus All., фам. Lamiaceae
Шумске заједнице: 12

Thymus moesiacus Velen., фам. Lamiaceae
Ливадско-пашњачке заједнице: 27

Mentha aquatica L. (водена метвица, барска нана), фам. Lamiaceae
Ливадско-пашњачке заједнице: 14, 15, 16

Mеntha longifolia (L.) Hudson. (коњски босиљак), фам. Lamiaceae 
(слика 7)

Ливадско-пашњачке заједнице: 16

Mentha piperita L. (метвица, нана), фам. Lamiaceae
Шумске заједнице: 4

Mentha pulegium L. (барска нана), фам. Lamiaceae
Ливадско-пашњачке заједнице: 19

Achillea crithmifolia Waldst. & Kit., фам. Asteraceae
Шумске заједнице: 12
Ливадско-пашњачке заједнице: 25

*Achillea millefolium L. (хајдучица, столист, спориш), фам. 
Asteraceae

Шумске заједнице: 2, 5, 8, 10, 12
Ливадско-пашњачке заједнице: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

*Achillea clypeolata Sibth. & Sm. (жута хајдучица, жута месечи-
на), фам. Asteraceae

Шумске заједнице: 12

Matricaria chamomilla L. (камилица, титрица), фам. Asteraceae
Ливадско-пашњачке заједнице: 18

Artemisia vulgaris L. (комоника, црни пелен), фам. Asteraceae
Шумске заједнице: 1

Artemisia alba Turra (пелен), фам. Asteraceae
Шумске заједнице: 12

Allium ursinum L. (сремуш, медвеђи лук), фам. Liliaceae
Шумске заједнице: 5, 13
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У истраживаним заједницама разноврсност ароматичних би-
љака је велика, иако су квантитативни подаци, који се односе на 
бројност и покровност понекад мали. Забележенo je присуство 53 
таксона самониклих ароматичних биљних врста и подврста из 15 
фамилија. Највећи број врста и подврста забележен је у фамили-
ји Lamiaceae (28 таксона у рангу врсте и подврсте). У фамилији 
Asteraceae забележено је 7 врста, у фамилији Rosaceae 5 врста, а у 
фамилији Apiaceae 3 врсте. Остале фамилије су заступљене са по 
једном врстом.

Из претходног прегледа распрострањења ароматичних биља-
ка на планини Видлич, може се видети да су поједине ароматич-
не биљне врсте заступљене само у једној категорији фитоценоза. 
Друге биљне врсте распрострањене су у великом броју и шумских 
и ливадско-пашњачких биљних заједница. У извесним биљним за-
једницама ароматичне биљке се ретко јављају.

На основу тога у којим су фитоценозама заступљене ароматич-
не лековите биљне врсте на територији планине Видлич могу се 
разликовати пет група биљака:

I група - Ароматичне биљке које се налазе искључиво у шум-
ским асоцијацијама. Теренским истраживањем планине Видлич 
на основу анализе највећи број ароматичних лековитих биљних 
врста спада у категорију шумских биљака. Она су везане за шум-
ске екосистеме и присутне су само у шумским асоцијацијама. То су 
следеће ароматичне врсте: Abies alba, Juniperus communis, Asarum 
europaeum, Juglans regia, Tilia tomentosa, Crataegus laevigata, Rosa 
canina (слика 8), Dictamnus albus, Geranium macrorrhizum, Valeriana 
officinalis, Verbena officinalis, Nepeta catharia, Glechoma hederacea, 
Glechoma hirsuta, Calamintha sylvatica, Hyssopus officinalis, Thymus 
praecox subsp. jankae, Thymus marschallianus, Thymus pannonicus, 
Mentha piperita, Achillea clypeolata, Artemisia vulgaris, Allium 
ursinum.

II група - Ароматичне биљке које су заступљене само у ливадско-
-пашњачким заједницама. Типичне су за ливадско-пашњачке екоси-
стеме, а нису констатоване у шумским асоцијацијама. То су: Ononis 
spinosa, Seseli libanotis, Teucrium polium, Sideritis montana, Leonurus 
cardiaca, Acinos hungaricus, Thymus balcanus, Thymus moesiacus, 
Mentha aquatica, Mentha longifolia, Matricaria chamomilla.
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III група - Ароматичне биљке које се налазе у шумским заједни-
цама, али се спорадично јављају и у ливадско-пашњачким фитоце-
нозама. Углавном су ценобионти шумских заједница, али се спора-
дично јављају и у ливадско-пашњачким фитоценозама: Crataegus 
monogyna, Fragaria vesca.

IV група - Ароматичне биљке ливадско пашњачких заједница, 
а ређе се налазе и у шумским фитоценозама. У ову групу спадају: 
Filipendula vulgaris, Ferulago sylvatica, Nepeta nuda, Acinos arvensis, 
Thymus striatus, Thymus glabrescens, Achillea millefolium.

V група - Ароматичне биљке које се приближно равномерно ја-
вљају и у шумским и у ливадско-пашњачким заједницама. У пита-
њу су шумске врсте које спорадично прелазе на природне ливаде 
односно пашњаке или травњачке биљке које се могу наћи у шум-
ским фитоценозама. Из ове групе на Видличу су констатоване сле-
деће ароматичне биљне врсте: Daucus carota, Teucrium chamaedrys, 
Teucrium montanum, Oryganum vulgare, Thymus pulegioides subsp. 
pulegioides, Thymus pulegioides subsp. montanum, Achillea crithmifolia.

Слика 8  Rosa canina L. (дивља ружа)
Figure 8  Rosa canina L. (dog rose)
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Теренским истраживањем ароматичне флоре на подручју пла-
нине Видлич показана је зависност разноврсности ароматичних 
биљака од заједница којима припадају. Ароматичне биљне врсте 
су констатоване у 27 биљних заједница и то 14 шумских и 13 ли-
вадско-пашњачких.

Од укупно 53 констатоване ароматичне биљне врсте и подвр-
сте на Видличу 26 су искључиви ценобионти шумских заједница. 
Типичних ливадско-пашњачких биљака, које нису забележене у 
шумским асоцијацијама, има 12. Дакле, у вегетацији Видлича аро-
матичне лековите биљке повољније услове налазе у шумским зајед-
ницама, него у ливадским и пашњачким. То је и разумљиво с обзи-
ром да је шумска вегетација климатогена на овом подручју, па су се 
у току дуготрајног временског периода самоникле ароматичне биљ-
ке добро прилагодиле датим условима у шуми који им одговарају.

Остале ароматичне биљне врсте су забележене и у шумским 
и у ливадско-пашњачким фитоценозама. Таквих биљака има три 
групe. У групу шумских биљака које се ређе јављају и у ливадско-
-пашњачким асоцијацијама забележене су 2 врсте. У групу биљака 
ливадско-пашњачких заједница, које се ређе јављају и у шумским 
фитоценозама присутно је 7 биљних врста са Видлича. Најзад, 
група биљака које се приближно равномерно јављају и у шумским 
и у ливадско-пашњачким заједницама садржи такође 7 врста.

Највећи број ароматичних биљака пронађен у заједници јор-
гована (Syringetum vulgaris) и то 20 врстa. Петнаест ароматич-
них биљака пронађено је у заједници сладуна и цера Quercetum 
farnetto-cerris serbicum. У реликтној полидоминантној заједници 
Fago-Aceri intermediae colurnetum заступљено је 13 ароматичних 
врста, а у реликтној полидоминантној заједници Querco-Aceri 
intermediae colurnetum 12 ароматичних биљних врста. Од ливад-
ских заједница ароматичне биљке су најзаступљеније у планин-
ским заједницама Brometum erecti и Koelerietum montanae и то по 
9 ароматичних врста.

Највећу заступљеност у по 13 типова различитих заједница 
имају хајдучка трава (Achillea millefolium) и подубица (Teucrium 
chamaedrys). Следи дивља јагода (Fragaria vesca), која је заступље-
на у 11 шумских и ливадских заједница, па бели глог (Crataegus 
monogyna) у 10 различитих асоцијација.
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Међутим, ови подаци не морају да буду основни у доношењу 
закључка о економској исплативости брања биљака са овог терена. 
Треба имати у виду и да ли се биљка јавља у бусенастој форма-
цији или у виду појединачних примерака. На пример, ртањског 
чаја (Satureja kitaibelii) и мајкине душице (Thymus sp. diversa), које 
расту у виду густих жбунова може се убрати у већим количинама, 
за разлику од подубице која расте у виду појединачних примерака, 
иако се јавља у већем броју типова заједница него ртањски чај и 
мајкина душица. Такође је и величина биљке значајан показатељ. 
Високе биљке, као на пример примерке врсте Artemisia vulgaris, 
лакше је убрати и за краћи временски период у односу на пример-
ке биљних врста малих димензија.

Осим тога, треба увек обратити пажњу на степен покровности, 
који је важан показатељ о економској исплативости прикупља-
ња дате биљке. На пример, медвеђи лук односно сремуш (Allium 
ursinum) иако је заступљен само у два типа заједница на поједи-
ним местима у буковој шуми нарочито код Планинарског дома и 
Вaзганице толико густо покрива шумско тло да се и те како испла-
ти прикупљати ову ароматичну врсту на Видличу (слика 9).

Имајући у виду економску исплативост брања односно прику-
пљања ароматичних биљака са планине Видлич, важно је нагла-

Слика 9  Allium ursinum L. (медвеђи лук, сремуш)
Figure 9  Allium ursinum L. (wild garlic, ramsons)
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сити да су 17 врста од поменутих заштићене законом у Републици 
Србији, јер су због нерационалне експлоатације постале ретке и 
угрожене. У том смислу не смеју се уништавати њихове популаци-
је, нити сакупљати у било које доба године без одговарајуће дозво-
ле, коју добијају само лица која су прошла одговарајућу обуку. То 
су следеће ароматичне биљне врсте: Juniperus communis L., Asarum 
europaeum L., Tilia tomentosa Moench, Crataegus monogyna Jacq., 
Crataegus laevigata (Poiret) DC., Rosa canina L., Fragaria vesca L., 
Geranium macrorrhizum L. (слика 10), Teucrium chamaedrys L., Teu-
crium montanum L., Sideritis montana L., Leonurus cardiaca L., Sat-
ureja kitaibelii Wierzb., Acinos hungaricus (Simonkai) Šilić, Origanum 
vulgare L., Achillea millefolium L., Achillea clypeolata Sibth. & Sm.

ЗАКЉУЧАК

Истраживањем вегетације планине Видлич забележили смо да 
су ароматичне биљне врсте заступљене у 27 биљних заједница и 
то 14 шумских и 13 ливадско-пашњачких. У вегетацији Видлича 
ароматичне лековите биљке повољније услове налазе у шумским 

Слика 10  Geranium macrorrhizum L. (здравац)
Figure 10  Geranium macrorrhizum L. (bigroot geranium)
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заједницама, него у ливадским и пашњачким. Највећи број арома-
тичних биљака пронађен је у заједници јоргована.

Највећу заступљеност у чак 15 типова различитих заједница 
има хајдучка трава (Achillea millefolium). Нешто мању заступље-
ност има подубица (Teucrium chamaedrys) у 13 различитих зајед-
ница. Следи дивља јагода (Fragaria vesca), која је заступљена у 11 
шумских и ливадских заједница. Седамнаест од укупно 53 забеле-
жених ароматичних биљних врста са Видлича заштићене су зако-
ном у Републици Србији, па се не могу прикупљати без одговара-
јуће дозволе.

Приказани подаци могу послужити у практичне сврхе свима 
који се баве прикупљањем ароматичних биљака, нарочито за до-
бијање етарских уља високог квалитета.

ЛИТЕРАТУРА

 − Braun-Blanquet, J. (1964). Pflanzensoziologie, Grundzüge der Vegeta-
tionskunde (3. Aufl.), Berlin, Wien, New York, Springer Verlag.
 − Jančić, R., Stošić, D., Mimica-Dukić, N., Lakušić, B. (1995). Aromatične 
biljke Srbije, Beograd; Gornji Milanovac, Dečje novine.
 − Јосифовић, М. (Eд.) (1970-1986). Флора СР Србије I-X, Београд, Срп-
ска aкадемија наука и уметности.
 − Marković, M., Pavlović-Muratspahić, D., Matović, M., Marković, A., 
Stankov-Jovanović, V. (2009). Aromatic Flora of the Vidlič Mountain. Bi-
otechnology & Biotecnological Equipment, 23 (2), 1225-1229.
 − Мартиновић, Ж. (1979-1980). Врела и извори у забрдском делу Ви-
длича - прилог познавању подземних вода источне Србије. Зборник 
радова ПМФ-Приштина, 6, 283-300.
 − Мишић, В., Јовановић - Дуњић Р., Поповић, М., Борисављевић, Љ., 
Антић, М., Динић, А., Данон, Ј., Блаженчић, Ж. (1978). Биљне зајед-
нице и станишта Старе планине, Београд, Српска академија наука 
и уметности. 
 − Tutin, T.G., Heywood, W.H., Burges, N.A., Moore, D.M., Valentine, D.H., 
Walters S.M., Webb D.A. (Eds) (1964-1980). Flora Europaea, I-V, Lon-
don, Cambrige University Press. 
 − Tutin, T.G., Burges, N.A., Chater, O.A., Edmondson, J.R., Heywood, V.H., 
Moore, D.M., Valentine, D.H., Walters, S.M., Webb D.A. (Eds) (1993). 
Flora Europaea 1 (2nd Edition), London, Cambrige University Press.



85

М. Марковић и сар.: Преглед ароматичних биљака... Пиротски зборник 44 (2019) 65-85

 − Велчев, В. (Eд.) (1989). Флора на Народна република България, 
т. IX, София, Българската Академия на Науките.
 − Видановић-Сазда, Г. (1955). Висок: привредно-географска испитива-
ња, Београд, Научна књига.

Примљено/ Received on 19.06.2019.
Ревидирано/ Revised on 20.09.2019.
Прихваћено/ Accepted on 19.10.2019.



87

Пиротски зборник, бр. 44, 87-146 
УДК: 94 (497.1) 
DOI: 10.5937/pirotzbor1944087N

изворни рад
original work

Горан Николић*1, Пирот 
Goran Nikolić, Pirot

О МАСАКРУ У БАРУ 1945.
ABOUT THE MASSACRE IN BAR, 1945.

Сажетак: Тема рада је убиство великог броја регрута албанске нацио-
налности које се десило крајем марта 1945. у Бару. Регрути су на Косову 
и Метохији мобилисани за потребе попуњавања јединица партизанске 
IV армије која се борила на северозападу Југославије. До тог одреди-
шта путовали су најпре пешице до Скадра и Бара, преко територије 
Албаније, спровођени од јединица 46. дивизије чији су састав претежно 
чинили Пироћанци и Врањанци, а затим су бродовима транспортовани 
на север. Део регрута био је побијен у Бару од припадника 10. црногор-
ске бригаде и појединих грађана Бара. Догађај је у социјалистичком пе-
риоду био заташкан и у Југославији и Албанији, а и после 1990. било је 
мало озбиљних истраживачких радова на ту тему. Још није поуздано 
утврђен број жртава, нити су темељитије истраживане околности 
и мотиви убиства регрута. Аутор је своје истраживање базирао на 
документима из фонда Народноослободилачке војске Југославије који се 
чувају у Војном архиву у Београду.
Abstract: The topic of the study is the killing of a huge number of recruit-
ers of Albanian nationality which happened at the end of March, 1945. in 
Bar. The recruiters were mobilized in Kosovo and Metohija for the needs of 
filling in the units of partisan 4th army which was fighting at the northwest 
of Yugoslavia. They travelled to that destination on foot to Skadar and Bar 
across the Albanian territory, led by the units of 46th division whose soldiers 
were mainly people from Pirot and Vranje and then they were transferred by 
ships north. Part of the recruiters were killed in Bar by the members of the 
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10th Montenegro brigade and certain number of Bar inhabitants. The event 
was covered up in the period of socialism in Yugoslavia and Albania and af-
ter 1990. there were few research studies on the topic. The exact number of 
victims has not been defined so far and the circumstances and motives of the 
recruiters murder have not been studied more thoroughly. The author based 
his research on the documents from the Fund of National Liberation Army of 
Yugoslavia which are kept in the Army Archive in Belgrade.
Кључне речи: масакр, Бар, Други светски рат, национализам, Албанци, 
Срби, Црногорци
Key words: massacre, Bar, Second World War, nationalism, Albanians, Serbs, 
Montenegrins

Масакр у Бару је назив за убиство великог броја младића са Ко-
сова и Метохије које су 31. марта 1945. у црногорском граду Бару по-
чинили борци 10. црногорске бригаде партизанске војске.12 О овом 
догађају се током социјалистичког периода углавном ћутало и у 
Југославији и у Албанији. После 1990. почело је да се пише нешто 
више, али и даље недовољно и често без коришћења архивских до-
кумената. Зато је аутор одлучио да релевантне документе потражи 
у Војном архиву у Београду, где се чува фонд НОВЈ. Резултати 
тог истраживања користе се у овом раду. Због значаја поменутих 
докумената, један њихов део се презентује у прилогу после основ-
ног текста. У раду се коментаришу и написи у штампи, односно 
интернету, као и малобројни стручно-научни радови написани на 
ту тему до сада. Треба рећи да су поред ретких југословенских, 
о овој теми писали и неки албански аутори. Косовски историчар 
Хакиф Бајрами (Hakif Bajrami) објавио је 1993. у Приштини књи-
гу Tragjedia e Tivarit: çka i parapriu tragjedisë, qëllimet dhe pasojat. 
Мухамет Пираку (Muhamet Pirraku), такође историчар са Косова, 
објавио је 1993. године у Приштини књигу под називом Kalvari i 
shqiptarësisë së Kosovës: Tivari 1945, а 2005. – Tivari 1945. Један од 
косовских регрута који је преживео масакр у Бару, Азем Хајди-

1  Партизанска војска је до 1. марта 1945. носила званичан назив Народноосло-
бодилачка војска и партизански одреди Југославије (НОВ и ПОЈ) или нешто кра-
ће Народноослободилачка војска Југославије (НОВЈ), а после поменутог датума 
– Југословенска армија (ЈА). Овај назив је 1951. делимично промењен у Југосло-
венска народна армија (ЈНА). 
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ни (Azem Hajdini, понекад и са презименом Hajdini-Xani), објавио 
је 1990. у Немачкој краћу књигу Tragjedia e Tivarit, затим 1998. у 
Приштини две књиге – Masakra e Tivarit: memoare и Tragjedia e 
Tivarit, а 2007. – Nga Prizreni në Istri: një sprovë për histori. Kujtime 
dhe dëshmi, pranverë 1945. Албански писац Уран Бутка (Uran Butka) 
објавио је у Тирани 2011.23 књигу Masakra e Tivarit dhe përgjegjësia e 
shtetit shqiptar. Међутим, током припреме овог рада, поменуте књи-
ге нису нам биле доступне. Претрагом обједињеног електронског 
каталога библиотека у Србији COBISS нисмо успели да пронађемо 
заступљеност ових књига ни у једној библиотеци. Посебно смо се 
писмено обратили библиотеци САНУ (Српска академија наука и 
уметности) која има велики фонд књига које нису баш све унете у 
COBISS и добили званичан писмени одговор да ни та библиотека 
нема поменуте књиге. На интернету нисмо успели да пронађемо 
податак да су поменуте књиге преведене на неки од светских јези-
ка (за српски да и не говоримо), нити да су доступне у неком елек-
тронском облику. О томе шта пише у књигама Азема Хајдинија и 
Урана Бутке може нешто индиректно да се сазна из других написа 
или кроз иступе тих аутора у штампи.

Регрути, у највећем броју албанске националности, били су 
регрутовани за партизанску војску широм Косова и Метохије и 
упућени у јединице партизанске IV армије која се на северозападу 
Југославије борила против немачке војске за ослобођење Истре и 
Трста. Сабирно место за све регруте био је Призрен. Одатле су у 
шест група (ешалона) током марта и априла 1945. упућивани нај-
пре пешице преко територије Албаније до Скадра, односно Бара, 
а затим бродовима у северну Далмацију. Сва три мартовска еша-
лона спроводиле су јединице 27. српске бригаде 46. дивизије Југо-
словенске армије, док су у априлу два ешалона спроводиле једи-
нице 26. српске, а један ешалон јединице 25. српске бригаде које 
су такође биле у саставу 46. дивизије. Припадници ове дивизије 
претежно су били борци мобилисани у околини Пирота и Врања. 
Први мартовски ешалон кренуо је из Призрена 24. марта са 2.394 
регрута, други – 26. марта са 2.382 регрута и трећи 27. марта са 

2  Подаци о насловима наведених књига албанских аутора и годинама њиховог 
издања су према чланку Роберта Елсија (Robert Elsie) о коме ће касније још бити 
речи (Elsie, 2012). На интернету има и неких другачијих података што се тиче 
година издања.
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2.700 регрута (Извештај штаба 46. дивизије Оперативном штабу за 
Косово и Метохију о спровођењу мобилисаних Шиптара до Ска-
дра, стр. пов. бр. 53 од 8. априла 1945, стр. 1, Војни архив – ВА, 
фонд – ф. НОВЈ, кутија – к. 1411, фасцикла – фасц. 6, документ 
– док. 1). Документ је дат у целости у прилогу VI на крају рада. 
Цитирани извештај штаба 46. дивизије писан је после обављеног 
спровођења, 8. априла. Од стране истог штаба постоји и извештај 
који је писан раније, одмах по упућивању задњег ешалона, 27. мар-
та. У њему се наводе заокружени бројеви регрута за сва три еша-
лона – 2.600, 2.400 и 2.700. Иако се ти заокружени подаци за први и 
други ешалон донекле разликују од података из раније цитираног 
извештаја од 8. априла, ипак су приближно скоро исти (Извештај 
штаба 46. дивизије Оперативном штабу за Косово и Метохију о 
упућивању мобилисаних Шиптара за Скадар, стр. пов. бр. 47 од 
27. марта 1945, ВА, ф. НОВЈ, к. 1411, фасц. 5, док. 37). Документ је 
дат у целости на крају рада у прилогу III. Извештај од 27. марта је 
писан када је упућивање регрута још било на почетку и када није-
дан ешалон није стигао ни у Скадар ни у Бар, дакле пре трагедије 
у Бару. Упоређивање броја регрута у наведена два извештаја од 
којих је један писан пре трагедије важно је зато што у јавности 
круже необразложени подаци о много већем броју регрута у дру-
гом ешалону, на пример у чланку у подгоричком листу Monitor 
где се помиње бројка од чак 4.700 регрута („Masakr u Baru – april 
1945. godine“, Monitor, 02. април 2010, доступно преко https://www.
info-ks.net/vijesti/regija/76732/masakr-u-baru-april-1945-godine при-
ступљено 15.08.2019).

У априлу, први ешалон са 1.506 регрута кренуо је 19. априла, 
други – 20. априла са 2.601-им регрутом и трећи – 24. априла са 
1.216 регрута (Извештај штаба 46. дивизије Оперативном штабу за 
Косово и Метохију о упућивању мобилисаног људства за Скадар, 
стр. пов. бр. 62 од 4. маја 1945, стр. 1, ВА, ф. НОВЈ, к. 1411, фасц. 6, 
док. 6). Документ је дат у прилогу VII на крају рада. 

Део другог мартовског ешалона побијен је у Бару. Аутор се у 
Војном архиву одмах усмерио на документе 10. црногорске народ-
ноослободилачке ударне бригаде (даље у раду скраћено – 10. црно-
горска бригада или само – 10. црногорска) чији су борци починили 
масакр, као и на документе Другог ударног корпуса НОВЈ у чијем 
саставу је та бригада била. На жалост, није пронашао ништа о до-
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гађајима у Бару у пролеће 1945. Архива 10. црногорске бригаде је 
врло скромног обима, не само за поменути период, већ за све време 
постојања те јединице. Документација Другог ударног корпуса је 
обимнија, али ни у њој није пронађено нешто што се односи на 
масакр у Бару. Ипак, нешто изворних докумената има, али у ар-
хиви 46. дивизије НОВЈ и њој потчињених бригада – 25, 26. и 27. 
српској. Ове јединице су од новембра 1944. до краја рата биле на 
простору Косова и Метохије. Као што је већ речено, одређени де-
лови ових бригада су у марту и априлу спроводили ешалоне моби-
лисаних регрута од Призрена до Скадра, односно Бара и о тим ак-
тивностима писани су извештаји вишим командама. Управо су ти 
извештаји, у недостатку докумената из црногорских партизанских 
извора, за сада једини познат архивски материјал о масакру у Бару. 

На почетку ћемо се одмах усмерити на податак који све највише 
интересује – колики је број побијених регрута. У извештају обаве-
штајног официра штаба 27. српске бригаде обавештајном одсеку 
46. дивизије од 6. априла 1945. стоји: „Један Шиптар из II ешалона 
на путу између Скадра и Бара, покушао је да једном Црногорцу 
одузме пушку, али то му није успело. Исти је од стране те бригаде 
везан и дотеран у Бар. Када је овај ешалон стигао у Бар, везаног 
Шиптара повели су Црногорци на стрељање. Он је том приликом 
почео да запомаже и да позива остале Шиптаре да му притекну 
у помоћ, јер ће и они исто тако проћи. Одједном је настало коме-
шање код Шиптара и један из групе (је) бацио бомбу на борце 10. 
црногорске бригаде. Борци су (са) 10. црногорске бригаде отвори-
ли ватру на ову групу из које је била бачена бомба. Истовремено 
скочили су и грађани града Бара у помоћ 10. црногорској бригади 
мислећи да су се Шиптари побунили. Епилог овог инцидента био 
је 452 мртвих и 104 рањених Шиптара“ (Извештај обавештајног 
официра штаба 27. српске бригаде обавештајном одсеку 46. диви-
зије о спроводу Шиптара до Скадра и Бара, Об. бр. 99 од 6. априла 
1945, стр. 1, ВА, ф. НОВЈ, к. 1344, фасц. 7, док. 27). У извештају 
штаба 27. српске бригаде штабу 46. дивизије од 8. априла 1945. 
приликом описа спровода III ешалона пише: „Пошто се са II еша-
лоном, кога је од Скадра до Бара спроводила 10. црногорска бри-
гада, десио немили инцидент у Бару, којом приликом је пало око 
450 мртвих и око 120 рањених Шиптара, то је ова бригада доби-
ла задатак да тај ешалон спроведе до Бара“ (Извештај штаба 27. 
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српске бригаде штабу 46. дивизије о спровођењу новомобилисаног 
људства до Скадра, стр. пов. бр. 23 од 8. априла 1945, стр. 2, ВА, ф. 
НОВЈ, к. 1344, фасц. 5, док. 11). Истог дана штаб 46. дивизије ско-
ро на идентичан начин обавештава Оперативни штаб за Косово и 
Метохију: „Пошто се је са другим ешалоном, кога је од Скадра до 
Бара спроводила 10. црногорска бригада, десио немили инцидент 
у Бару, којом приликом је погинуло око 450 и рањено око 120 Шип-
тара, то је бригади наређено да Шиптаре спроведе до Бара“ (Изве-
штај штаба 46. дивизије Оперативном штабу за Косово и Метохију 
о спровођењу мобилисаних Шиптара до Скадра, стр. пов. бр. 53 
од 8. априла 1945, стр. 1 и 2, ВА, ф. НОВЈ, к. 1411, фасц. 6, док. 1). 
Дакле, у првом извештају се каже да је погинуло 452 регрута и 
рањено 104, док се у преостала два извештаја помињу врло сличне 
и заокружене бројке од око 450 погинулих и око 120 рањених. Сва 
три цитирана документа дата су комплетно у прилозима IV, V и VI 
на крају овог рада.

У којој мери су наведене бројке побијених и рањених тачне? 
Има неколико разлога да се верује да бројке јесу тачне и један ра-
злог да се посумња да можда и нису најпрецизније. Први разлог 
да се верује подацима из наведених извештаја је тај што су писани 
свега неколико дана после масакра у Бару, када су информације 
биле сасвим свеже. Јединице 27. бригаде и њен штаб су се у своје 
стално одредиште – Призрен, вратиле комплетно 6. априла и тог 
дана је послат извештај обавештајног официра обавештајном од-
секу 46. дивизије. Већ после два дана је и штаб 27. бригаде послао 
извештај штабу 46. дивизије, а овај је истог дана свој извештај до-
ставио Оперативном штабу за Косово и Метохију (Извештај штаба 
46. дивизије Оперативном штабу за Косово и Метохију о спровође-
њу мобилисаних Шиптара до Скадра, стр. пов. бр. 53 од 8. априла 
1945, стр. 2, ВА, ф. НОВЈ, к. 1411, фасц. 6, док. 1). Други разлог да 
се верује наведеним подацима је чињеница да су сва три извештаја 
намењена искључиво вишим командама, означени као поверљиви 
и строго поверљиви (скраћено – стр. пов). Значи, то нису написи 
намењени јавности, па да је било потребе да се подаци прилагођа-
вају онако како би неко сматрао да јавност треба да буде обавеште-
на, тј. није постојала потреба да се извештаји „филују“ и да се у 
њима „поправља“ стварност. Треће, ниједна виша команда никада 
не воли да је потчињене јединице некомплетно или нетачно изве-



93

Г. Николић: О масакру у Бару 1945. Пиротски зборник 44 (2019) 87-146

штавају и без обзира да ли је неко у вишим командама волео или 
мрзео Албанце, никако му се не би допало ако би накнадно сазнао 
да му је потчињена јединица свесно послала фаличан извештај. За 
непоштовање виших команди у војсци добијају се и одређене ка-
зне које, нарочито у ратним приликама, могу да буду и не баш 
тако безазлене. Разлог да се донекле сумња у наведене бројке о 
мртвим и рањеним регрутима је у чињеници да спровођење дру-
гог ешалона од Скадра до Бара нису извели припадници 27. срп-
ске, већ 10. црногорске бригаде, којој је ешалон предат у Скадру, а 
њени припадници су после довођења ешалона до Бара ту побили 
велики број регрута. Изгледа да због тога истрагу о масакру нису 
водили органи 27. бригаде, нити њој надређене 46. дивизије, већ 
органи црногорских партизанских јединица. Бошко Ђуричковић, 
политички комесар Приморске оперативне групе и Другог удар-
ног корпуса у чијем саставу је била и 10. црногорска бригада, у 
својим сећањима пише да је он лично већ сутрадан после маса-
кра дошао у Бар са задатком да изврши истрагу о целом случају 
(Đuričković, 1990, стр. 327). Из овога произилази да су штабови 27. 
бригаде и 46. дивизије у својим извештајима које смо презентовали 
у овом раду можда пренели онакав број мртвих и рањених какав 
су чули, али то што су они чули и идентично пренели у извештај, 
можда у ствари и није баш тачно, пошто они истрагу о масакру 
можда нису ни вршили, већ су то чинили органи из црногорских 
партизанских јединица, чије извештаје нисмо успели да пронађе-
мо у Војном архиву. Занимљив је и податак Ђура Вујовића, аутора 
књиге о народноослободилачком рату у Црној Гори, који пишући о 
догађајима у Бару, у једној фусноти каже: „Аутор је обавијештен да 
о овом случају постоји извјештај Вељка Мићуновића, онда начел-
ника ОЗН-е34 за Црну Гору, али он до њега није могао доћи“ (Ву-
јовић, 1997, стр. 352). У својим већ поменутим сећањима, Бошко 
Ђуричковић наводи да је истрага о догађајима у Бару настављена 
у Београду одмах после завршетка рата али не наводи који је ор-
ган ту истрагу водио па је тешко докучити у којој архиви би тај 
документ требало тражити, ако уопште још постоји (Đuričković, 

3 ОЗН-а – Одељење за заштиту народа, безбедносна служба коју је организовала 
партизанска војска у Другом светском рату, после рата реорганизована у Управу 
државне безбедности (УДБ-а) и Контраобавештајну службу (КОС).
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1990, стр. 327). Ни што се тиче оне истраге коју је он лично водио 
већ сутрадан после масакра, Ђуричковић не наводи по наредби ког 
органа партизанске војске је тај задатак извршио, тј. ком органу је 
доставио извештај после завршетка истраге, нити где се извештај 
налазио у време када је 1990. године писао књигу својих сећања, 
иако је као послератни генерал-пуковник тај податак могао сазна-
ти. Уместо тога, Ћуричковић је на око две странице своје књиге, 
четрдесет пет година после масакра у Бару, изнео сећања на тај, 
како он каже, „веома непријатан догађај“. У недостатку докуме-
ната са црногорске стране, а у настојању да се што више осветли 
цео случај, скраћено ћемо представити Ђуричковићев текст. Пре-
ма његовим речима, када се колона регрута коју је спроводио један 
батаљон 10. црногорске бригаде већ сасвим приближила Бару, док 
је колона имала одмор, један регрут Албанац је убио црногорског 
спроводника Дабановића. Остали спроводници нису успели да 
идентификују тог Албанца, јер се он умешао у групу осталих ре-
грута. О овоме су брзо обавештени и други борци 10. црногорске 
бригаде. Даље Ђуричковић пише:

Taj incident je izazvao silno ogorčenje i spremnost na energičan 
postupak, da ne kažem osvetu, ukoliko se što slično ponovi. Zbog 
toga su bili zaposjednuti položaji oko puta kuda se kolona kretala, 
kao i oko kruga Duvanske stanice (Monopola) u Baru, gdje su mo-
bilisani Albanci trebali da se smjeste.

Kolona je najzad stigla u prostranu ulicu na ulazu u Novi Bar i 
trebalo je ispred samog brda Volujce da skrene ulijevo, u krug koji 
je bio predviđen za njen smještaj. Tada je patrola izdvojila onih 16 
ranije osumnjičenih da je među njima i Dabanovićev ubica i s njima 
krenula u Komandu mjesta radi vođenja istrage. Masa mobilisanih 
je počela da se talasa i protestvuje, a neko je iz te gomile u pravcu 
sprovodnika bacio i jednu ofanzivnu talijansku bombu. Ubrzo je 
planula i druga bomba. Kada su bombe eksplodirale i time izazvan 
metež, začuo se povik: „Pobuna Šiptara.“

U brdu iznad samog ulaza u krug Duvanske stanice bio je po-
stavljen jedan  puškomitraljez. On je odmah počeo da dejstvuje 
po gustoj gomili, koja je u panici počela da bježi na sve strane. 
Na povik „Pobuna“ stupila je u dejstvo četa Komande mjesta a i 
svi građani koji su imali oružje. Mobilisani Albanci su počeli u 
neredu da bježe prema sjeveru, ka brdima. Jedan bataljon Desе te 
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brigade bio je u Starom Baru. Obavješten o pobuni, on je u stre-
ljačkom stroju stao pred tu masu. To je bio strašan prizor. Poginu-
lo je oko 400 ljudi, a nekoliko stotina je ranjeno. Ostatak je priku-
pljen i smješten na predviđeno mjesto. Bili su strahovito uplašeni, 
spremni da učine sve što se od njih traži (Đuričković, 1990, стр. 
325-327).

Прича о Ђуричковићевим сећањима има један кратак, али 
врло занимљив наставак. Наиме, већ помињани Ђуро Вујовић 
је одлучио да за своју књигу о народноослободилачком рату у 
Црној Гори не пише неки свој текст о барском случају, већ да јед-
ноставно цитира оно што је Ђуричковић написао. Код места где 
Ђуричковић наводи број погинулих и рањених, Вујовић је ставио 
знак за фусноту, а у тексту на дну странице написао: „Како ме је 
обавијестио, Ђуричковић се одлучио да региструје наведени број 
погинулих на основу неких написа који су се појавили у штампи, 
мада се њему чини да се радило о броју од око 700 погинулих“ 
(Вујовић, 1997, стр. 354). Уместо што је смањио број погинулих 
од 700 на 400 (читалац се сећа да у извештајима 27. бригаде и 46. 
дивизије пише 450, тј. 452!) Ђуричковић би много боље урадио 
да је рекао где је документ који је произашао из његове истраге, 
али он то, колико нам је познато, није јавно рекао до своје смрти 
2003. године.

Број погинулих, коликогод непоуздан, упоредићемо са неким 
другим бројкама. У књизи о 10. црногорској бригади стоји да 
је она током рата убила више од 900 немачких војника (Х црно-
горска, 1984, стр. 25). Нисмо сигурни у велику прецизност овог 
податка, што се уочава већ из саме његове формулације. Након 
одређених борби, штаб бригаде је од командира мањих једини-
ца – водова, чета и батаљона добијао, поред осталог, и податке о 
убијеним непријатељским војницима. Каријеристички настроје-
ни командири нижих јединица могли су понекад да пријаве већи 
број убијених немачких војника од стварног, користећи околност 
да су Немци настојали да са бојишта, кад год је то било могуће, 
извуку не само своје рањене, већ и погинуле борце, па је могло 
да се каже, тј. слаже да се сви убијени Немци више не виде, јер 
су их њихови саборци извукли. За утврђивање тачног броја поги-
нулих Немаца било би добро користити и архиве немачке војске, 



96

Г. Николић: О масакру у Бару 1945. Пиротски зборник 44 (2019) 87-146

што нам за овај рад није било доступно. У сваком случају, број 
убијених немачких војника тешко да је већи од написаног, пре би 
се рекло да је можда мањи. Број убијених албанских регрута који 
пред крај свог живота спомиње Ђуричковић је 700. Испада да су 
припадници 10. црногорске бригаде за само неколико сати уби-
ли скоро исто толико ненаоружаних албанских регрута колико 
су убили и немачких војника од формирања бригаде септембра 
1944. па све до краја рата 1945. Човек се здраворазумски пита – 
ако је 10. црногорска убила толико много Албанаца који су били 
регрутовани да буду припадници њихове сопствене војске, коли-
ко би их тек побили да су били припадници неке непријатељске 
војске? Број убијених регрута упоредићемо и са бројем погину-
лих припадника 10. црногорске током рата. У књизи о бригади 
пише да је број њених погинулих бораца укупно 184 (Х црногор-
ска, 1984, стр. 25). Овде треба додати да је бригада имала борбена 
дејства још десетак месеци после званичног краја рата, када се у 
Источној Босни борила са одметницима, па су у укупан број од 
184 ушли и погинули у тим поратним борбеним дејствима. Уз све 
поштовање према тим погинулим борцима, одмах се уочава да 
њихов број и није баш велики. Дакле, припадници 10. црногорске 
бригаде су у рату умели да сачувају себе и, коликогод је било мо-
гуће, да поштују свој живот, док животе албанских регрута које 
су побили нису поштовали уопште. 

Према писању црногорског листа Monitor, у Скупштини Црне 
Горе је један посланик албанске националности 2010. године пи-
тао да ли власт у Црној Гори има намеру да отвори истрагу о 
догађајима у Бару 1945, на шта је тадашњи премијер Црне Горе 
Мило Ђукановић одговорио потврдно („Masakr u Baru – april 1945. 
godine“, Monitor, 02. април 2010, доступно преко https://www.info-
-ks.net/vijesti/regija/76732/masakr-u-baru-april-1945-godine при-
ступљено 15.08.2019). Међутим, иако је од тада до времена када 
се пише овај рад протекло девет година, нисмо успели да негде 
прочитамо да ли је та истрага заиста и покренута и који су њени 
резултати. 

Потискивање свих информација о убијању у Бару почело је од-
мах после рата. У Војном архиву се чувају кратки историјати 27. 
српске и 10. црногорске бригаде, написани од стране штабова са-
мих тих бригада (Историјски подаци о 27. бригади, ВА, ф. НОВЈ, 
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к. 1341, фасц. 5, док. 16; Историјат 10. црногорске бригаде, ВА, ф. 
НОВЈ, к. 398, фасц. 11, док. 8). На крају рата, овакве историјате 
нису писале само ове две бригаде, већ све веће јединице партизан-
ске војске, а по наређењу виших команди. У историјату 27. српске 
бригаде на једанаест страна, догађаји у Бару штуро се помињу на 
десетој страни, али само спровођење регрута, а не и њихово убија-
ње. У историјату 10. црногорске на укупно шеснаест страна, бора-
вак ове бригаде на Црногорском приморју у пролеће 1945. описује 
се на тринаестој страни, а о догађајима у Бару нема ништа. 

У читавом послератном периоду било је врло мало аутора, 
попут Ђуричковића и Вујовића, који су уопште нешто писали о 
барском случају. Владимир Дедијер у неколико кратких реченица 
каже да су у Бару побуњени војници албанске националности у 
току једне ноћи изненадно напали командни кадар својих чета и 
батаљона и побили све комесаре и командире. Тих побуњеника је 
било између 500 и 600 и када су сутрадан стигла појачања, они су 
пружили отпор, али су сви убијени (Dedijer, 1981, стр. 910). Дедијер 
није навео никакав извор за ове тврдње које се битно разликују од 
тврдњи из до сада наведених партизанских извора, али и од све-
дочења преживелих албанских регрута (о којима ће касније бити 
речи). Можда је Дедијер помешао догађаје у Бару са побуном бора-
ца албанске националности која се заиста догодила, али у Четвртој 
косовској бригади. Та побуна је донекле изведена на начин који је 
описао Дедијер, али се то догодило на територији Метохије и то у 
јединици која није била у никаквом покрету према Бару, а камо-
ли да се налазила у самом Бару (Мадић и Јончић, 1989, стр. 239). 
Дедијерово писање о догађајима у Бару је толико погрешно да је 
боље да уопште није ни објављено.

О барском случају нема ништа ни у обимној Istorija Jugoslavije 
1918-1988 (Petranović, 1988). Тешко да аутор Бранко Петрановић 
није имао сазнања о тој теми. Претрагом обједињеног библиотеч-
ког електронског каталога COBISS (https://plus.sr.cobiss.net/opac7/
bib/search) долази се до податка да је Петрановић у часопису Исто-
ријски гласник из 1973. објавио приказ књиге Оснивачки конгрес 
КП Србије (8-12. мај 1945). Пре писања приказа Петрановић би 
свакако требало да је прочитао дотичну књигу и скоро је сигурно 
да му не би промакла доста опширна дискусија Александра Ран-
ковића баш о убиствима регрута у Бару. Као добро позиционирани 
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историчар у социјалистичкој Југославији, Петрановић је сигурно 
имао и друге начине да сазна нешто о барским догађајима, али све 
до последњег издања своје Istorija Jugoslavije 1988. ову тему није 
уврстио у садржај књиге, чак ни фрагментарно. Петрановићева 
књига деценијама је служила и служи као уџбеник на факулте-
тима где се школују будући дипломирани историчари. Можда би 
неки наставници у школи и проговорили ђацима о догађајима у 
Бару да су и сами едуковани о томе, а нису јер им ни Петрановић 
нити други универзитетски професори за време студирања нису 
указали на тај догађај.

Ако би се за дела попут Петрановићеве књиге која се баве не-
што ширим временским периодом могло да каже да њихов садржај 
не може да обухвати баш све догађаје, за књиге усмерене на ужу 
тему такво оправдање не може да опстане. А управо је то случај 
са књигом Х црногорска народноослободилачка ударна бригада (Х 
црногорска, 1984). На 437 страница те књиге – зборника сећања 
било је места за најситније догађаје из живота те бригаде, али о ма-
сакру у Бару који су извршили њени припадници нема баш ништа. 
Књига је имала приређивачки одбор од истакнутих руководила-
ца бригаде, док је уредник био историчар Зоран Лакић, касније и 
академик ЦАНУ (Црногорска академија наука и уметности). Ни 
репрезентативни приређивачки одбор, ни чињеница да од масакра 
до издавања књиге постоји дистанца од четрдесетак година (обја-
вљена је 1984. у Титограду) нису помогли да они који су учествова-
ли у њеном стварању смогну снаге да кажу какву-такву информа-
цију о трагичном догађају. Међутим, приређивачки одбор у уводу 
књиге исказује задовољство и цитира рецензента, већ помињаног 
Бошка Ђуричковића, који је рекао: „...Мислим да ће Зборник, уз 
нужне предложене корекције, бити значајан прилог материјалу за 
изучавање НОР-а оног времена на подручју Црне Горе...“ На истој 
страници увода цитиран је и уредник Зоран Лакић: „...Додатним 
напором свих до сада ангажованих на овом Зборнику, а посебно 
бригадне редакције, могуће је припремити књигу, која ће се по на-
чину обраде, богатству текстова и аутора, изворности порука које 
собом носи, узданошћу фактографског материјала, анализом про-
цеса у задњој ратној, години, и посебно, у периоду рата послије 
рата, – сврстати у ред најбољих остварења у свом жанру“ (Х црно-
горска, 1984, стр. 6).
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Крајем осамдесетих година, када су олабавиле тоталита-
ристичке стеге, створила се атмосфера да се слободније пише. 
Управо у то време, 1990, и Ђуричковић је одлучио да у својој 
књизи сећања, већ поменутој у овом раду, ипак каже нешто о до-
гађајима у Бару. У том периоду објављене су и монографије две 
„пиротске“ бригаде, 25. и 27. српске, које су спроводиле косовске 
регруте од Призрена до Скадра, односно Бара (Мадић и Јончић, 
1989; Живковић, 1991). Аутори су углавном преносили податаке 
о спроводу регрута који се налазе у документима које и ми пре-
зентујемо у овом раду. Мадић и Јончић су били на мањим иску-
шењима јер је 25. бригада спроводила само један ешалон регрута 
у другој половини априла, док је Живковић требао да представи 
спровођење три ешалона регрута с краја марта од стране 27. бри-
гаде, значи и спровођење оног другог по реду, с којим се дого-
дила трагедија у Бару. Иако поглавље о спровођењу регрута има 
дванаест страна, Живковић није смогао снаге да напише било 
шта о барској трагедији. На једном месту он цитира исти онај део 
извештаја обавештајног официра 27. бригаде који смо и ми већ 
цитирали у овом раду. Међутим, он цитат завршава реченицом: 
„Одједном је настало комешање код Шиптара и један из те гру-
пе бацио је бомбу на борце 10. црногорске бригаде“ (Живковић, 
1991, стр. 260). Даље у оригиналном извештају следе реченице да 
су борци 10. црногорске отвориле ватру, затим да су „скочили“ 
и грађани града Бара, те бројке од 452 мртва и 104 рањена, али 
Живковић је проценио да читаоци његове књиге тај део извешта-
ја обавештајног официра не треба да сазнају. 

Током деведесетих и касније, све до 2019. када се пише овај рад, 
у српској и југословенској науци радова о барском случају скоро 
да нема. Већ смо поменули да је 1997. године Ђуро Вујовић у својој 
књизи о народноослободилачком рату у Црној Гори само цитирао 
текст Бошка Ђуричковића и то је готово све што нам је познато. 

Сећања на ратне догађаје, поред осталих, негују и организације 
ратних ветерана. У социјалистичкој Југославији, таква организа-
ција је била Савез бораца (пуни назив – Савез удружења бораца 
народноослободилачког рата, скраћено СУБНОР). Колико је нама 
познато, ниједан форум, ниједна организација Савеза бораца ни на 
савезном, ни на републичком, ни на локалном нивоу никада није 
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званично било шта рекла о догађајима у Бару, иако су настрадали 
регрути били њихови саборци, припадници исте војске – НОВЈ, 
односно ЈА. Аутор овог рада деценијама је пратио деловање Савеза 
бораца у Пироту и уопште се не сећа да је било који његов члан 
икада говорио нешто о спровођењу регрута са Косова у Скадар и 
Бар од стране 46. дивизије, иако је доста њених припадника било 
управо из пиротског краја, осим ако се не рачуна оно што је напи-
сано у монографијама о 25. и 27. бригади, са недостацима на које 
смо већ указали. 

Један од ретких бораца који је нешто проговорио о догађајима 
у Бару је Никола Масоничић из тог града. Највећи део живота и 
он се понашао као огромна већина осталих бораца. У поменутој 
књизи о Х црногорској бригади приложио је своја сећања, али ма-
сакр не спомиње (Х црногорска, 1984, стр. 257-259). Био је и уред-
ник књиге чија је тема била Бар у време рата. Велики формат, 
тврд повез, 696 страна, луксузни глатки папир, мноштво фотогра-
фија, амбициозан наслов – Pokoljenjima za pamćenje : opština Bar 
u NOR-u i revoluciji 1941-1945, али о масовном убиству албанских 
регрута – баш ништа (Masoničić, 2005). Редакциони одбор на челу 
са Масоничићем је, изгледа, проценио да „покољењима за памће-
ње“ треба понудити селектиране податке. Масоничић се отворио 
пред крај живота, у разговору за Нове барске новине. Говорио је у 
своје име, а не испред локалне организације Савеза бораца, чији 
је био председник. Садржај интервјуа сазнајемо посредно45 преко 
сајта UL-info („Visoki funkcioner UDB-e o masakru u Baru: to zlo 
će ispaštati i naši praunuci“ http://mne.ul-info.com/visoki-funkcioner-
-udb-e-o-masakru-u-baru-to-zlo-ce-ispastati-i-nasi-praunuci/ присту-
пљено 15.08.2019). Масоничић је рекао да баш у време масовног 
убијања регрута није био у Бару, већ да је у њега стигао истог 

4 Нове барске новине су излазиле у периоду 2007-2010, а њихов уредник је био 
Жељко Миловић (видети на Википедији одвојене странице о овим новинама 
и Миловићу: https://sr.wikipedia.org/sr-el/Barske_novine и https://sr.wikipedia.org/
sr-el/%C5%BDeljko_Milovi%C4%87 приступљено 15.08.2019). На интернету је 
доступан и текст поменутог Миловића под насловом „Pristan – Drugi svjetski 
rat“ у коме се помиње трагедија у Бару, а као извор информација се наводи Ни-
кола Масоничић (http://www.montenegrina.net/pages/pages1/istorija/dokumenti/
pristan5_grupa_autora.htm приступљено 15.08.2019). Подаци у Миловићевом 
чланку слични су онима које Масоничић износи и у интервјуу. 
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дана увече. Испричао је верзију доста сличну Ђуричковићевој, с 
тим да спомиње не 400 погинулих регрута као Ђуричковић, већ 
450, баш као и извештај 46. дивизије који смо наводили у овом 
раду а за који Масоничић чак тврди да га је имао у рукама. У исто 
време говори о истрази којом је руководио комесар Другог удар-
ног корпуса (Ђуричковић) а о извештају те истраге у интервјуу је 
рекао: „Tu je pisalo da je ubijeno oko 450 Albanaca, jer još nijesu bili 
sakupljeni svi koji su se razbježali na teritoriji opštine.“ Из незграпно 
сроченог (или написаног) другог дела цитиране реченице може да 
се наслути сугестија да је извештај можда пребрзо написан, пре 
него што су пристигли подаци са свих места где су регрути убија-
ни, а што даље значи да је број од 450 убијених можда реално био 
и већи, те да, на неки начин, кореспондира броју од 700 мртвих, 
изговореном деведесетих година од стране Бошка Ђуричковића, 
што смо у овом раду већ помињали. Масоничић оставља ути-
сак информисаног човека јер наводи чак и име мештанина који 
је тада куцао извештај (извесни Чедо Драговић), па зато донекле 
делују неуверљиво његове речи да не зна где су сахрањени поу-
бијани регрути, јер је као послератни дугогодишњи припадник 
и фунционер ОЗН-е и УДБ-е, ипак могао да зна податке о томе. 
Поред осталог, Масоничић је у интервјуу рекао да је чак спре-
мио и грађу за књигу о барском случају. У некрологу поводом 
његове смрти 2015. спомињу се, пак, две књиге које је спремио 
за објављивање, али се не наводе њихове теме („Preminuo Nikola 
Masoničić, predsjednik barskog SUBNOR-a“, https://portalanalitika.
me/clanak/172286/preminuo-nikola-masonicic-predsjednik-barskog-
-subnor-a приступљено 15.08.2019). До времена када се пише овај 
рад, нисмо успели да дођемо до података да је било каква Масо-
ничићева књига у међувремену уопште објављена. 

И Масоничић и Ђуричковић говорили су о кажњавању одго-
ворних за убијање регрута. У већ цитираном интервјуу у Новим 
барским новинама Масоничић каже да је имао увид у документа 
са саслушања актера барске трагедије и да су смењени и дотада-
шњи командант 10. црногорске Гашо Марковић, као и политички 
комесар, команданти батаљона и чета, чак и пушкомитраљесци. 
Међутим, не каже где су ти документи са саслушања. Ђуричко-
вић у својој књизи сећања пише: „Istraga je nastavljena u Beogradu 
odmah poslije završetka rata i preduzete su određene mjere kažnjavanja“ 
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(Đuričković, 1990, str. 327). Међутим, ни он не каже који орган је 
вршио истрагу, нити какве су казне биле. Да је неке смене било 
може да се разазна из књиге о 10. црногорској, али не тако што 
се о смењивању прича, већ се једноставно од априла 1945. уместо 
Гаша Марковића као командант спомиње Никола Живковић, до-
тадашњи заменик команданта, без икаквог образложења. Негде 
из априла има и слика новог команданта са фудбалским тимом 
бригаде (Х црногорска, 1984, стр. 227, 423, 431). Млади фудбалери 
– припадници бригаде сликали су се са својим командантом баш 
у Бару, насмејани, као да само десетак или петнаестак дана раније 
нису у том истом граду масакрирали исто тако младе људе, само 
друге националности, припаднике исте Југословенске армије као 
и они. Што се смењеног команданта Гаша Марковића тиче, из на-
писа у штампи која прати деловање Савеза бораца, а односи се 
на другу тему, сазнаје се да је он после рата био први начелник 
Војног подручја за Црну Гору и Боку, што значи да је деградација 
после масакра била прилично краткотрајна („UBNOR: Zakonom 
rehabilitovati golootočke žrtve“, Vijesti, 21. јун 2014. https://www.
vijesti.me/vijesti/politika/ubnor-zakonom-rehabilitovati-golootocke-
-zrtve приступљено 15.08.2019).

И сведоци албанске националности, они који су преживели ма-
сакр, почели су да се јављају са својим сећањима тек после 1990. 
Када је у питању број регрутованих и погинулих, генерално се 
поставља питање колико подаци које дају сведоци, без обзира на 
њихову националност, могу да буду тачни. Сваки човек може до-
ста добро да преброји релативно малу групу од свега неколико 
десетина људи. Међутим, код регрута о којима овде говоримо, 
ради се о неколико хиљада у ешалону и вероватно неколико сто-
тина побијених. Хипотетички гледано, чак и када би сви регрути 
стајали залеђени, неко ко би их бројао имао би велике изгледе 
да погреши тиме што би неке, нехотице, можда бројао два пута, 
а неке, опет ненамерно, не би обухватио бројањем, јер не би био 
у стању да их све попамти. У пракси, могућности за пребројава-
ње свих регрута од стране неког од њих уопште нису постојале, 
јер су спроводници ешалона, по сведочењима самих албанских 
регрута, били врло строги и уопште не би дозволили да неко од 
њих иде напред-назад и лево-десно и да броји људе. Још је мања 
могућност да је неки преживели регрут могао тачно да преброји 
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број свих убијених регрута. Они који су срећом преживели били 
су смртно уплашени и гледали су само како да и они не буду уби-
јени и сигурно се нису бавили бројањем већ убијених, нити би 
могли да буду концентрисани да то чак и провизорно ураде. Мо-
гућност да се преброје сви побијени је додатно мања због тога 
што регрути нису убијани само код Дуванске станице (Монопо-
ла), већ и по улицама Бара, па и околини где су бежали од смрти. 
Могућност да неком од регрута буде дозвољено да иде од једне 
до друге локације и пребројава мртве је била потпуно немогућа. 
Неко од преживелих је наредних дана, од других преживелих са 
различитих локација, могао да сазна податке о убијеним на тим 
локацијама, али је велико питање колико би били тачни ти подаци 
са појединачних локација због свих разлога које смо до сада изне-
ли, тако да би њихово сабирање могло да доведе само до тачног 
збира нетачних података, који би и сам био нетачан. Навешћемо 
и неке примере сведочења регрута који су преживели масакр. Зеј-
но Шефитагић из Доњег Љубиња код Призрена је о догађајима у 
Бару 2002. дао изјаву за призренски магазин Alem („Barski slučaj 
II dio“, доступно преко https://forum.cdm.me/showthread.php?-
53405-Barski-slu%26%23269%3Baj приступљено 15.08.2019). Зејно 
је о броју регрута изјавио: „Po mojoj procjeni, bilo nas je oko 5.000 
ljudi.“ Према документима из Војног архива које презентујемо у 
овом раду, други ешалон је из Призрена пошао са 2.382 регрута и 
тај број користе и албански аутори, док је Зејно у својој процени 
промашио за више него двоструко. О броју стрељаних Зејно каже: 
„Puno je njih poginulo. Kasnije sam saznao da se radi o dvije hiljade 
strijeljanih.“ Дакле, Зејно, који је био на лицу места, тек је касније 
сазнао податак о броју погинулих. Од кога – Зејно не открива, али 
је сасвим могуће да је и тај неко имао сличне могућности проце-
њивања као и он. Један од најцитиранијих сведока је Азем Хајди-
ни, који је о путу од Призрена до Истре објавио четири књиге се-
ћања, за које смо на почетку рада рекли да су нам, на жалост, биле 
недоступне. Ипак, неке његове изјаве су доступне из друге руке. 
На страници Википедије са Хајдинијевом биографијом стоји да 
је у Бару убијено чак 4.310 регрута, без давања извора на коме се 
овај податак темељи, иако је, према већ помињаним документима 
из Војног архива, у том несрећном другом ешалону из Призрена 
кренуло 2.382 регрута, дакле, испада да је убијено више регрута 
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него што их је уопште кренуло на пут. Врло је занимљиво да при 
дну те странице албанске Википедије стоји примедба једног дру-
гог Албанца, Хиснија Битићија (Hysni Bytyçi), у којој се указује 
на горе поменуту нелогичност око укупног броја регрута и бро-
ја убујених, са констатацијом да се масакр не сме ни умањивати 
нити повећавати и да невине жртве треба да се поштују, а не да се 
њима манипулише (Azem Hajdini – Wikipedia https://sq.wikipedia.
org/wiki/Azem_Hajdini приступљено 15.08.2019). Међутим, Бити-
ћијева примедба као да је остала скоро потпуно без одјека, јер се 
у албанској јавности, и у Албанији и на Косову, прилично уста-
лило навођење тврдње да је у Бару убијено преко 4.000 Албанаца. 
Читалац ће се и сам у то уверити ако у интернет претраживач као 
кључне речи укуца масакр у Бару на албанском језику – masakra 
e Тivarit. Као резултат претраге добија се велики број текстова, а 
у не малом броју њих написан је податак о 4.000 убијених. 

Атмосфера скоро произвољног баратања бројем погинулих 
пренела се са балканских простора и на стране ауторе. Албанолог 
немачко-канадског порекла Роберт Елси (Robert Elsie) објавио је 
2012. године чланак о догађајима у Бару у коме препричава и ин-
терпретира текстове других, скоро увек албанских аутора (Elsie, 
2012). И он код многих озбиљних тврдњи о убијању и злоставља-
њу не наводи извор. Навешћемо пример који се односи на жртве 
које су, наводно или стварно, пале на путовању другог ешалона од 
Призрена до Скадра. На 395. страни Елси је написао: „About 700-
800 of them had been killed or perished underway, of whom 126 men 
in Fushë Arrëz.“ („Око 700-800 од њих је убијено или су нестали 
у току путовања, од којих 126 људи у Фуши Арситу.“) Међутим, 
у извештају 46. бригаде о спровођењу другог ешалона пише да је 
од 2.382 регрута који су поведени из Призрена у Скадар, 10. црно-
горској бригади предато 2.370, дакле 12 недостају. Затим следи и 
објашњење које гласи: „У току марша из овог ешалона 8 Шиптара 
су остали успут у болници у Фуши Арситу од пегавог тифуса, 3 
побегли и ухваћени и прикључени у трећи ешалон и један скочио 
са моста код Фуши Арсита – извршио самоубиство и ту остао“ (Из-
вештај штаба 46. дивизије Оперативном штабу за Косово и Мето-
хију о спровођењу мобилисаних Шиптара до Скадра, стр. пов. бр. 
53 од 8. априла 1945, стр. 1, ВА, ф. НОВЈ, к. 1411, фасц. 6, док. 1). 
Тврдња коју је Елси написао је врло озбиљна – ако је у путу ствар-
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но 700-800 регрута убијено или нестало, то је онда чак трећина 
укупног састава ешалона, али Елси за њу не даје никакав извор. 
Ако би се ови подаци хипотетички прихватили као тачни, број 
људи који су дошли у Скадар, односно Бар, био би тек око 1.500. 
Како би се онда објасниле тврдње да је у Бару убијено 4.310 људи? 
Сваки од регрута би онда морао бити убијен три пута узастопно и 
да уз то не преостане нико да стигне у Далмацију и касније буде 
„сведок“ о путовању и убиствима. Уз то, податак о тако смањеном 
броју људства другог ешалона био би у контрадикцији са Елсије-
вим сопственим наводима на следећој, 396. страни где се каже да 
је пред почетак убијања у дворишту зграде Дуванског монопола 
у једном тренутку било 2.000-2.500 регрута а изван дворишта до-
датних 1.000, укупно 3.000-3.500, дакле више него што су пошли 
из Призрена. 

У претходном тексту смо нешто дуже образлагали несигурност 
података о бројкама погинулих које су пружали неки од прежи-
велих јер се то наметнуло као проблем због изостанка довољног 
броја поузданијих архивских извора. Међутим, техничка ограни-
ченост сваког човека да преброји велику групу људи у покрету 
и нереду никако није и једини нити најважнији ограничавајући 
фактор за аутоматско прихватање сведочења преживелих као ве-
родостојна. Много је важније оно што се безброј пута показало 
код сведочења активних учесника неког догађаја, нарочито онда 
када је од самог догађаја до тренутка када се сећање саопштава 
прошло неко дуже време. У тим ситуацијама догађаји из прошло-
сти не преносе се с никаквом „фотографском веродостојношћу“ 
већ су итекако натопљени тренутним идејним погледима самог 
сведока и његовог ширег друштвеног окружења. Дакле, у саоп-
штеној прошлости јасно се осећа укус садашњости. Регрути који 
су преживели масакр у Бару своја сећања су почели да саопшта-
вају деведесетих година двадесетог века, управо у време када је 
код великог броја косовских Албанаца преовладало мишљење да 
живот у оквирима Србије и Југославије за њих више не треба да 
буде опција. Врло је вероватно да је таква свест преовладала и 
код сведока масакра у Бару и да су у својим причама тај ионако 
мрачан догађај зацрнили још више да би дали свој прилог тези 
да је немогућ суживот са Србима и Црногорцима чији су неки 
њихови припадници били спремни да чине злочине какав је онај 
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у Бару. У ровитим друштвеним околностима људи воде рачуна да 
заштите себе. Пред крај деведесетих година, један број радикал-
но настројених, претежно млађих косовских Албанаца одлучио 
је да се оружаном борбом супростави српској власти на Косову. 
Њихова оружана формација, Ослободилачка војска Косова – ОВК 
(Ushtria Çlirimtare e Kosovës – UÇK), борила се против српске вој-
ске, полиције и представника власти, али се бавила и цивилима, 
па и оним Албанцима које је сматрала за „српске улизице“ и томе 
слично. Албански регрути који су преживели масакр у Бару при-
кључени су партизанским јединицима које су се бориле за осло-
бођење Истре и Трста и после рата, као и сви партизански борци 
у Југославији, имали су одређене друштвене погодности, поред 
осталог, примали су и посебне, тзв. борачке пензије. То потврђује 
и један од преживелих регрута, Мехмед Каплани из Горњег Љу-
биња код Призрена, који је у разговору за призренски магазин 
Аlem вођеном 2002. рекао да је све до деведесетих година примао 
борачку пензију, показујући притом новинару документа („Barski 
slučaj I dio“, доступно преко https://forum.cdm.me/showthread.
php?53405-Barski-slu%26%23269%3Baj приступљено 15.08.2019). 
Неком плаховитом припаднику ОВК примање борачке пензије 
од југословенских (српских) власти могао је да буде довољан ра-
злог да особу коју такву пензију прима процени као „сумњиву“. 
Могао је да буде „сумњив“ и свако ко се, на неки начин, добро 
позиционирао у државном апарату социјалистичке Југославије. 
Управо такав је био и најекспониранији сведок масакра у Бару, 
Азем Хајдини, који је после завршетка факултета неко време био 
виши инспектор Службе друштвеног књиговодства у Косовској 
Митровици, а од 1969. па до пензије главни инспектор Упра-
ве прихода Социјалистичке аутономне покрајине Косово (Azem 
Hajdini – Wikipedia https://sq.wikipedia.org/wiki/Azem_Hajdini при-
ступљено 15.08.2019). У својим биографским подацима Хајдини 
је у каснијем периоду волео да истиче писма која је крајем 1966. 
слао вишим форумима Савеза комуниста у којима је тражио ра-
светљавање барског случаја и због којих је позиван на разговор у 
Општински комитет Савеза комуниста у Косовској Митровици. 
Тиме је вероватно желео да истакне свој опозициони став, али 
је у исто време тиме показао и да је вероватно био члан Саве-
за комуниста, водеће политичке снаге у чијем програму је било 



107

Г. Николић: О масакру у Бару 1945. Пиротски зборник 44 (2019) 87-146

постојање Југославије са Косовом као њеним саставним делом. 
(Органи Савеза комуниста углавном нису позивали на разговор 
људе који су им слали писма уколико те особе нису биле његови 
чланови, већ су их прослеђивали другим организацијама. Аутор 
овог рада то зна из личног искуства.) Можда није случајно што 
је после кратке, прве књиге сећања на масакр у Бару из 1990, об-
јављене у Немачкој, другу, обимнију књигу објавио управо 1998, 
када ОВК започиње велику офанзиву и успоставља контролу над 
не малим делом покрајине Косово. Објављивање књиге баш у то 
време могло је, поред осталог, да буде и знак лојалности албан-
ској идеји. Књигу нисмо имали прилике да читамо, али су нам 
доступни неки други написи и интервјуи у медијима у периоду 
после објављивања књиге, а није реално очекивати да је у тим 
приликама Хајдини износио нека битно другачија гледишта од 
оних из књига. Из тих извора можемо да сазнамо да је Хајдини 
био склон да ионако негативан утисак који изазива масакр у Бару 
још више обоји негативизмом, па и нечему што делује као прои-
звољност. Као пример узећемо интервју који је пред крај живо-
та дао подгоричким Vijestima („Preživjeli svjedok masakra u Baru 
1945. Azem Hajdini govori za ‚Vijesti’ o surovim ubistvima“, Vijesti, 
3. август 2010, доступно преко https://forum.cdm.me/showthread.
php?53405-Barski-slu%26%23269%3Baj приступљено 15.08.2019). 
Поред осталог, Хајдини је рекао „да је покољ био планиран још у 
Призрену“, а нешто ниже и „да је акција организована са врха, уз 
одговорност албанских комуниста“, али не наводи никакав извор 
за ове своје тврдње. Те 1945. Хајдини је био младић од двадесет 
једне године, који се за време рата у јединицама Шабана Полуже 
(Shaban Palluzha) борио против партизана и када је та јединица 
разбијена, вероватно се као и други њени припадници неко вре-
ме кретао по планинама, да би затим био мобилисан у партизан-
ску Југословенску армију, преживео масакр у Бару и затим био у 
јединицама које су се бориле против немачких снага у Истри и 
око Трста. После завршетка рата вратио се на Косово, где је неко 
време био нижи чиновник, да би касније кренуо на школовање. 
Сасвим је очевидно да један непознат младић са таквим живот-
ним активностима у то време никако није могао да сазна ништа о 
било чему што планира нити штаб 46. дивизије у Призрену нити 
врх државе, било Југославије било Албаније, па ни да сазна да 
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евентуално спремају некакав покољ. Хајдини је ту тврдњу ипак 
изрекао, и то вероватно не само у поменутом интервјуу Vijestima 
већ и на другим местима.

Чињеница да су сведоци барског масакра били склони да 
„пресоле“ и „забибере“ оно чега се сећају о том догађају нипо-
што не значи да њихова сведочења не могу да помогну расве-
тљавању истине, уз пажљиву анализу и упоређивањем са другим 
изворима. Овде ћемо дати пример жеђи. У сведочењима регру-
та понављају се изјаве да им спроводници нису давали да пију 
воде, барем не довољно. Мехмед Каплани каже: „Nisu nam davali 
vode, pa smo preko žica od djece u Skadru kupovali vodu za pet leka...
Vranjanci i Piroćanci, koji su na nas prije toga pucali kada je neko 
htio da napuni vode iz rijeke.” Зејно Шефитагић прича: „ ...građani 
Skadra. Prodavali su nam vodu. Za jednu čuturicu vode tražili su 10 
leka... Toliko sam bio žedan da kada su me prebacili u bolnicu, tražio 
sam vode. Nakon pregleda rane, jedna medicinska sestra donijela mi 
je fildžan vode. Nakon dugog vremena popio sam vodu i upitah je 
ponovo gdje je toalet. Stigavši do toaleta popio sam još malo vode i pao 
u nesvijest“ („Barski slučaj I i II dio“, доступно преко https://forum.
cdm.me/showthread.php?53405-Barski-slu%26%23269%3Baj при-
ступљено 15.08.2019). Азем Хајдини у интервјуу Vijestima каже: 
„Blizu puta nalazila se jedna česma. Bili smo jako žedni, bukvalno je 
nekima prijetilo ludilo. Trojica naših drugova, Jahir Murtezi, Ramadan 
Mihalići i Sulje Ali Morina iz sela Glabare pošli su kod oficira koji je 
blokirao česmu. Tražili su da piju vode. Oficir je naredio vojnicima da 
pucaju i poginuli su sva trojica“ („Preživjeli svjedok masakra u Baru 
1945. Azem Hajdini govori za ‚Vijesti’ o surovim ubistvima“, Vijesti, 
3. август 2010, доступно преко https://forum.cdm.me/showthread.
php?53405-Barski-slu%26%23269%3Baj приступљено 15.08.2019). 
У партизанским изворима о проблему жеђи сазнајемо индирект-
но у монографији 25. српске бригаде, чији је 1. батаљон пратио 
други ешалон регрута, али не мартовски, већ онај априлски. По-
литичкi комесар тог батаљона Станко Младеновић написао је се-
ћање на трагични догађај када се на реци Дрим преврнуо чамац са 
регрутима (Мадић и Јончић, 1989, стр. 251). По Младеновићевим 
речима, чамац је почео опасно да се љуља зато што су регрути по-
кушавали да из реке захвате воду за пиће и на крају се преврнуо, 
а седамнаест-осамнаест Албанаца непливача се удавило. У књизи 
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је податак о томе да су регрути захватали воду из реке да пију дат 
скоро неприметно, у фусноти, а није ни речено да су регрути били 
врло жедни, али ми то сами закључујемо – сваки непливач се пла-
ши воде, поготово набујале планинске реке какав је Дрим и било 
би логично да не љуља чамац јер може да се због тога напуни во-
дом, па и да потоне, а путници непливачи утопе. Наше је мишље-
ње да су регрути негде у својој глави имали свест о томе, али да 
им је страховита жеђ сузила ту свест, па су непрестано покушава-
јући да захвате воду не само љуљали чамац већ су га делимично и 
напунили водом, услед чега се он преврнуо. Поставља се питање 
зашто регрутима није давано да се довољно напију воде. Наше је 
мишљење да је то зато што су спроводници мислили да ће често 
точење воде реметити маршевску дисциплину и стварати могућ-
ност да неко од регрута побегне, као и да ће изнуреност жеђу обес-
храбривати регруте да уопште и планирају бекство. Као са жеђу, 
слична је ситуација и са вршењем других физиолошких потреба. 
Зејно Шефитагић о томе каже: „Nisu nam dozvoljavali ni ... kao ljudi 
da izvršimo nuždu“ („Barski slučaj II dio“, доступно преко https://
forum.cdm.me/showthread.php?53405-Barski-slu%26%23269%3Baj 
приступљено 15.08.2019). Већ помињани Баранин Никола Масо-
ничић о проласку ешалона кроз барско Поље каже: „Kolona se 
bila razvukla nekoliko kilometara kroz barsko Polje, a pričali su mi da 
se kad su prolazili od njih širio nesnosan miris“ („Visoki funkcioner 
UDB-e o masakru u Baru: to zlo će ispaštati i naši praunuci“ http://
mne.ul-info.com/visoki-funkcioner-udb-e-o-masakru-u-baru-to-zlo-
-ce-ispastati-i-nasi-praunuci/ приступљено 15.08.2019). Ешалони 
су се кретали претежно кроз планинске пределе Албаније где у 
марту сигурно није превише топло, већ обратно, па зној тешко 
да је могао да буде узрок несносног мириса. Ако су спроводници 
бранили регрутима да излазе из колоне да би захватали воду јер 
су се плашили да ови не побегну, из истог разлога су могли да им 
бране и да се мало издвоје из колоне да би вршили нужду, па су 
регрути били принуђени да бешике и црева празне у својој одећи. 
То је вероватно и био узрок несносног мириса. 

Очигледно је да су се спроводници и регрути плашили једни од 
других, с тим да су спроводници били у знатно повољнијем поло-
жају јер су само они имали оружје. У суровим ратним околостима, 
нечији надређени положај може да разбукта садистичке пориве. 
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Међутим, коликогод је изазивало напетост, злостављање недава-
њем да се обаве елементарне потребе не би могло да се одреди 
као пресудно за догађање масакра, јер је сличног злостављања 
вероватно било у свих шест ешалона, а масакр се десио само са 
другим мартовским. Масоничић скреће пажњу на чињеницу да је 
по избијању рата, велики број Црногораца који су били колонисти 
на Косову и нарочито у Метохији, побегао одатле, а талијански 
окупатор им није дозволио да се растуре по својим родним ме-
стима широм Црне Горе, већ је око 400 породица колониста било 
смештено у Бару. Масоничић мисли да је присуство ових људи по-
јачало антиалбанско расположење и код сталних мештана Бара и 
створило погодну атмосферу да се код неких људи помисли и на 
освету, али не само према неким Албанцима који су учинили зло 
колонистима у Метохији, већ према Албанцима уопште. Албанске 
регруте у Бару нису масакрирали само припадници 10. црногор-
ске бригаде, већ и цивили, обични грађани који су имали оружје 
(„Visoki funkcioner UDB-e o masakru u Baru: to zlo će ispaštati i naši 
praunuci“ http://mne.ul-info.com/visoki-funkcioner-udb-e-o-masakru-
-u-baru-to-zlo-ce-ispastati-i-nasi-praunuci/ приступљено 15.08.2019). 
У овом Масоничићевом размишљању има логике, али би се оно 
могло још више проширити. Наиме, албанско-српски (и црногор-
ски) сукоб није почео тек између два светска рата када је југосло-
венска краљевска власт покренула колонизацију Косова, Метохије 
и Македоније, већ знатно раније, нарочито када код ових народа 
почиње да се интензивира процес стварања модерне нације, а то 
је негде од друге половине 19. века. Од тада се смењују међусобна 
убијања и злостављања, освете и контраосвете. Сукоб није захва-
тио само националне елите, већ најшире слојеве народа. Масакр у 
Бару би могао да се третира као једна од епизода тог дугог сукоба 
који још увек траје.

Међу регрутима је било и људи других националности осим ал-
банске. Било је Бошњака из околине Призрена и Горе, међу њима 
су и сведоци масакра Мехмед Каплани и Зејно Шефитагић које 
смо цитирали. Каплани каже да су и неки Срби из Средачке жупе 
били мобилисани. Масоничић наводи да је међу убијенима и се-
дам Србина из Косовске Митровице. С друге стране, према члан-
ку из листа Monitor, и међу припадницима 10. црногорске бригаде 
који су извршили масакр било је десетак Албанаца, али не са Ко-
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сова, већ из Улциња. Међутим, број регрута Албанаца је био пре-
доминантан и управо зато су припадници 10. црногорске бригаде, 
уз саучестништво неких грађана Бара, и направили покољ – нису 
масакрирали злосрећне људе зато што су регрути, већ зато што су 
Албанци („Barski slučaj I i II dio“, доступно преко https://forum.cdm.
me/showthread.php?53405-Barski-slu%26%23269%3Baj приступље-
но 15.08.2019; „Visoki funkcioner UDB-e o masakru u Baru: to zlo će 
ispaštati i naši praunuci“ http://mne.ul-info.com/visoki-funkcioner-udb-
-e-o-masakru-u-baru-to-zlo-ce-ispastati-i-nasi-praunuci/ приступље-
но 15.08.2019; „Masakr u Baru – april 1945. godine“, Monitor, 02. април 
2010, доступно преко https://www.info-ks.net/vijesti/regija/76732/
masakr-u-baru-april-1945-godine приступљено 15.08.2019).

 Националистичка идеологија доминира и код Срба и Албана-
ца од 19. века до данас. Само се у једном периоду учинило да је 
једна друга идеологија успела да озбиљно потисне национализам 
– то је била комунистичка идеологија. Њен интегрални део је ин-
тернационализам, док је национализам сматран за реакционарну 
идеологију против које се треба борити, што је партизанска војска 
којом су комунисти руководили и чинила. Југословенски парти-
зани су се борили подједнако снажно против националистичких 
војних групација свих југословенских нација – усташа, четника, 
белогардејаца, љотићеваца, недићеваца, балиста и свих других. 
Албански партизани су се такође борили против „својих“, албан-
ских националиста – балиста и других, а када су извојевали побе-
ду у Албанији, на позив југословенских партизана, неке њихове 
јединице су дошле на територију Југославије и бориле се против 
Немаца, четника, усташа, али и балиста. Комунисти су сматрали 
да у социјализму и комунизму који су желели да изграде, границе 
између земаља треба да буду само административне, тако да су 
се партизанске власти две земље лако договориле да се регрути 
са Косова који су требали да попуне југословенске партизанске 
јединице у Далмацији, до мора пошаљу најкраћим путем, преко 
северне Албаније до Скадра и Бара. Из извештаја које смо већ ци-
тирали у овом раду (а који су дати у целости у прилозима IV, V, VI 
и VII на крају рада) види се да приликом проласка ешалона кроз 
територију Албаније није било проблема ни са становништвом 
ни са представницима власти. Истиче се сарадња са албанским 
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стражама у случајевима бекства регрута и сличним екцесним си-
туацијама. Ешалони су се одмарали у војним објектима, нарочи-
то се помиње касарна у Скадру. Када се описивао однос домаћег 
албанског живља и спроводника ешалона из 27. српске бригаде, 
у извештају штаба те бригаде стоји: „Албански живаљ је одуше-
вљен према нашој борби и нашим покретом што се јавно манифе-
стовало на приредби за грађанство у Куксу 26-III- увече. Титова 
слика је свуда истакнута са десне стране а Енвер Хоџа са леве. 
Приликом манифестације увек се скандира: ТИТО-ХО-ЏА. Ал-
банци са симпатијом прилазе нашим борцима и официрима и са 
њима пријатељски разговарају интересујући се при томе за нашу 
борбу и покрет“ (Извештај штаба 27. српске бригаде штабу 46. 
дивизије о спровођењу новомобилисаног људства до Скадра, стр. 
пов. бр. 23 од 8. априла 1945, стр. 3, ВА, ф. НОВЈ, к. 1344, фасц. 5, 
док. 11).

Комунистичкој идеологији је страно угњетавање других наро-
да, тако да је под комунистичком влашћу у послератној социјали-
стичкој Југославији, у односу на предратну Краљевину Југослави-
ју, дошло до велике афирмације албанске народности – отворене 
су школе на албанском језику, од основне до факултета, као и 
позоришта, средства информисања и друге културне установе; у 
државној администрацији је у службеној употреби поред српског 
језика био и албански; учињен је велики напор да се покрене ра-
звој економски неразвијених крајева у којима су живели Албанци. 
У том оптимистичком почетку, комунисти су сматрали да се треба 
борити против сваког национализма, али нарочито против наци-
онализма у сопственој нацији. На Оснивачком конгресу Комуни-
стичке партије Србије одржаном 8-12. маја 1945, водећи српски 
комунисти су снажно иступили против српског национализма, а у 
другој глави конгресне резолуције пише: „... пред комунистичком 
партијом Србије (се) поставља као основни задатак борба против 
шовинистичких и хегемонистичких тенденција и то углавном ве-
ликосрпских, борба за братски однос међу свим националним гру-
пама које живе у Србији, Војводини, Косову и Метохији, борба за 
најпотпуније остварење националних права свих националних ма-
њина...“ (Оснивачки конгрес КП Србије, 1972, стр. 226). Нарочито је 
занимљиво иступање Александра Ранковића, тада најутицајнијег 
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комунисте из Србије. У једној од својих дискусија он је дотакао 
управо нашу тему – убиство регрута у Бару. У прилогу VIII на 
крају рада ту дискусију дајемо комплетну, а овде издвајамо само 
неке делове:

Ми бисмо погрешили, ако овде на овом партијском састанку 
не би навели извесне страшне грешке, које су почињене баш 
пред Шиптарима... Догодиле су се ствари такве које најбоље 
говоре и о шовинизму и о локалпатриотизму, и уопште о не-
правилном односу комуниста према масама... наши другови 
руководиоци уместо да читаву ствар реше тако да не развија-
ју сукоб, они су хтели да их казне, хтели су да примене репре-
салије, хтели су да стрељају 40 Шиптара за једног убијеног 
борца. Избиле су буне... А наши руководиоци отворили су 
ватру и убили 300 Шиптара... Други случај, који је опет по-
следица бирократизма и злочиначке бесвесности, јесте да су 
неки Шиптари из тог транспорта, смештени у просторијама 
где је раније био неки магацин нека барутана. И ту се угуши-
ло 130 људи... Шиптари су изгубили поверење... (Оснивачки 
конгрес КП Србије, 1972, стр. 157-158) 

У дискусији се Ранковић дотиче и броја убијених. С обзиром да 
се конгрес одржавао свега четрдесетак дана после догађаја у Бару, 
могуће је да ни Ранковић није знао све детаље. Пажљивији чита-
лац ће се сетити да је Ђуричковић рекао да је истрага о догађајима 
у Бару вођена и у Београду после рата, а у време када је Ранковић 
на партијском конгресу изговорио цитирану дискусију рат је још 
увек трајао, макар и у завршној фази. Ова дискусија, дакле, није 
толико значајна због навођења броја погинулих, већ због снажне 
критике грешака које су учињене према Албанцима (Шиптарима). 
На свакога ко зна да је касније Ранковић постао икона српских на-
ционалиста, наведена дискусија оставља јак утисак. На Ранкови-
ћевој сахрани 1983. у Београду, према многобројним сведоцима, 
окупило се сто хиљада људи. Медији су о сахрани информисали 
тек када је обављена, није било организованог доласка људи из 
предузећа и школа, цела та маса дошла је спонтано. Осамдесетих 
година комунистичка идеологија била је у опадању и та огромна 
маса сигурно се није окупила зато што је Ранковић био комуни-
ста, нити су већина окупљених били комунисти по убеђењу већ 
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вероватно у највећем броју српски националисти шовинистички 
настројени према Албанцима који су Ранковића волели јер су га 
везивали за ригидну политику према Албанцима. 

Како се десило да комунистичка идеологија, тако полетна у 
почетку, осамдесетих година потпуно поклекне пред национали-
змом, да чак и водећи партијски органи и најистакнутији поједин-
ци постану промотери национализма?

Док Комунистичка партија није освојила све полуге власти, пре 
и за време Другог светског рата, у њу се није улазило из карије-
ризма, већ из убеђења. Чак и пред крај рата, крајем априла 1945, у 
ужој Србији је било свега 23.848 чланова Партије, 4.894 кандидата 
и 23.117 скојеваца – чланова СКОЈ-а (Савез комунистичке омлади-
не Југославије). У Војводини је било 12.023 чланова Партије, 3.543 
кандидата и 17.548 скојеваца, а на Косову и Метохији – 2.247 чла-
нова Партије и 3.455 кандидата и скојеваца (Оснивачки конгрес КП 
Србије, 1972, стр. 19). У наведене бројке није урачунато чланство из 
војних јединица где је пред крај рата пријем у Партију био појачан, 
али и када би се оно бројало, опет би испало да су чланови Партије 
и СКОЈ-а били изразита мањина у друштву. У партизанским једи-
ницама су у почетку били само добровољци па су комунисти као 
водећа снага партизанског покрета углавном успевали да одржавају 
ону етику борбе каква је произилазила из комунистичке идеологи-
је. Пред крај рата ситуација се мења. После обећане амнестије за све 
оне који нису, како се то говорило, „окрвавили руке“, у партизан-
ске редове су прихваћени и они дотадашњи припадници квислин-
шких и националистичких снага који су изразили спремност да се 
боре против окупатора. Радоје Дакић, политички комесар Другог 
ударног корпуса у оквиру кога је била и 10. црногорска бригада, 
16. септембра 1944. послао је писмо свим подређеним јединицама 
да се појача будност до највећег степена јер је у том периоду био 
појачан прилив људства који су до тада били у четницима (Х црно-
горска, 1984, стр. 26-27). Ситуација се додатно усложњава када је од 
краја лета 1944. почела мобилизација војно способних мушкараца 
млађих годишта на свим оним територијама са којих је окупатор 
трајно отеран. До краја рата у Србији је мобилисано чак 272.463 
лица (Оснивачки конгрес КП Србије, 1972, стр. 18-19). Добровољ-
ци су постали изразита мањина. Дошла је велика маса људи који 
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су прихватали командну улогу комуниста, али су са собом носили 
и сав пртљаг својих дотадашњих идејних ставова од којих, свесно 
или несвесно, нису лако могли да се одвоје. Додуше, у јединицама 
је вршен доста интензиван политички рад, у паузама између бор-
бених активности била су честа политичка предавања. Међутим, 
велико је питање колики је био њихов реални ефекат. У књизи о 
10. црногорској бригади се, поред осталог, каже: „... у оквиру поли-
тичкога рада поклањали смо посебну пажњу његовању и развијању 
братства и јединства наших народа...“ (Х црногорска, 1984, стр. 236). 
Међу борцима 10. црногорске који су слушали оваква предавања 
сигурно је било и оних који су учествовали у убијању албанских 
регрута. Дакле, и поред идејно-политичког рада, у Бару је било до-
вољно да чарке између спроводника и регрута толико усковитлају 
националистички талог у свести припадника 10. црногорске да они 
бестијално побију велики број припадника другог народа. Поред 
политичког деловања, комунистичко партизанско руководство 
је настојало да се жељени однос према другим националностима 
учврсти и директно кроз наредбе. Тако, на пример, чим су јединице 
27. српске бригаде у новембру 1944. ступиле на територију Косова, 
политички комесар бригаде послао је наредбу свим потчињеним је-
диницама о коректном понашању према албанском становништву, 
без обзира на то што је пре тога, у тешким борбама око Врања и 
Бујановца против немачких снага које су се повлачиле из Грчке, на-
оружано албанско становништво активно помагало немачке снаге 
дејствујући управо против 27. српске бригаде (Наредба политичког 
комесара 27. српске бригаде о понашању према албанском станов-
ништву на Косову и Метохији, ВА, ф. НОВЈ, к. 1344, фасц. 1, док. 
3). У сличном духу је интонирана и наредба штаба исте бригаде да 
се заробљена и ухапшена лица приликом спровођења и саслушања 
не злостављају (Наредба штаба 27. српске бригаде да се ухапшени 
и заробљени не злостављају, ВА, ф. НОВЈ, к. 1344, фасц. 6, док. 4). 
Међутим, у овом раду смо већ истражили да су Албанци спрово-
ђени за Бар ипак злостављани недозвољавањем да се угаси жеђ и 
да се излази из колоне да би се вршиле физиолошке потребе, иако 
нису били ни заробљеници ни ухапшеници, већ регрути. (Обе по-
менуте наредбе дате су у целости на крају рада као прилози I и II.)

Из горе наведеног би могло да се закључи да је комунистичко 
руководство у војсци у одређеним ситуацијама жмурило пред на-
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ционалистичким појавама, није до краја ишло у њихово разобли-
чавање да не би угрозило свој неприкосновени ауторитет код свих 
војника, па и оних који су националисти, а све због тога да се одр-
жањем потпуне контроле над војском осигура власт Комунистич-
ке партије после рата. Због тога, вероватно, нико у партизанској 
војсци није озбиљније кажњен због догађаја у Бару, нити се о њему 
уопште писало. Ствари се додатно усложњавају од средине шезде-
сетих година када социјалистичка Југославија улази у економску 
кризу која је мање-више трајала до њеног распада. Са економском 
је дошла и политичка, па и криза друштва уопште. Партија леги-
тимет своје власти није желела да проверава на слободним, демо-
кратским изборима, а један од начина одржања власти је било све 
веће и веће попуштање пред национализмом. Крајем осамдесетих 
година, кокетирајући са национализмом у сопственом народу, та-
дашња политичка руководства југословенских република и покра-
јина дала су свој допринос крвавом распаду Југославије. И поред 
велике осеке комунистичке идеје у данашње време, националисти 
се и даље баве комунистима и нападају их. Српски националисти 
замерају српским и свим југословенским комунистима што су Ал-
банцима у социјалистичкој Југославији дали аутономију на тери-
торији Косова и Метохије, без обзира што су Албанци тамо чинили 
апсолутну већину становништва. Албански националисти заме-
рају албанским комунистима што се партизанска војска Албаније 
борила против балиста и других националистичких снага не само 
у Албанији, већ и на територији Југославије, као и зато што су до-
зволили југословенским партизанима да косовске регруте спрове-
ду до мора преко албанске државне територије. У том смислу, бар-
ски случај је постао и део дневно-политичких борби – 2010. године 
Демократска странка Албаније искористила је масакр у Бару за на-
пад на ривалску Социјалистичку партију Албаније – наследницу 
комунистичке партије у Албанији, јер је њен лидер Рамиз Алија 
био један од руководилаца албанских партизанских јединица које 
су деловале и на територији Југославије („Likvidacija albanskih 
regruta 1945. u Baru“, PCNEN, 07.06.2010. https://www.pcnen.com/
portal/2010/06/07/likvidacija-albanskih-regruta-1945-u-baru/ присту-
пљено 15.08.2019). Нешто касније појавила се и књига Урана Бут-
ке, некадашњег члана поменуте Демократске странке Албаније и 
неко време њеног посланика у албанском парламенту, која се бави 
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догађајима у Бару, с посебним акцентом на одговорност тадашње 
албанске комунистичке власти, под насловом Masakra e Tivarit dhe 
përgjegjësia e shtetit shqiptar (Барски масакр и одговорност албан-
ске државе). То је једна од оних књига за које смо на почетку рада 
рекли да нам нису биле доступне. Према приказу Буткиних ставо-
ва на косовском порталу Telegrafi и он пише о великом броју уби-
јених у Бару и приликом спровођења до њега, као и да је масакр 
осмислила и извела југословенска комунистичка држава у догово-
ру и сарадњи са албанском комунистичком владом. У приказу није 
дато Буткино образложење ових тврдњи („Masakra e Tivarit: Enveri 
urdhëroi – ‚vrisni kosovarët!?“, Portali Telegrafi, 31.03.2019. https://
telegrafi.com/masakra-e-tivarit-enveri-urdheroi-vrisni-kosovaret/ при-
ступљено 15. 08. 2019). 

Чини се да је основни разлог због кога су комунисти заташкали 
масакр у Бару процена да може да доведе у питање њихове преоп-
тимистичке тврдње да је комунистичка власт донела или ће брзо 
донети складан развој међунационалних односа, укључујући и оне 
који су у дужем периоду били лоши, као албанско-српски (и црно-
горски). У Србији и Црној Гори јавност, укључујући и академску, 
углавном је наставила да ћути и после урушавања социјализма 
због снажног присуства национализма у свим сферама друштва. 
Реално причати и писати о догађајима у Бару значи директно де-
мантовати један од највећих српских и црногорских национали-
стичких митова – да Срби и Црногорци у својој историји, тобоже, 
нису чинили геноцидне поступке, већ су само били жртве гено-
цида. Националистичко виђење доминантно је и у албанској јав-
ности, само се не испољава у минимизирању догађаја у Бару као 
код српске јавности, већ супротно, у честом бављењу овом темом, 
истицању злостављања регрута и преувеличавању броја жртава 
које иде до нелогичности. Чини се да је такво третирање догађаја 
у Бару у функцији доказивања да је сваки живот Албанаца у истој 
држави са Србима немогућ. 

 Барски случај потребно је и даље истраживати на што дослед-
нијој методологији – без националистичког навијања прецизније 
утврдити број настрадалих у масакру и размере злостављања ре-
грута током спровођења. Такође треба поуздано и непристрасно 
испитати тврдње да је, наводно, унапред постојао некакав план о 
убијању регрута. Црногорски истраживачи би могли да покушају 
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да пронађу извештај црногорске ОЗН-е о догађајима у Бару за који 
се говори да постоји (или да је постојао), али га нико није обелода-
нио. Можда би било корисно обратити се и породици покојног Ни-
коле Масоничића и видети шта је са том грађом о барском случају 
коју је он, наводно, спремио за штампу и о чему се ту, заиста, ради. 
Српски истраживачи би могли да се заинтересују да ли негде у 
Београду још увек постоји извештај о истрази за коју Ђуричковић 
каже да је вођена после рата баш у Београду. Албански аутори би 
дали допринос, поред осталог, и тиме што би своје радове омогу-
ћили доступнијим и својој и међународној јавности тако што би 
их представљали комплетно и у електронској, а не само папирној 
форми. Досадашња пракса да се њихови радови објављују само на 
албанском језику и то недоступни на интернету може да остави 
утисак да су у одређеној мери писани, пре свега, за унутрашњу 
употребу, укључујући и политичку. 

 Албанско-српски сукоб предуго траје. Научници би дали свој 
допринос његовом превазилажењу што објективнијим расветља-
вањем догађаја из прошлости, па и догађаја у Бару 1945. године. 
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ПРИЛОГ I
Наредба политичког комесара 27. српске бригаде о понашању према 

албанском становништву на Косову и Метохији
The order of the political commissioner of the 27th brigade about the behaviour 

towars Albanian people on Kosovo and Metohija
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Штаб 27 бригаде                                                                            
    16.XI.44 год.

БОРЦИМА И РУКОВОДИОЦИМА СВИХ ЈЕДИНИЦА ОВЕ БРИГАДЕ6.

Доласком наших јединица на ову територију где партизанске снаге нису до 
сада oперисале постављају се пред све наше борце и руководиоце нови задаци 
а то је:

Од јучерашњег непријатеља створити наше пријатеље који ће се раме уз 
раме са нама борити противу окупатора па и самих њихових зликоваца који су 
их до данас заваравали и још увек их заваравају.

Свакога онога који и даље буде помагао окупатира и супроставља се нама 
ми ћемо га немилосрдно уништавати,али све од нашега става и наших посту-
пака зависи колико ћемо имати непријатеља.

Све оне злoковце који су пали ли и пљачкали наша села,стићи ће их освета 
народног суда и одговараће за своја дела према одлукама трију великих саве-
зника „Да ће сваки злочинац бити осуђен на ономе мету од оног народа где је 
правио злоине.“

Принципи наше борбе су стварање братства и јединства свих поштених на-
рода без обзира наверу и народност.

Наше јединице које су дошле на овај терен нису дошле да пале и пљачкају 
него да ослободе од окупатора и домаћих зликоваца овај заведени народ и да 
му својим држањем и својим ставом докажемо да смо права Н.О.В.

Однос према шифтарском народу и његовој имовини мора да буде најлепши 
јер не смемо дозволити да окренемо шиптарски народ противу себе.

Не само што нећемо правити грешке у односу на његову имовину већ је 
дужан сваки борац и руководиоц свуда и на сваком месту објашњавати о ци-
љевима наше борбе.

Сваки борац дужан је поштовати њихову веру обичаје као и њихове жене 
као што су код њих најосетљивија питања.

У вези свега овога најстрожије ће бити кажњен саки борац и руководиоц 
који направи ма и нај мањи неправдан поступак и да стекнуи шиптари о нама 
лоше мишљење.

Ово прочитати пред стројем упознати свакога борца и руководиоца о на-
шем поступку према народу и његовој имовини.

Штаб батаљона одн. команданти биће одговорни у колико не упознају сва-
кога борца са овом наредбом .

              СМРТ ФАШИЗМУ - СЛОБОДА НАРОДУ!

                                                                                  за штаб,пол.комесар-мајор
                                                                                       Алекса Ракочевић с.р.

6 Због аутентичности, преписи докумената нису лекторисани.
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ПРИЛОГ II
Наредба штаба 27. српске бригаде да се ухапшени и заробљени не злостављају

The order of the 27th Serbian brigade headquarters related to not abusing the 
arrested and captivated
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         Ш Т А Б
27 СРПСКЕ БРИГАДЕ                                                                            
         ПОВ.БР.3.
           3.1.1945 год.
         ПОЛОЖАЈ

Обавешт. Центру 27 Српске Бригаде
ШТАБУ БАТАЉОНА

Штаб 46 Дивизије актом својим бр.Пов.136. од 30.12.1944 год наређује сле-
деће:

С обзиром што се наше јединице налазе на терену где постоји четничко – 
Шиптарских банди,то наше јединице из дана у дан хапсе сумњива лица и спро-
воде даље.Како међу ухапшеним и осумњиченим има људи који нису злочинци 
то исти после ослобођења т.ј.пуштања на слободи причају шта су све чули и 
видели а особито претрпели док су били на саслушањима и у затвору код нас 
т.ј.наших штабова и обавештајних центрова.

Редовна је појава да када се неко у хапси прво добије батине од патроле и 
онда редом све по надлежности преко команди и штабова и об.центрова и када 
дође где стварно треба да се саслуша и да добије праву казну он је већ испре-
бијан,и у већини случајева израњавен са лакшим телесним повредама,тако да 
је осумњичени и прав неможе се пустити на слободу док не оздрави.Како се 
овокоси са нашом борбом и покретом,а да се више неби десило,-

Н А Р Е Ђ У Ј Е М О
1,-Ни једно лице ,без обзира које дали је злочинац или није несмије се тући-

,него се има стажарно спроводити до овога штаба.Оваква лица ако су опасна 
могу се везатиали свака туча отпада.

2.-Саслушања имају вршити опуномоћеници-повереници ОЗНеовог штаба.
Овосве да би се избегаонеправилан рад према ухапшенима илизаробљенима 
,који до сада био веома велик јер су чак команданти и поједини чланови штаба 
бригада тукли хапшене и осуњичене ,саслушавајући их лично штомного крњи 
ауторитет наших команданата и штабова у оч иманарода.

3.-Ово наређење саопштити свима борцима,подофицирима,официрима и 
политичким комесарима,без обзира коју функцију врше,да се у будуће неби 
десили овакви слични случајевикоји крње углед нашег покрета војске и руко-
водиоца.Наравно саоштити им потребно из овог наређења.

4.-Ако сеу будуће деси случај да се хапшеници саслушавају како ко стигне 
и још ударају биће одговорни штабови бригада за неизвршење овог наређења,и 
не преношење истог детаљно како треба потчињеним.

ПРЕДЊЕ СЕ ДОСТАВЉА ЈЕДИНИЦАМА ОВЕ БРИГАДЕ НА ТАЧАН 
ПОСТУПАК И ПРАВИЛНО ПРИМЕЊИВАЊЕ.

СМРТ ФАШИЗМУ –СЛОБОДА НАРОДУ
                                                                   ЗА ШТАБ,ЗАМ.К-ТАП.Поручник,
                                                  (печат)                              (потпис)
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ПРИЛОГ III
Извештај штаба 46. дивизије Оперативном штабу за Косово и Метохију о 
упућивању мобилисаних Шиптара за Скадар (први, други и трећи ешалон 

крајем марта, када је извршавање задатка започело – напомена аутора)
The report of the 46th divison headquarters to the Operational headquarters for 
Kosovo and Metohija about the sending of mobilized Albanians to Skadar (first, 

second and third echelon in the end of March when the carrying out of the mission 
started – author’s note)
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(штамбиљ)

Извештај о упућивању моби-               ОПЕРАТИВНОМ ШТАБУ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ
лисаних шиптара за Скадар.                              ЈУГОСЛОВЕНСКЕ АРМИЈЕ.

Y вези наређења тога Штаба Стр.Пов.Бр.67 од 22 марта 1945.године,извештавамо да 
су таранспортовани мобилисани шиптари за Скадар, овим редом;

ПРВА партија упућена је 24 марта у 7 часова.Y овој партији упућено је 2600 шип-
тара а спроведени су са 30 руководиоца из далматинских бригада и један батаљон 27 
бригаде.

ДРУГИ транспорт упућен је 26 овог месеца 6 часова.Y овом трaнспорту упућено је 
2400 шиптара а спроведени су од штаба и приштабским јединицама и једним батаљо-
ном 27 бригаде.

ТРЕЋИ транспорт упућен је 27 марта у 6 часова.Y овој партији упућено је 2700 
шиптара а спроведени су са два батаљона 27 бригаде.

Yпућивање транспората извршено је у највећем реду,без инцидената и заостајања.
90 шиптара је задржала лекарска комисија од којих су 80 оболења од пегавог ти-

фуса,а остали тешка туберкулоза и друге болести.Заражени од тифуса очишћени су од 
вашака и биће данас смештени у заразно оделење Косметове болнице.

Смрт фашизму – Слобода народу.

                                                                                                                За штаб,
                                                                                                   Командант, потпуковник,
                                                                                                                 (потпис)

 



126

Г. Николић: О масакру у Бару 1945. Пиротски зборник 44 (2019) 87-146

ПРИЛОГ IV
Извештај обавештајног официра штаба 27. српске бригаде обавештајном 
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Skadar and Bar
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          Ш т а б
   27 српске бригаде.
Југословенске Армије.
Об.бр.99.
6 априла1945 год.
      положај.

Доставља извештај о                               ШТАБУ 46 ДИВИЗИЈЕ-ПОЛОЖАЈ.
спроводу шиптара до                                          ( за обавештајни отсек)
Скадра и бара.

Према наређењу штаба 46 дивизије наша бригада добила је за задатак групу шиптараод 7000 
шиптара спроведе у 3 ешалона до Скадар.

1.ешалон кренуо је 24 марта 1945 године, у 6 часова изјутра.Приликом спровода овог ешалона 
десио се један инциденат у куксу.5 шиптара покушали су да побегнуали су наишли на Албанску 
стражу.Том приликом један од тих шиптара бацио је бомбу на албанску стражу где је ранио једног 
албанског стражара.Ова група од 5 шиптара није успела да побегне,већ су 3 шиптара убијена а2 
жива ихвачена од стране Албанске страже и предати и предати истом ешалону од кога су побе-
гли.У селу Фука Арса покушао је да побегне 1 од шиптара који су ухвачени у Куксу.Истоме није 
успело бегство и по II пут већ је ухваћен и на лицу места срељан.Овај ешалон стигао је у Скадар 
а одатле за Бар без иједног другог инцидента.

II.- ешалон кренуо је из Призрена 26 марта 1945 године,и стигао је у Скадру 30 марата 1945 
године, без икаквог инцидента.

Овај је ешалон предат 10 црногорској бригади која је дошла ис Бар.
Један шиптар из II ешалона на путу између Скадра и Бара,покушао је да једном Црногорцу 

одузме пушку,али то му није успело.Исти је од стране те бригаде везан и дотеран у Бар.Када је 
овај ешалон стигао у Бар,везаног шиптара повели су црногорци на стрељање.Он је том приликом 
почео да запомаже и да позива остале шиптаре да му притекну у помоћ,јер ће и они исто тако про-
ћи.Одједном је настало комешање код шиптара и један из групе бацио бомбу на борце 10 црногор-
ске бригаде.Борци су са 10 црногорске бригаде отворили ватре на ову групу из које је била бачена 
бомба.Истовремено скочили су и грађани града Бара у помоћ 10 црногорској бригади мислећи 
да су се шиптари побунили.Епилог овог инцидента био је 452 мртвих и 104 рањених шиптара.

III Ешалон кренуо је из Призрена 27 марта 1945.године и стигао у Скадру 31 марта 1945.год.
На путу од Призрена до Скдра није се десио никакав инциденат.Наша бригада после инцидента 
у Бару добила је задатак да III ешалон спроведе од Скадра до Бара.1-IV-1945.г.извршен је претрес 
овог ешалона у Скадру и том приликом пронађено је 25 бомбе,2 пиштоља и 7 четничких кама.
Истога дана један шиптар у касарском кругу, где се овај ешалон сместио напао је једног нашег 
стражара да му са намером одузме пушку.Исто му није успело,пошто су наши борци притекли у 
помоћ нашем борцу и нападача савладали и свезали.Овај шиптар доцније је стрељан.

2-III-1945.г.око 1 сат после пола ноћи на скели пристаништа реке Бојане у Скадру где се је 
вршило пребацивање шиптара за Бар,десио се следећи инциндент са другом групом шиптара од 
200 људи која је требала прећи преко скела.Док је прва група од 200 шиптара прелазила преко 
Бојане,друга је група била већ на обали.У једном моменту мотор на скели,када је скела стигла на 
средину Бојане,престала да ради.Један шиптар из друге групе која је чекала на обали,гурнуо је 
нашег стражара у Бојани и викнуо:држте србе они хоће да нас потопе све у води.У том моменту 
шиптари друге групе почели су да гурају наше стражаре и да беже улицама.Наши борци одмах 
су отворили ватру на ову групу која је покушала да бежи улицама и том приликом убијено је 5 
шиптара и један наш борац,а рањено 1 наш борац,који је доцније умро и 9 шиптара који се сада 
налазе у Скадру у болници. Шиптар који је викнуо држте србе,скочио је у Бојану са намером да 
је преплива,али се том прликом утопио.Овом приликом нашим јединицама притекли су у помоћ 
и албански стражари,који су били на стражи код скеле и кда су чули да је један наш друг погину-
о,саветовали су нам да све шиптаре поубијамо јер су сви балисти.

Другог инциндента сем овога до Бара није било.
Расположење шиптара за време овог покрета било је доста добро.Сви су они мислили да иду 

за Албанију.У почетку били су неповерљиви према нама,али када су почели добијати редовно 
храну за време покрета,расположење према нама све више и више се побољшавало.У редовима 
шиптара било је доста зликоваца који су протурали разне верзије,како они иду сада на раду у 
Далмацији и да се више неће вратити својим кућама.Вероватно да је постојало многих који су 
одржавали везу са Косметовским
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комитетом на Косову.Нашим добрим понашањем ти поједини зликовци нису успели да масу по-
веду за собом и као што је горе наведено,све три групе док смо их ми спроводили стигли су до 
одређене тачке без већих инцидената.За време целог овог покрета наша бригада наишла је на 
најлепши пријем код Албанског живља и Албанских власти.Сами виши руководиоци албанци 
говоре да они знају само за Југославију,јер их је Југославија за време три године Народно ослобо-
дилачке борбе помагала,што чини и данас.

Реакција која постоји у албанији,а нарочито у Скадру покушавала је да дође у везу са шипта-
рима које смо ми спроводили.Истима је донекле и успела,пошто су сви бербери из Скадра били 
мобилисани ради шишања и бријања шиптара.У близини касарског круга долазили су поједини 
албанци а међу њима и неколико оџе.Вероватно да су успели да убадекоју паролу,јер сви већи 
инцинденти који су се догодили после пристизање ешалона у Скадру,т.ј.њиховог додира са шип-
тарима којих смо ми спровели.

Смрт фашизму – слобода народу!

Помоћник за об.службу                                                                                     за Штаб
                                                                                                                    Начел.штаба,п.поручник,
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(штамбиљ)

Доставља извештај о спро- 
вођењу новомобилисаног љу-                         ШТАБУ 46 ДИВИЗИЈЕ ЈУГОСЛ.АРМИЈЕ,-
дства до Скадра.-

У вези заповести тога штаба Стр.Пов.бр.47, ова бригада је добила задатак да спроведе 
групу од 7376 мобилисаних шиптара до Скадра.Ово мобилисано људство бригада је спрове-
ла до Скадра,а делимично и до Бара у три ешалона и то:

I.Ешалон,командант п.поручник Пејчић В.Јован,командант 1.батаљона 27 бригаде:са-
став:2394 мобилисаних шиптара и цео 1.батаљон 27 бригаде као спровод,који је кренуо из 
Призрена 24 марта 1945.год.у 7 часова.Требао је кренути у 6 часова али пошто хлеб није био 
на време готов то је покрет извршен један сат касније.Људство је добило суву храну за два 
дана.Истога дана ешалон је стигао у Куксу око 18 часова где је и заноћио.У ноћи 5 шиптара 
покушали су бегство али су наишли на албанску стражу на коју је један од бегунаца бацио 
бомбу те ранио једног албанског стражара.Од њих пет том приликом је убивено три шипта-
ра а два су ухваћена жива и предата команданту ешалона.

25-III-1945.године ешалон је кренуо из Кукса и у току дана стигао до на 10 км.испред 
Фуши Арсито где је и заноћио. Ту је један од двојице,који су бежали у Куксу и по други пут 
покушао бегство,али је ухваћен и стрељан.

У току 26-III-1945.г.ешалон је превалио пут од преноћишта испред Фуши Арсита до раз-
рушеног моста на реци 15 км.иза Пуке где је заноћио.У току ноћи преко реке је пребачена ко-
мора и стока.27-III-1945.г.увече ешалон је стигао у Скадар без икаквих даљих инциндената.

28-III-1945.г.ешалон се одмарао у Скадар. 29-III.пола 1 батаљон са мобилисаним шип-
тарима извршио је покрет до Бара где су шиптари предати 9 дивизији,а друга половина је 
камионима враћена за Призрен. 30-III до 1-IV камионима по деловима је пребациван бата-
љон,тако да је 1-IV до 19 часова цео био пребачен у Призрен.

II Ешалон.Командант потпоручник Божидар Радисављевић,командант 4.батаљона.Са-
став:2.382 мобилисаних шиптара,4 батаљон 27 бригаде ојачан приштабским јединицама бри-
гаде:дисциплинском четом,извиђачким водом и водом за везу.Са овим ешалоном ишао је штаб 
бригаде.Ешалон је кренуо 26-III-1945.г. из Призрена у 6 часова.Око 18 часова је стигао у Кукс 
где је и заноћио.У току тога дана је пређено око 37 километара.Маршевска дисциплина је била 
добра.Изосталих није било нити је пак ко покушао бегство.27-III-1945.г.ешалон се кренуо из 
места Кукс у 3 часа,и прешавши у току дана око 61 километар стигао је у Фуши Арситу око 
23 часа где је и заноћио.У току дана јавило се 31 шиптар за лекарску од којих је остало 8 у 
болници,од тифуса а остало је пошло са јединицом.Истог дана један шиптар скочио је са мо-
ста и разбио се код места Фуши Арсита где је и остављен.За време марша дисциплина је била 
добра.28-III ешалон је кренуо из Фуши Арсита у 8 часова и стигао у току дана до разрушеног 
моста 18 километара иза Пуке.У току ноћи су пребачена кола и коњи и извршен прелаз преко 
реке.Ту се и зноћило.Маршевска дисциплина мало попустила услед преморености људства 
као и услед саботаже од стране шиптара који су развлачили намерно колону.Дезертерирали 
су 4 шиптара која су од стране 2 и 3 батаљона ухваћени и отерани даље.

29-III-1945.г.ешалон је кренуо са места преноћишта и око 13 часова стигао на реку Дрим 
где је скелом почело пребацивање преко реке.Пребацивање је ишло доста споро тако да је 
трајало до 24 часова услед чега се није могло ићи даље већ се морало ту заноћити.Одатле су 
побегла 3 шиптара који су ухваћени од стране 2 и 3 батаљона.У току дана прешло се око 40 
километара. Дисциплина је била мало попустила услед преморености и врло слабог стања 
обуће и одеће код наших бораца.30-III-1945.год.ешалон је око 8 часова стигао у Скадар где се 
сместио у касарни.Око 11 часова мобилисано људство је предато 10 Црногорској бригади.4 
батаљон и приштабске јединице су се сместиле у засебним зградама касарне ради одмора.

Из Призрена је поведено 2382 а Црногорској бригади предато 2367 дакле од 15 и то:8 у 
болници од пегавца,3 побегли и ухваћени од 3 ешалона и један скочио са моста и разбио 
се.У току марша није се појавило заразних болести код наших бораца.Дисциплина је била 
добра.Стање
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одеће и обуће врло слабо.
III ешалон.Командант Ћира Стојичковић,командант 2 батаљона 27 бригаде.Састав 2600 

мобилисаних шиптара 2 и 3 батаљон 27 бригаде као спровод.Из Призрена кренуо 27-III-1945.г.у 
6.30 часова.У току дана превалио око 37 километара и стигао у Куксу где је заноћио.Одатле је 
враћено натраг 47 болесних шиптара.28-III-т.г. кренуо ешалон и преваливши у току тога дана 
око 61 километар и стигао на преноћиште у Фуши Арситу.Из Фуши Арстита је враћено 25 
болесних шиптара.У току 29-III.ешалон је превалио око 40 километара и стигао на преноћи-
ште код места на реци 15 км.даље од Пуке.Одатле је враћено 2 болесна шиптара.У току 30-III 
преваљено је око 30 километара те је ешалон заноћио на реци Дриму код Скеле,где је вршено 
пребацивање преко реке.Пребацивање је ишло доста тешко,те се није могло продужити одмах 
за Скадар већ је ту ешалон и преноћио. 31-III. ујутру око 8 часова ешалон је стигао у Скадар и 
сместио се у касарни.Од овог ешалона враћен је приличан број болесних-укупно 74.Овај еша-
лон такође је прикупио известан број дезертиралих од 1 и 2 ешалона,а било је доста који су се 
прикључивали успут вероватно од одметника и бандита а највише од 4 батаљона 4 Косметов-
ске бригаде.Морал и дисциплина били су доста добри.У последњој маршрути дисциплина је 
мало попустила,колона се непотребно развлачила.То је било услед преморености бораца,слабе 
обуће и услед намерног развлачења колоне од стране шиптара-саботажа.Осим тога и исхрана 
људства код овога ешалона није била најбоље организована те је и то утицало да маршевска ди-
сциплина задњег дана попусти.Исхрана стоке била је врло слаба.Неких инцидената у путу није 
било.Овај ешалон је повео из Призрена 2600 шиптара а а у Скадру је стигло 2539.Успут је враће-
но за Призрен 74 болесних.Међутим се показује разлика за свега 61.Ово је услед тога што је овај 
ешалон прикупљао дезертере из претходних ешалона,а осим тога као што је већ речено било 
је прикључивања одметника.Ово се потврђује тиме што је приликом претреса овог ешалона на 
дан 1-IV.нађено код шиптара 32 бомбе,2 пиштоља и 12 кама.Пошто се са II ешалоном,кога је од 
Скадра до Бара спроводила 10 Црногорска бригада,десио немили инцидент у Бару,којом при-
ликом је пало око 450 мртвих и око 120 рањених шиптара,то је ова бригада добила задатак да 
тај ешалон спроведе до Бара.Спровод је извршио 2 батаљон ојачан водом за везу и извиђачким 
водом 27 бригаде.Пребацивање преко реке Бојане почело је 1-IV-у 24 часа.Група од 200 шипта-
ра,која је требала да се пребаци по реду друга побунила се и нагрнула на наше војнике.Отво-
рена је ватра те је том приликом погинуло 6 шиптара и 2 наша борца а 12 шиптара је рањено.
Наши борци су сахрањени у Бар. Даљи покрет до Бара извршен је у току 2-IV-1945.г.Тога дана 
пређено је 48 километара у највећем реду.Ешалон је у Бар стигао око 17 часова и одмах предат 9 
далматинској дивизији.Укупно у Бар тога дана предато је 2517 шиптара.Разлика до 2539,колико 
их је у Скадар стигло је 22 и то:12 рањених на скели код Бојане,6 погинулих,1 умро у касарни од 
болести,1 је стрељан у касарни јер је нагрнуо на стражара да му отме пушку идва остали у бол-
ницу у Скадру којих ће 9 дивизија повући.На дан 3-IV ,2 батаљон,вод за везу и извиђачки вод 27 
бригаде су се камионима вратили до Скадра.Истога дана почело је пребацивање за Призрен и 
то делом пешке а делом камионима.Камионима су се првенствено пребацивали болесни и боси 
другови а затим остали.тако да су све јединице 27 бригаде биле коначно пребачене у Призрен 
на дан 6 априла до 20 часова.Која је како јединица пристизала одмах је приступала парењу и 
купању и шприцању про против пегавца.

Маршевска дисциплина.При поласки из Призрена сваки ешалон шиптара био је подељен 
по групе од по 100.Свака група била је поверена извесном броју бораца и руководиоца ове 
бригаде.Истима је стављена одговорност и задатак да поверено им људство морају у Скадар на 
број предати своме команданту ешалона.4 такве групе образовале су батаљон који је поверен 
једном руководиоцу.Батаљони су били потчињени коанданту колоне и његовом штабу.За време 
марша постојао је дежурни официр колоне као орган команданта колоне ради контроле реда за 
време марша.Излажење шиптара из колоне било је спречавано од наших бораца а заостајање 
у опште није било нити пак дозвољавано.На сваких 50 минута покрета редовно је давано по 
10 миинута застанка,а после 4 часа покрета и по један сат одмора.Контрола руководиоца над 
борцима и подчињеним им руководиоца била је непрекидна и ефикасна што се огледа у томе да 
се није десио ни један инцидент као у Бару.Последњег дана марша било је мало развлачења и 
сабијања колоне,али то је последица махом умора људства које је тако рећи било даноноћно на 
дужности.Виши руководиоци-шатбови били су такође на достојној висини.

Однос наших бораца и руководиоца према мобилисаним шиптарима.
Пре поласака из Призрена нашим борцима и руководиоцима је скренута пажња и дате 

су им директиве о њиховом држању према шиптарима и то најпре у писменој заповести а 
затим и на усменој дискусији.Тако је нашим борцима и руководиоцима објашњено да њихово 
држање према шиптарима има да
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буде потпуно коректно чак и другарско јер су ти људи мобилисани за наше редове,да кроз 
нашу борбу буду преваспитани и придобивени за нас.

Такође је наглашено да наши борци и руководиоци не смеју својим држањем утицати 
на рушење братства и јединства народа Југославије које ми желимо и настојимо да у пот-
пуности изградимо на Косову и Метохији,нити пак да наши борци и руководиоци својим 
држањем смеју дати непријатељској пропаганди материјала за разбијање наших редова.То 
су наши борци и руководиоци правилно разумели и схватили и може се рећи у потпуности 
у дело спровели.За време покрета није било случајева,туче,псовке и сличних малтретира-
ња,што је имало за последицу уредно кретање ешалона,дезертерства врло мало,тако рећи 
ништа у односу на велики број мобилисаних.

Такође однос шиптарских маса према нама био је,може се рећи слободно добар.Било је 
овде онде међу њима разних зликоваца,намерно убачених који су покушавали да пуштају 
разне пароле кроз масу.Тако на пример била је парола да ће бити побивени,после да иду на 
рад а не у војску и слично.Многи од њих су питали стражаре да ли иду на рад или у војску 
ако иду на рад они би желели у војску и слично.Ове пароле имале су за последицу у почетку 
да су се шиптари држали врло резервисано,били плашљиви,неповерљиви и неприступачни.
Међутим, држањем наших бораца и руководиоца,старањем око њихове исхране, а нарочито 
када су у Скадру добили бео хлеба и кувану храну као и наши борци, ове горње пароле су 
постале потпуно неефикасне и без последица.Ту су се Шифтари потпуно уверили да иду у 
војску, одобровољили се, а добар део их се и одушевио,тако да су зликовци остали усамљени-
,и покушавали усамљени напад на наше борце,као на пример онај у касарни у Скадру 1-IV- и 
онај на Бојани у ноћи између 1 и 2-IV-1945.г.

Однос наше војске према албанском живљу и према албанским властима:Пре поласка-
,нашој војсци је објашњено је да пролази кроз једну страну,уз то савезничку земљу у којој ће 
мо ми репрезентовати нашу армију,и ово су наши војници правилно схватили и имали за сво 
време правилно војничко држање и мислимо да ни у том погледу није дат материјал реакцији 
и непријатељској пропаганди за рушење нашег угледа.Албански живаљ је одушевљен према 
нашој борби и нашим покретом што се јавно манифестовало на приредби за грађанство у 
Куксу 26-III- увече.Титова слика је свуда истакнута са десне стране а Енвер Хоџа са леве.
Приликом манифестације увек се скандира :ТИТО-ХО-ЏА.Албанци са симпатијом прилазе 
нашим борцима и официрима и са њима пријатељска разговарају интересујући се при томе 
за нашу борбу и покрет.Многи од њих су били борци па и руководиоци по разним нашим 
јединицама и о томе врло радо и са задовољством говоре.Једном речју много се постигло на 
зближавању Албанског народа са народима Југославије као и на разбијању постојеће мржње 
између Албанаца и народа Југославије с друге стране,која је мржња постојала до овога рата.

Борбена готовост и борбена способност наше војске за време марша.Пошто се знало да 
се покрет има да изврши преко територије на којој се налзе одметничке групе,то покрет није 
могао бити извршен као обично путовање,већ са обезбеђењем као марш.Сваки се је ешалон 
морао обезбедити са чела и са зачеља.Систем обезбеђења није био тако потпун,јер није ни 
било потребе за силно обезбеђење.Истурана је обично по једна десетина са пушкомитраље-
зом као претходница и по један вод као заштитница.Бочна обезбеђења нису истурана услед 
силне испресецаности терена.На преноћиштима обезбеђење је обично давала по једна чета а 
остало људство се је одмарало.Приправност је увек била под оружјем и борци су били спрем-
ни сваког момента да приме борбу.То се показало у неуспелом нападу на наше стражаре 1-IV- 
у касарни у Скадру и на Бојани у ноћи 1/2.IV. Дакле замореност наших бораца није толико 
утицала ни умањивала њихову борбену способност и приправност.

Исхрана:пре поласка сваки је борац,а и сваки шиптар добио суву храну за 2 дана:хлеб и 
месо кувано.За следећа два дана храна је дотурана камионима.Опет је било хлеб и суво месо.
Опште узев може се рећи да храна није била баш по најбоља.Исхрана за време бављења у 
Скадру,за време покрета до Бара и назад до Пуке била је одлична.Дакле док је исхрана била 
преко интендантуре 9 дивизије била је много боље но док је била преко наше интендантуре.
Исхрана стоке била је за све време слаба услед недостатка сена.Због тога стока је у многоме 
ослабила и попустила.

Здравствено стање наших борца било је за све време добро.Заразне болести није било 
код наших бораца али је било доста набијених ногу услед слабе обуће и одеће.Здравствено 
стање стоке је слабо.Услед слабе хране стока иначе која је била слаба,скроз је пропала,Тако се 
у путу разболео од запаљења тетиве један коњ,од запаљења копита 3 коња,од убоја 22 коња 
и 3 коња угинула.
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Услед недостатка потковног материјала 11 коња је обосело.Слаб товарни прибор још више је 
допринео погршењу здравља стоке.При оваквом здравственом стању стоке, стоци је потреб-
но бар 15 дана поштеде ради опоравка да би могла бити и даље употребљавана.

По доласку људство је подвргнуто парењу, купању и вакцинисању противу пегавца.
Здравствено стање шиптара је доста слабо.Пуни су вашака и има добар део њих оболелих 
од пегавца,а сигурно исто тако и добар део у инкубацији.Било их је и од других болести обо-
лелих,но сви оболели остављени су у болницу Призрен и Скадар.Стање обуће и одеће:пре 
поласка на марш стање је било овакво:босих је било 1300,полубосих 200,без веш 700,без оде-
ла 650.Марш је вршен све главном цестом,покривеном ваљаним каменом који много цепа 
обућутако да је стање обуће и одеће после извршеног марша још очајније.Ако се баци општи 
поглед на цео ток марша види се:да су се борци кроз досадање борбе рутинирали,истина 
не на оној висини на којој се жели.Борци су постали озбиљни и озбиљније схватају задатке 
који им се издају.Ауторитет руководиоца је нешто порастао,али не у толикој мери да се са 
тим може задовољити.Руководиоци и нижи и виши правилно схватају свој положај и улажу 
доста труда да би одговорили повереној им дужности.Има код њих недостатака у знанстве-
ном и дисциплинском погледу,али су ти недостаци мање него у току зиме а уз то се и стално 
смањују.

                         Доставља се предњи извештај на надлежност.

                           Смрт фашизму – слобода народу!

Политком-мајор,                            Начел. штаба,                      Зам.команданта,
(потпис)                                             П.поручник,                          поручник.
                                                               (потпис)                               (потпис)

                                                            (печат)
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ПРИЛОГ VI
Извештај штаба 46. дивизије Оперативном штабу за Косово и Метохију о 

спровођењу мобилисаних Шиптара до Скадра (први, други и трећи мартовски 
ешалон, након обављеног задатка – напомена аутора)

The report of the 46th division headquarters to the Operational headquarters for 
Kosovo and Metohija about the sending of mobilized Albanians to Skadar (first, 

second and third echelon, after the task had been performed – author’s note)
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(штамбиљ)

Доставља извештај о спро-
вођењу мобилисаних шипта-              ОПЕРАТИВНОМ ШТАБУ КОСМЕТА
ра до Скадра.                                                  ЈУГОСЛОВЕНСКЕ АРМИЈЕ

У вези наређења тога Штаба Стр.Пов.Бр.64 од 20 марта 1945 године, изве-
штавамо да је извршен спровод мобилисаних шиптара до Скадра у три ешело-
на и то:

ПРВИ ешелон-кренуо је из Призрена 24 марта 1945 године у 7 часова.Y еше-
лону је спроведено 2394 шиптара.Спровод су вршили руководиоци далматин-
ских бригада и један батаљон 27 бригаде.

Ешелон је стигао у Скадар 27 марта увече.28 марта ешелон се је одмарао у 
Скадру а 29 са пола батаљона 27 бригаде спроведен је до Бара,где су шиптари 
предати 9 дивизији.Предано је 2390 шиптара.

При спроводу овога ешелона на првом преноћишту у Куксу 5 шиптара по-
кушали су бегство али су наишли на албанску стражу на коју је један од бегу-
наца бацио бомбу и ранио једног албанског стражара.Овом приликом од њих 
5 тројица су убијени а два жива ухваћени и предани команданту ешелона.На 
следећем преноћишту испред Фуши Арсито од ове двојице шиптара опет је 
један покушао да бежи али је ухваћен и стрељан.

ДРУГИ ешелон-кренуо је из Призрена 26 марта у 6 часова.Y ешелону је 
спроведено 2382 шиптара.Спровод су вршили Штаб 27 бригаде са приштаб-
ским јединицама и један батаљон.

Ешелон је стигао у Скадар 30 марта у 8 часова,где се је сместио у касарне 
а око 11 часова шиптари су предати 10 Црногорској бригади.Предано је 2370 
шиптара.

Y току марша из овога ешелона 8 шиптара су остали успут у болници у 
Фуши Арситу од пегавог тифуса,3 побегли и ухваћени и прикључени у трећи 
ешелон и један скочио са моста код Фуши Арсита-извршио самоубиство и ту 
остао.

ТРЕћИ ешелон -кренуо је из Призрена 27 марта у 6 ч.и 30 м. у ешелону 
је спроведено 2700 мобилисаних шиптара.Спровод су вршили 2 батаљона 27 
бригаде.

Ешелон је стигао у Скадар 31.марта у 8 часова,где се је сместио у касарне.
Y току марша успут у Куксу остављено је 47 болесних шиптара,у Фуши 

Арситу 25 и у Пуки 2 шиптара.Y Скадар је пристигло 2639 шиптара;разлика 
која се показује више је прикупљени који су заостали од претходног ешелона 
и изгледа придружили су се успут од оних који су дезертирали из 4.батаљона 
4.Косовске бригаде.Ово се потврђује и тиме што је приликом претреса овога 
ешелона на дан 1 априла нађено код шиптара 32 бомбе,2 пиштоља и 12 кама.

Пошто се је са другим ешелоном,кога је од Скадра до Бара спроводла 10 
Црногорска бригада,десио немили инцидент у Бару,
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којом приликом је погинуло око 450 и рањено око 120 шиптара,то је бригади 
наређено да шиптаре спроведе до Бара.Приликом пребацивања преко Бојане 
група од 200 шиптара побунила се је и нагрнула на наше војнике.Отворена је 
ватра те је том приликом погинуло 6 шиптара и 2 наша борца а 12 шиптара 
је рањено.Наши борци су сахрањени у Бару. Даљи покрет до Бара извршен је 
у реду у току 2.априла;ешелон је у Бар стигао око 17 часова и одмах предат 9 
Далматинској дивизији.Yкупно у Бару је предато 2617 шиптара.Разлика која се 
показује до 2639 колико је у Скадар стигло је 22 и то:12 рањених приликом ин-
цидента на Бојани,6 погинулих,1 умро од болести и 1 је стрељан јер је насрнуо 
на нашег стражара да му отме пушку и 2 остали у болници у Скадру које ће 9 
дивизија повући.

По извршеном задатку отпочело је враћање делова 27 бригаде за Призрен 
и то делимично камионима и пешке,и то камионима првенствено они који су 
били са слабијом одећом и изнурени а потом и остали,тако да је цела 27 брига-
да била пребачена за Призрен 6 априла до 20 часова.

За време марша,при спроводу шиптара,као и при повратку 27 бригаде,била 
је добра маршевска дисциплина.Руководиоци као и борци схватили су свој за-
датак онако како треба и успешно га извршили.

Однос наших бораца према мобилисаним шиптарима је био добар,скоро се 
може рећи другарски.Мањи инциденти о којима је напред речено дошли су 
од стране самих шиптара,од вероватно злонамерно убачених зликоваца ради 
изазивања побуне и нереда и омогућавања на тај начин бегства шиптарима.

Албански живаљ и њихове власти били су према нашој војсци веома па-
жљиви и предусретљиви и веома одушевљени са нашим покретом и нашим 
борцима.Наши пак борци у свима приликама држали су се војнички и корекно 
тако да су свукуда остављали веома леп утисак.

Исхрана;пре поласка сваки је борац,а и сваки шиптар добио суву храну за 
два дана.За следећа два дана храна је дотурана камионима.Исхрана за време 
бављења у Скадру и на путу до Бара и натраг била је преко интендантуре 9 
дивизије веома добра.Исхрана стоке за све време услед недостатка сена била је 
доста слаба и због овога стока је доста ослабила и изнурена.

Здравствено стање код бораца за сво време било је добро.Зарзне болести код 
наших бораца није било;има убоја у ноге услед слабе обуће.Здравствено стање 
стоке услед слабе исхране је доста слабо,има оболелих коња 4 од запалења те-
тива и од убоја 22 а 3 коња су угинули.

По повратку људство је прегледано,подрвргнуто парењу и вакционисању 
од пегавог тифуса.Здравствено стање код шиптара било је доста слабо;пуни су 
били вашију и велики број је било оболења од пегавог тифуса.

Yопште узев руководство и борци схватили су свај задатак како ваља и 
успешно га извршили.

Смрт фашизму – Слобода Народу.
(штамбиљ)

Пол.комесар,потпуковник,           Командант,потпуковник,
            (потпис)                                                                 (потпис)
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ПРИЛОГ VII
Извештај штаба 46. дивизије Оперативном штабу за Косово и Метохију о 

упућивању мобилисаног људства за Скадар (три ешалона у другој половини 
априла, након обављеног задатка - напомена аутора)

The report of the 46th division heaadquarters to the Operational headquarters for 
Kosovo and Metohija about the sending of mobilized people to Skadar (three echelons 

in the second half of April, after the task had been performed - author’s note)



143

Г. Николић: О масакру у Бару 1945. Пиротски зборник 44 (2019) 87-146

(штамбиљ)

Извештај о упућивању мо-                    ОПЕРАТИВНОМ ШТАБУ КОСМЕТА.-
билисаног људства за
Скадар.

У вези наређења тога штаба Стр.Пов.бр.83 од 13 априла 1945 године, извештавамо 
да је извршен спровод мобилисаних Шиптара до Скадра у три ешалона,и то:

ПРВИ ЕШАЛОН:кренуо из Призрена 19 априла 1945 г.у 5 часова, у ешалону је било 
1506 Шиптара,спровод овог ешалона је изврши 3 батаљон 26 бригаде.

Ешалон је стигао у Скадар 22 априла т.г.до 22 часа,који је по стизању смештен у за 
то одређену касарну.23 априла т.г. у 16 часова мобилисани Шиптари предати су за даље 
спровођење одређеној јединици из IV Армије.

ДРУГИ ЕШАЛОН:кренуо је из Призрена 20 априла т.г. у 5,30 ч.У ешалону је било 
2601 ново мобилисаних Шиптара,спровод овог ешалона извршио је 1 батаљон 25 бри-
гаде.

Ешалон је стигао у Скадар у два дела услед прекида саобраћаја,због наглог надола-
ска Дрима и није се могло да врши превоз чамцима’-скелом,тако да је 24 априла т.г.сти-
гло 925 Шиптара,а 25 априла т.г. 1635,због чега је ешалон закаснио два дана,тако да је 
цео ешалом био у Скадру 25 априла т.г.до 19 часова.

ТРЕЋИ ЕШАЛОН:кренуо је из Призрена 24 априла т.г.у 5,30 ч.у ешалону је било 
1216 ново мобилисаних Шиптара,спровод овога ешалона је извршио 1 батаљон 26 бри-
гаде.

Ешалон је стигао у Скадар 27 априла т.г.до 24 ч,који је по стизању смештен у зато 
одређену касарну.28 априла т.г.у 15 часова Шиптари су предати одређеној јединици за 
даље спровођење из IV Армије.

Други ешалон је према напред наведеном стигао у Скадар 25 априла т.г.до 19 ч,који 
је по стизању смештен у зато одређену касарну.26 априла т.г.ново мобилисани Шипта-
ри предати су за даље спровођење зато одређеној јединици из IV Армије.

У Призрену предато је Команданту ешалона ново мобилисаних Шиптара 5.323 који 
се упућују за Скадар,а стигло је и предато јединицама IV Армије 5.291 мобилисаних 
Шиптара.Мање је предато 32 мобилисаних Шиптара.

Објашњење мање предатих шиптара:20 априла т.г.близу Кукса 3 Шиптара поку-
шали су да побегну-дезертерају од којих је један убијен и 2 рањена,рањени су враћани 
за Призрен,на путу Кукс-Пук 7 Шиптара се је разболело и остављени су Албанским 
властима уз писмену потврду,при стизању на Дриму услед пада кише Дрим је нагло 
надошао тако да је превоз преко Скела није био могућ,у договору са Албанском коман-
дом у Скадру решено је да се превоз људства преко Дрима другог ешалона изврши код 
Бушата на једном мањем краку Дрима.24 априла т.г.ешалом је прешао око 30 км.левом 
обалом Дрима и око 13,30 ч.дошао је код Бушата и одмах се је отпочело са превоже-
њем на скели-чамцем од по 25 чоовека,тако да је пребачено 37 чамаца,када је пошао 
38 чамац услед непажње и неумешног руковања од стране Албанских партизана који 
су били одређени за управљањем чамцем и неприсебношћу самих Шиптара дошло је 
до тога да се чамац изокрене и напуни водом,услед чега је почео да тоне,видевши да 
Шиптари који су били на чамцу поскакали су у воду и похватали се један другог за руке 
услед чега нису могли да испливају а поред тога били су и неумешни у пливању,тако 
да су су се удавили њих 17 и 1 борац из 1 батаљона 25 бригаде,док њих 7 који су били 
слободни и знали помало да пливају успели су да се спасе и изађу на обалу,добина 
воде је била изнад 3 м. а ширина око 30 м.Албански партизани који су знали да пливају 
пришли су им у помоћ,али је било без успеха,имена ових шиптара нису се могли да 
прикупе;2 Шиптара су умрли у Скадру од тифуса где су и сахрањени;
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ПРИЛОГ VII
(друга страна документа)
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1 Шиптар је умро од болести позади Кукса,где је и сахрањен;дезертирало је 4 Шип-
тара,имена се не знају.

По завршеном задатку т.ј.предаји мобилисаних Шиптара батаљони су остали у 
Скадру ради одмора бораца,а затим је отпочело делимично пребацивање делом камио-
нима а делом пешке,и то камионом првенствено боси,на одмору се остајало по предаји 
два дана.За време одмора борцима кувана је храна,док за пут сваком борцу је издата 
сува храна-по две конзерве и два хлеба,која им је храна служила Гомшића а од Гомши-
ћа људству је слата храна камионом из Призрена.

Сви батаљони који су били одређени за спровод до Скадра вратили су се у Призрен 
до 22 часа 3 априла т.г.

За време спровода Шиптара од Призрена до Скадра,руководиоци и борци су пра-
вилно схватили своју дужност,тако да је поступак руководиоца и бораца према Шипта-
рима био правилан и у духу издатих наређења,тако да се није десило:туча,злостављање 
и малтретирање Шиптара,а такође и Шиптари су били доста послушни и извршавали 
су сва наређења руководиоца,сем наведених који су покушали да беже али им није 
успело,јер су били стављени под већу контролу,док један је убијен и двојца рањени,и-
сто тако у Скадру из касарне су њих 5 покушали да побегну али наши борци уз помоћ 
Албанских партизана одмах су их ухватили и вратили у касарну, других инцидената 
није било.

Албански народ и њихове власти према нашој војсци били су врло пажљиви и пре-
дусретљиви.

Исхрана:при поласку сваки борац и Шиптар добио је по два хлеба и по 300 грама 
печеног овчег меса а за други два дана исто толико дотурена храна камионима до Фу-
ша,која је раздељена борцима и Шиптарима.

Здравствено стање код бораца за време марша је било слабо,јер су се војници поче-
ли да разбољевају и да изостају из строја,ово је дошло услед слабе обуће и од тога што 
већином бораца болује од реуматизма,док овај дугачак и тврд пут већином их унеспо-
собило.Код Шиптара такође је било оболења од ногу,главе и стомака,док један део од 
тифуса,услед чега је долазило и смртих случајева.

 Смрт фашизму – слобода народу!

Помоћ.политкома,мајор,                                      Командант,п.пуковник,
            (потпис)                                                                                  (потпис)

                                                                                                             (штамбиљ) 
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ПРИЛОГ VIII
Дискусија Александра Ранковића о догађајима у Бару на Оснивачком 

конгресу Комунистичке партије Србије 8-12. маја 1945.
Aleksandar Rankovic’s discussion on the events in Bar at the Founding Congress of 

the Communist Party of Serbia 8-12. May 1945.

„Ми бисмо погрешили, ако овде на овом партијском састанку не би наве-
ли извесне страшне грешке, које су почињене баш пред Шиптарима, о којима 
смо овде толико говорили. Ви знате да је на Косову и Метохији постављен 
задатак мобилизације. Та мобилизација је спроведена, али партијска органи-
зација, партијско руководство на Косову и Метохији није предузело све мере 
да се обезбеди правилна мобилизација, него да се јављају добровољно у нашу 
војску, да схвате да је и њихова дужност да се одазову позиву наше армије 
и да учествују у борби против окупатора и домаћих издајника. Догодиле су 
се ствари такве које најбоље говоре и о шовинизму и о локалпатриотизму, и 
уопште о неправилном односу комуниста према масама. Приликом спровође-
ња једног броја Шиптара за попуњавање јединица IV армије, избио је један 
инцидент, који није био такав да се не би могао локализовати, да се не би по-
следице могле смањити. Ја нећу улазити у детаље. Један Шиптар наљутио се 
на једног спроводника, скинуо пушку и убио га. Дакле, убио је нашег друга 
борца. Али, наши другови руководиоци уместо да читаву ствар реше тако да 
не развијају сукоб, они су хтели да их казне, хтели су да примене репресалије, 
хтели су да стрељају 40 Шиптара за једног убијеног борца. Избиле су буне. 
Неки Шиптари су почели да бацају бомбе. То је било, можда, неколико бомби. 
А наши руководиоци отворили су ватру и убили 300 Шиптара. То је пример на 
коме се морамо учити и ми који радимо у војсци и ми који радимо на терену. Ја 
мислим, да је то таква ствар, која нам наноси велике штете, која руши углед не 
само наше војске, него и наше партије, руши углед наших руководиоца. Други 
случај, који је опет последица бирократизма и злочиначке бесвесности, јесте да 
су неки Шиптари из тог транспорта, смештени у просторијама где је раније био 
неки магацин нека барутана. И ту се угушило 130 људи. Ето, то су примери на 
којима се треба учити. То су примери на којима треба васпитавати наше руко-
водство, васпитавати наше руководиоце. Шиптари су изгубили поверење – то 
је јасно, и нису га изгубили само због тога што су осетили на својој кожи стару 
Југославију, него су га изгубили и због грешака које праве наши руководиоци 
према њима. Све ово је могло да буде избегнуто, само да је наше руководство 
на Космету извршило правилну мобилизацију и извршило правилан транспорт 
тих војника. Међутим, они су то препустили неким војницима, командама ме-
ста, неким бирократима, неким несавесним људима и зато се све то догодило.“

(Оснивачки конгрес КП Србије, 1972, стр. 157-158)
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ХИДРОГЕОЛОШКЕ ОСОБЕНОСТИ 
БАБУШНИЧКЕ (ЛУЖНИЧКЕ) КОТЛИНЕ У 

ИСТОЧНОЈ СРБИЈИ
SPECIFIC HYDROGEOLOGICAL FEATURES OF 
THE BABUŠNICA (LUŽNICA) BASIN IN EASTERN 

SERBIA

Сажетак: Бабушничка котлина у пиротском крају представља међу-
планинску депресију коју испуњавају седимeнти горњоолигоценскe (Оl3) 
и плиоценскe (Рl) старости. Дуж реке Лужнице која протиче котли-
ном, формиране су алувијалне творевине (аl) и речне терасе (t).
Са хидрогеолошког аспекта, горњоолигоценски и плиоценски седимен-
ти нису у досадашњем периоду детаљније истраживани. Познато је 
да је у плићим деловима плиоценске серије (у седиментима до дубине 20 
m), формирана „прва“ издан. Филтрационе карактеристике водоносних 
прослојака и сочивима ситнозрних пескова и шљункова, крећу се у гра-
ницама к=6,5х10-6 - 1,1х10-5 сm/s. 
Водоносност алувијалних пескова и шљункова реке Лужнице (аl) је не-
што већа у односу на плиоценске седимeнте (k=1х10-5 – 1х10-3 cm/s).
Хидрохемијским испитивањима подземних вода у бабушничкој котлини 
у периоду 2013/2017. године, утврђено је да их најчешће карактерише 
хемијска неисправност посматрано за потребе јавног водоснабдевања. 
У највећем броју случајева су присутна прекорачења МДК за садржаје: 
нитрита (NO2), амонијум јона (NH4), оксидабилности (KMnO4), гвожђа 

* branko.miladinovic@gzs.gov.rs
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(Fe), мангана (Mn). Поред тога, подземне воде из плиоценских седиме-
ната имају прекорачење садржаја бора (В). Услед ових околности, јавно 
водоснабдевање становника Бабушнице и 24 села на територији ове оп-
штине, врши се на рачун подземних вода које се захватају у југозапад-
ном ободном делу бабушничке котлине, односно са Лужничких врела у 
Љуберађи.
Abstract: The Babušnica basin near the city of Pirot is a mountain depression 
composed of Late Oligocene (Оl3) and Pliocene (Рl) sediments. There are 
alluvial (аl) formations and terraces (t) along the Lužnica River, which flows 
through the depression.
From a hydrogeological perspective, the Late Oligocene and Pliocene sed-
iments have not been explored in detail. What is known is that the shallow 
(“first”) aquifer is formed in the upper Pliocene strata (sediments up to a 
depth of 20 m). The hydraulic conductivity of the water-bearing interbeds and 
lenses of fine-grained sands and gravels is in the range from K=6,5х10-6 to 
1,1х10-5 сm/s. 
The water-bearing capacity of the alluvial gravels and sands (аl) of the Lužni-
ca River is somewhat higher than that of the Pliocene sediments (K=1х10-5 

– 1х10-3 cm/s).
Hydrochemical analyses of groundwater from the Babušnica basin, con-
ducted from 2013 to 2017, frequently revealed non-compliance with drinking 
water standards. In most cases, the samples exceeded threshold values for 
nitrites (NO2), the ammonium ion (NH4), oxygen demand (KMnO4), iron (Fe), 
and manganese (Mn). In addition, groundwater from the Pliocene sediments 
exceeded permissible boron (В) concentrations. As a result, public water sup-
ply in the town of Babušnica and 24 villages in Babušnica Municipality relies 
on groundwater extracted along the southwestern edge of the Babušnica ba-
sin and the Lužnica springs in Ljuberadja.
Кључне речи: Бабушничка котлина, подземне воде, водоснабдевање, хе-
мијски састав 
Key words: Babušnica basin, groundwater, drinking water supply, chemical 
composition

УВОД

Бабушничка или Лужничка котлина како се још среће термин 
у стручној литератури, представља међупланинску депресију која 
је током олигоцена (пре оквирно 23-34 мил. година), формирана 
између карстних планинских масива Суве планине на западу, Па-
сјаче на истоку и Руј планине на југу. Овим радом је анализиран 
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њен централни и северни део, односно простор од Раљина на југу 
до Горњег Стрижевца на северу. На овом простору, котлина има 
приближну површину од 75 km2. Административни центар ове 
области је Бабушница, варошица са оквирно 4,5 хиљада становни-
ка која територијално припада пиротском округу.

Кроз котлину и саму Бабушницу, пролази магистрални пут који 
повезује Лесковац и Пирот, два значајнија привредна центра јужне 
и источне Србије.

У анализираном делу бабушничке котлине је формирано 18 се-
оских насеља и истоимена варошица. Централизовано водоснаб-
девање ових насеља ранијих година је било проблематично због 
слабе водоносности седимената који испуњавају саму бабушничку 
котлину. Поред ограничених резерви, проблем је представљао и 
квалитет подземних вода посматрано са аспекта коришћења вода 
за јавно водоснабдевање. 

Због свега тога, проблем водоснабдевања становништва је данас 
заснован искључиво на квалитетним карстним подземним водама 
које се захватају из југозападног обода бабушничке котлине (са 
Лужничких врела у Љуберађи). Заправо Бабушница и 24 села на 
територији ове општине су прикључена на магистрални цевовод 
који од Љуберађе води ка Нишу. Поред тога, у појединим сеоским 
насељима постоје паралелно изграђени и мањи локални водово-
ди, којима се такође захватају подземне воде из непосредног обода 
бабушничке котлине. То су села: Сурачево, Братишевац, Доње Кр-
њино, Горњи Стрижевац, Дучевац и др.

ОПШТА ОБЕЛЕЖЈА ПОДРУЧЈА

Бабушничка котлина има надморску висину од 470 до 520 m. 
Карактерише је умерено континентална клима са израженим ути-
цајем планинског варијетета. За анализирани двадесетогодишњи 
временски период (1997-2016. година), просечна сума годишњих 
падавина је износила 700 mm воденог стуба. Током 2010. године, 
забележен је екстремни максимум обзиром да је регистрована го-
дишња сума падавина од скоро 1000 mm воденог стуба. Падавине 
на месечном нивоу могу износити 1 mm воденог стуба или чак 211 
mm, колико је забележено током августа 2002. године.
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За исти анализирани временски период (1997-2016. година), про-
сечна годишња температура ваздуха је износила 11,2оС. Година са 
неуобичајено ниским температурама је била 2012-та. Током јану-
ара и фебруара, дневне температуре ваздуха су се спустале и до 
-22оС. Екстремно висока дневна температура ваздуха, регистрова-
на је 24. 07. 2007. године и износила је 41оС.

Због појава обиља подземних вода по ободу басена (извора и 
карстних врела), у самој бабушничкој котлини је формиран изво-
ришни-горњи део слива Лужничке реке. Лужница формира свој 
ток у североисточном делу котлине и то највећим делом од вода са 
карстних врела у Радошевцу и Горњем Крњину. Део тока Лужнице 
кроз бабушничку котлину је са благим падом корита и са добро 
развијеном хидрографском мрежом првенствено левих притока. 

У југозападном делу котлине, Лужница код Горчинаца напу-
шта котлину и низводније до Љуберађа је изградила клисуру кроз 
кречњаке доње креде. Због каскадног пада корита, прави и мање 
слапове код Љуберађе (Комарички вир). 

Дневни протицаји Лужнице код Горчинаца регистровани у пе-
риоду септембар 2015. – октобар 2016. године, приказани су на 
слици 1.

Слика 1  Дијаграм дневних протицаја реке Лужнице (Q) код Горчинаца у 
периоду сеп. 2015/ окт. 2016. године

Figure 1  Daily discharges (Q) of the Lužnica River at Gorčinci
(Sept. 2015 to Oct. 2016)
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ГЕОЛОШКА ЕВОЛУЦИЈА БАБУШНИЧКОГ БАСЕНА

Бабушнички басен испуњавају горњоолигоценски (Оl3) и плио-
ценски седименти (Pl), слика 2, који леже дискордантно преко сте-
на палеорељефа (К1

3,4 и К2
3). 

Стене доње креде (К1
3,4) су представљене банковитим и слојеви-

тим кречњацима који местимично прелазе и у лапоровите кречња-
ке. Чине западни - ободни део бабушничког басена.

Стене горње креде (пешчара и конгломерата сенона К2
3), јављају 

се дуж источног обода басена, на простору од Ваве па према севе-
ру ка Калуђерову и Радошевцу. 

Током олигоценске епохе (период од пре 33,9–23,3 мил. годи-
на), бабушнички басен је био заплављен језерским водама, чиме 
су били створени услови за стварање олигоценских седимената. 
Иначе током ове геолошке епохе, одвијао се брзи развој форамини-
фера, пужева, шкољака, остракода као наставак процеса из раније 
епохе. На копну се наставио развој сисара који је почео још у еоце-
ну (Е). Појавили су се тада и први праслонови, усконосни мајмуни 
и први човеколики мајмуни.

Током седиментационог циклуса који се одвијао у горњем оли-
гоцену (Оl3), формирани су у бабушничком басену плочасти и 
листасти лапорци и глинци, затим алевролитски пешчари и ређе 
конгломерати који се јављају у нижим деловима ове јединице (Ву-
јисић, 1971). У овим седиментима је пронађено преко 70 родова 
и врста фосилне флоре. Међу њима се могу споменути само некe 
форме: Quercus neriifolis, Acacia sotzkiana, Bumalia minor, Zizyphus 
zizyphoides. Од великог броја фосила рибе, у подручју Дучевца је 
издвојена врста Emerdius macrurus и S. minutus (Анђелковић, 1970). 
Дебљина олигоценских седимената је по процени већа од 300 m. 

Крајем горњег олигоцена (Оl3), долази до регресије воде из ба-
бушничког басена и тај простор постаје копно. У овом периода ег-
зистовања басена, током средњег миоцена М2 (оквирно пре 10 мил. 
година), долази до мањих вулканских ерупција што је праћено из-
ливима амфиболских андезита (α) у северозападном делу басена 
(шире подручје села Проваљеник).

До поновне трансгресије вода у бабушнички басен, долази по-
четком плиоцена Pl (оквирно пре 5,3 мил. година). У то доба (уоп-
ште у морима и „слатким“ водама у Свету), живот је иначе био 
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обликован готово једнако као и данас. На копну су се брзо разви-
јали сисари, појавиле су се мачке, пси и медведи, а на простору 
Африке се појавио први предак човека (Australophitecus).

Плиоценски седименти у бабушничком басену су представље-
ни крупнозрним жутим песковима, сивоплавим глинама, лискуно-
витим трошним пешчарима, песковитим глинама и шљунковима 
(Вујисић, 1971). Дебљина им прелази 200 m.

Слика 2  Хидрогеолошка карта бабушничког басена у источној Србији
Figure 2  Hydrogeological map of the Babušnica basin, eastern Serbia
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Стварање најмлађих квартарних седимената у бабушничком 
басену, био је везан за процесе ерозије и денудације на стрмим 
планинским падинама и дуж речних токова. Од гентских типо-
ва су издвојене колувијалне наслаге (сипари посебно на западним 
падинама Стола), затим алувијалне наслаге дуж тока Лужнице, 
Столске реке и др., док се од морфолошких типова јављају речне 
терасе.

Алувијалне наслаге дуж тока реке Лужнице у бабушничкој ко-
тлини се простиру на дужини од приближно 14 km. Највећу шири-
ну имају у самој Бабушници и то од 700 m. 

Дебљина алувијалних наслага је најчешће у границама 2,5-4 m, 
а највећа је у самој Бабушници где максимално износи 7,6 m. 

РАЗВОЈ САВРЕМЕНИХ ПРОЦЕСА И ПОЈАВА У БАСЕНУ

На простору бабушничког басена интензивно су развијени са-
времени егзогеодинамички процеси. Најзаступљенији су процеси 
клижења и јаружања док су знатно мање развијени процеси пла-
вљења, флувијалне ерозије, одроњавања и осипања.

Клизишта су највише заступљена у језерским невезаним (песак, 
шљунак и глина) седиментима плиоценске старости док су мање 
заступљена у језерским везаним седиментима (глинци, лапорци и 
алевролити) олигоценске старости. Најмање клизишта има по обо-
ду бабушничког басена који је изграђен углавном од карбонатних 
стена, карбонатно-кластичних и кластичних стена. 

Најинтезивнији процеси клижења развијени су у горњем делу 
села Извор, на левој долинској страни Лужнице, у Калуђерову и 
Камбеловцу. На овим локацијама су регистрована најизраженија 
клизишта, а клижењем су угрожени путеви, куће и пољопривред-
но земљиште.

У горњем делу села Извор на локацији Селиште, регистровано 
је клизиште издуженог облика, дужине око 230 m и ширине око 90 
m у ножици. Клижење се сезонски обнавља после већих падавина 
или након наглог топљења снега.

На левој долинској страни Лужнице, између Бабушнице и До-
њег Стрижевца, формирано је велико умирено клизиште. У окви-
ру тела клизишта, на хипсометријски вишем нивоу, формирано је 
велико забарење из којег се вода процеђује током целе године. У 
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ниже делове падине, ова вода активира процес клижења (слика 3). 
Клизиште је површине око 50 ha.

У селу Калуђерево формирано је активно клизиште у челенци 
јаруге (слика 4). Клизиште је дужине око 350-450 m и максималне 
ширине око 150 m. У телу клизишта су видљиве деформације и 
формирано је забарење. 

Клизиште у Камбеловцу формирано је у песковито-шљункови-
то-глиновитим језерским седиментима на самом контакту са кар-
бонатно-класичним стенама. Клизиште је плитко, дужине око 150 
m и ширине око 125 m. На падини су видљиви секундарни ожиљ-
ци висине 10-20 cm (Ђокановић, 2017). 

Процеси јаружања су интезивно развијени у језерским седи-
ментима бабушничког басена и обично су удружени са процесима 
клижења. Јаружање је праћено и бујичном активношћу. Бујична 
активност је највећа у време великих падавина или наглог отапа-
ња снега. Тада долази и до акумулације покренутог материјала у 
нижим деловима падина. 

У оквиру алувијона Лужнице честа су плављења и појава за-
барења услед високог нивоа подземне воде док у нерегулисаним 

Слика 3  Забарење у телу умиреног клизишта код села Извор 
(фото С. Ђокановић)

Figure 3  Water-logged body of a passive landslide near the village of Izvor
(photo by S. Đokanović)
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деловима корита долази до разарања и обрушавања обале реке и 
њеног проширења односно до флувијалне ерозије. При томе се од-
нет материјал таложи на супротној страни корита. Посебно је ово 
изражено у делу тока од села Горчинци до села Доње Крњино.

У ободном делу бабушничког басена испод стрмих одсека до-
лази до одроњавања и осипања стена услед њихове испуцалости 
и издељености. То је посебно изражено у долини Лужнице у делу 
око Љуберађе.

ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ БАБУШНИЧКЕ КОТЛИНЕ

У протеклом периоду, наменска хидрогеолошка истраживања у 
циљу утврђивања водоносности седимената бабушничке котлине, 
изведена су у јако скромном обиму и одговарају нивоу основних 
проспекцијских истраживања.

Резултати новијих хидрогеолошких истраживања спроведених 
у периоду 2013/2017. године за потребе израде Основне хидрогео-
лошке карте лист „Бела Паланка“ 1:100.000 (Миладиновић, 2018), 
указују да терени бабушничке котлине изграђени од горњоолиго-

Слика 4  Активно клизиште код села Калуђерово 
(фото С. Ђокановић)

Figure 4  Active landslide near the village of Kaluđerovo
(photo by S. Đokanović)
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ценских лапораца и глинаца (Оl3), представљају слабоводоносну 
средину (слика 2). 

Нешто бољу средину за акумулирање подземних вода у оквиру 
горњоолигоценске серије, чине алевролитски пешчари. У њима је 
формирана „прва“ издан, која се дренира преко слабо издашних 
извора, обично издашности Q<0,1 l/s. Овим подземним водама се 
најчешће подмирују основне потребе сеоских домаћинстава за во-
дом. Захватају се на изворима, а много чешће из копаних бунара.

За плиоценску серију седимената (Pl), сматра се да водоносну 
средину у доњем делу чине крупнозрни жути пескови са сочиви-
ма песковито-лапоровитих кречњака. У вези водоносности плио-
ценске серије, Чубриловић (1969) истиче да је у самој Бабушници 
изведена истражна хидрогеолошка бушотина до дубине 360 m и 
наводи: „Извештај о бушењу није сачуван али се зна да је даље 
истраживање прекинуто јер нису утврђене акумулације подзем-
них вода. Бушотином је откривен стенски комплекс глиновитих 
пескова и глина у коме преовлађују глиновити пескови?“.

Горњи део серије представља хидрогеолошки комплекс који 
чине водонепропусне сивоплаве глине и песковите глине, а во-
допропусни лискуновити трошни пешчари и шљункови. Ови се-
дименти су нешто боље истражени у централном делу басена, 
односно у самој Бабушници. На основу података Лазића (1990), 
избушено је укупно 13 истражних бушотина дубине од 10 до 20 
m. Овим истражним бушењем је доказано да завршну плиоценску 
серију изграђују сиво-зелени и смеђи лапори и лапоровите глине 
смеђе-жуте и сиве боје. У хидрогеолошком погледу, ово су прак-
тично водонепропусне творевине. На четири локације је утврђено 
такође да се у оквиру лапоровите серије јављају прослојци и сочи-
ва песка и шљунка (табела 1).

Копани бунари у којима је регистрована „прва“ издан у плиоцен-
ским седиментима бабушничке котлине, имају дубину најчешће од 
11 до 11,5 m. У Горњем Стрижевцу, изданска зона је дебљине 4-4,7 
m, а у Дучевцу и Камбеловцу 5,5-6 m (Миладиновић, 2018).

У осталим деловима бабушничке котлине у нешто плићим ко-
паним бунарима су констатоване изданске зоне и то по дубини од 
1 до 3 m. У појединачним случајевима су утврђене и дебље издан-
ске зоне: село Горчинци (3,5 m), Вава (3,5-4,8 m), Камбеловац (4 m), 
Проваљеник (4,7 m).
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Табела 1  Водоносни хоризонти у плиоценској лапоровитој серији утвр-
ђени истражним бушењем у Бабушници (Лазић, 1990)

Table 1  Water-bearing horizons of the Pliocene marly series determined by 
exploratory drilling in Babušnica (Lazić, 1990)

Локација

Бу
ш

от
ин

а

Дубина
(m)

Интервал
(m)

Литолошки састав

Коеф.фил-
трације

po USBR-u
к (cm/s)

ул. Београдска B-2 20
2,9-3,6

8,5-11,0

Песак ситнозрн, заглињен, 
лимонитисан, слабо збијен;
Песак, ситнозрн до праши-
наст;

6,8х10-5

/

ул. Београдска B-6 20

2,8-4,0
5,2-7,6

8,5-12,0

Песак, ситнозрн до праши-
наст;
Песак, ситнозрн до праши-
наст, заглињен;
Песак, ситнозрн до праши-
наст, слабо шљунковит;

2,0х10-5

/

/

Манастириште B-7 15
3,6-5,0

5,0-7,6

Шљунак, ситнозрн досредње-
зрн, песковит, заглињен;
Песак, ситнозрн до средње-
зрн;

1,1х10-5

4,0х10-5

Јужна падина B-12 20 0,0-5,0 Песак 6,5х10-6

Извори који дренирају „прву“ издан формирану у плиоценским 
седиментима бабушничке котлине, имају релативно малу изда-
шност која је најчешће Q<0,5 l/s, с тим да су бројни извори са Q<0,1 
l/s. Изузетак у овом смислу је извор „Чесма“ (слика 2), каптирани 
извор за сеоску чесму у Вави са издашношћу од 1,5 l/s (08.09.2014. 
год).

Узевши у целини, колекторска својства прашинастих пескова и 
заглињених шљункова горњег дела плиоценске серије је слаба, као 
што је то и потврђено истраживањима у Бабушници (табела 1) и 
спроведеног мониторинга подземних вода „прве“ издани.

У алувијалним наслагама (аl) и терасним наслагама (t) Лужнице 
у бабушничкој котлини, формиран је збијени тип издани. Површи-
на ових наслага је приближно 16,5 km2.

Алувијалне наслаге су представљене изразито заглињеним пе-
сковима и шљунковима. Најзначајнији утицај на то има површин-
ско спирање и бујично засипање алувијалних наслага материја-
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лом који настаје распадањем и ерозијом плиоценских седимената 
бабушничке котлине, а ради се првенствено о глинама, глинцима, 
лапорцима и глиновитим пешчарима и песковима. Значајан допри-
нос томе даје и релативно благи уздужни пад тока Лужница у том 
делу слива, а то се одражава на спорији отицај (Чубриловић, 1969).

У подручју Доњег Стрижевца, Бабушнице, Драгинца и Горчин-
ца, алувијалне наслаге изграђују прашинасто-песковите и глино-
вите творевине које леже преко танко слојевитих шљункова и пе-
скова. У Доњем Стрижевцу, укупна дебљина алувијона износи 5,5 
m, а дебљина шљункова 0,5 m. 

У централном делу бабушничке котлине, алувијалне наслаге су 
најбоље истражене у самој Бабушници. Дуж леве обале Лужни-
це, дебљина алувиона се креће од 2,6 m до максималних 7,6 m. У 
погледу водоносности, најзначајније обележје им даје песковити и 
местимично шљунковити слој. 

Пескови су обично ситнозрни до прашинасти и заглињени, а ређе 
средњезрни и шљунковити. Дебљина им варира од 0,6 до 5,6 m. Пре-
ма подацима Лазића (1990), коефицијенти филтрације пескова су у 
границама k= 3,3х10-6 – 3,0х10-4 cm/s.

Слој шљунка у литолошком стубу алувијалних наслага је обич-
но дебљине од 0,4 до 0,7 m. Шљунак је ситнозрн до средњезрн и 
песковит.

 Низводније од Бабушнице, у подручју Драгинца, дебљина алу-
вијона Лужнице се креће око 3,5 m, при чему је дебљина шљункова 
1 m. У јужнијем делу бабушничке котлине, у подручју Горчинца, 
дебљина алувијалних творевина је преко 3 m, с тим да је дебљина 
повлатних прашинасто-песковитих наслага 2 m (Чубриловић, 1980). 

Посматрано у целини, коефицијенти филтрације алувијалних 
наслага Лужнице се крећу у границама k=1х10-5–1х10-3 cm/s (Чу-
бриловић, 1969), што их сврстава у средину са осредњим до сла-
бим хидрогеолошким својствима.

Резултати добијени мониторингом нивоа подземних вода у алуви-
јалним творевинама код Драгинца и Доњег Стрижевца (слика 5), ука-
зују да су констатоване осцилације зависне од режима водостаја реке 
Лужнице и да се ради о приобалном типу режима подземних вода. 

Као што је већ истакнуто, по ободу бабушничке котлине, ја-
вљају се јако издашна изворишта подземних вода. Дуж западног 
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обода котлине, дренирање карстне издани се врши преко следећих 
карстних врела и извора:

– Лужничка врела (врела у Љуберађи, слика 6), у периоду 
мониторинга 2015-2016. год., регистрован је 09.11.2016. године 
Qmax=3680 l/s и 21.03.2016. године Qmin=499,09 l/s (Миладиновић, 
2018);

– врело Бигар (Камбелевац, слика 7) у периоду мониторинга 
нов. 2004 – дец. 2005. год., регистрован је Qmax=4,3 l/s и Qmin=0,9 
l/s (Злоколица-Мандић, 2006);

– извори у Сурачеву са просечном издашношћу од 1-2 l/s.
Дуж источног обода бабушничке котлине, значајнија извори-

шта карстних подземних вода су:
– врело „Стол“ (село Стол) са Qmax=42 l/s и Qmin=3 l/s у перио-

ду мониторинга сеп. 2004 – нов. 2005. године (Злоколица-Мандић, 
2006);

Слика 5  Корелативни дијаграм осцилација нивоа подземних вода (h) у 
алувијону Лужнице у бабушничком басену (једномесечна мерења), суме 

месечних падавина (P) на к.с. „Бабушница“ и дневних протицаја Лужнице (Q) 
на профилу код Горчинаца\

(Миладиновић, 2018)
Figure 5  Correlation among groundwater level fluctuations (h) in the Lužnica 

alluvium (monthly observations), monthly precipitation totals (P) at the Babušnica 
rain-gauging station, and daily discharges (Q) of the Lužnica at Gorčinci

(Мiladinović, 2018)
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Слика 6  Каптажа на једном од Лужничких врела код Љуберађе
(фото Б. Миладиновић)

Figure 6  Spring box on one of the Lužnica springs near Ljuberađa
(photo by B. Miladinović)

Слика 7  Врело Бигар код Камбелевца 
(фото Б. Миладиновић)

Figure 7  Bigar Spring near Kambelevac
(photo by B. Miladinović)
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– врело Дренча (Дучевац) са просечном издашношћу од 2 l/s;
– врело у Радошевцу са Qmax=18,57 l/s и Qmin=3,28 l/s у периоду 

мониторинга 2015-2016. године (Миладиновић, 2018);
– врело у Горњем Крњину са Qmax=23,34 l/s и Qmin=4,61 l/s у пе-

риоду мониторинга 2015-2016. године (Миладиновић, 2018), слика 8.

Најзначајнији извори који дренирају пукотинску издан форми-
рану у сенонским стенама (K2

3) такође дуж источног обода бабу-
шничке котлине су: Идризова чесма код Калуђерева (Q=0,27 l/s); 
извори у подножју врха Брандел код Калуђерева (Q=1-3 l/s); извор 
„Једно дрво“ на периферији села Вава (Q=0,25 l/s).

ХЕМИЈСКИ САСТАВ ПОДЗЕМНИХ ВОДА

Хидрохемијска испитивања подземних вода из аливијалних на-
слага реке Лужнице, вршена су у Доњем Стрижевцу и Драгинцу и 
то из 3 копана бунара.

Ради се о мало минерализованим подземним водама (М=621,2-
733,3 mg/l), које по класификацији Алекина припадају хидрокар-
бонатној класи, калцијумској групи I, II или III типа (CCa

I, CCa
II, 

Слика 8  Каптирано врело у Горњем Крњину 
(фото Б. Миладиновић)

Figure 8  Captured spring at Gornje Krnjino
(photo by B. Miladinović)
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CCa
III). Према класификацији Клут-а, спадају у ред доста тврдих до 

тврдих вода, а на основу pH вредности припадају слабо киселим 
до слабо базним подземним водама (табела 2).

Табела 2  Резултати хидрохемијских испитивања подземних вода 
из алувијона  реке Лужнице у бабушничкој котлини током 2013. и 

2015/2016. године
Table 2  Results of hydrochemical testing of groundwater from the Lužnica 

alluvium  in the Babušnica basin (2013 and 2015/2016)

Локација Основни јон.
састав (mg/l)

Испитивани 
параметри (mg/l)

Испит. микроелементи 
(mg/l)

Д.Стрижевац
Драгинац

Na= 32,7-59,8;
K= 1,3-3,3;
Ca= 100,2-137,5;
Mg= 9,9-15,2;
HCO3= 330,6-469,7
Cl= 33,7-69,5;
SO4= 11,7-71,0;

NO3= 0,29-7,97;
NO2=<0,01-0,07; NH4=<0,1-0,28;
SiO2= 7,6-13,2; PO4= 0,254-0,314; 
Fe=<0,05-0,85; Mn= <0,02-0,05;
pH= 6,95-7,54; KMnO4= 4,7-14,1;
Ep= 450-640 (µS/cm); 
 Tвр.=16,5-22,7 оdH; М= 621,2-733,3

Hg, Sn <0,0005; Ni<0,08;
As=0,0005-0,0009;
Li, Cu, Co <0,04;
Rb, Cd, Cr <0,03;
Pb<0,01; Al=<0,01-0,22; 
Zn, Ba, Cs <0,05; 
B=<0,1-0,3; Sr=0,28-0,39

Радиоактивност ових подземних вода је ниска и креће се за ра-
дон Rn=0,96-5,98 Bq/l и за радијум Ra <0,05 Bq/l.

Према обиму испитиваних параметара хемијског састава (табе-
ла 2), утврђени су садржаји појединих параметара изнад МДК воде 
за пиће (Сл. гласник Р. Србије 42/98) чиме је њихова употреба огра-
ничена. Њихов приказ је дат графички и то за сваки испитивани 
локалитет у оквиру бабушничке котлине (слика 9).

Током мониторинга хемијског састава подземних вода (2015/2016. 
године), температура подземних вода је варирала у границама 11,9 
- 15,9оС. Након обимних киша, приметно је благо замућење под-
земних вода и то у бунарима који су ближи кориту Лужнице.

У погледу хемијског састава, током сушног периода када се 
одвија базно истицање подземних вода из издани, уочено је код 
Доњег Стрижевца повећање садржаја: гвожђа Fe=<0,05→0,85 mg/l 
(МДК=0,3 mg/l), амонијум јона NH4=<0,1→0,28 mg/l (МДК=0,1 
mg/l), нитрита NO2=<0,01-0,07 mg/l (МДК=0,03 mg/l). Повећано 
присуство нитрита у води указују на оксидацију амонијака и знак 
је неадекватне дезинфекције бунара.

У микрокомпонентном хемијском саставу, сви испитивани па-
раметри су испод прописаних вредности МДК, са напоменом да 
су садржаји никла (Ni) и кадмијума (Cd), одређивани са границом 
детекције која је изнад норми МДК (табела 2).
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Хидрохемијска испитивања подземних вода из плиоценских се-
димената (Pl) бабушничке котлине, вршена су у Калуђереву, Гор-
њем Стрижевцу и у Алексадровцу (2013. и 2015/2016. год.). Ради се 
генерално о мало минерализованим подземним водама, с тим да је 
у Горњем Стрижевцу у копаном бунару Бобана Ђорђевића вода са 
минерализацијом од 1012 mg/l, што је сврстава у минералне воде. 

Слика 9  Графички приказ хемијских параметара чији садржај прелази МДК у 
испитиваним подземним водама за пиће бабушничког басена

Figure 9  Graphic schemes of chemical parameters which exceed the allowed
maximum concentration in examined drinkable groundwaters od Babusnica basin
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По класификацији Алекина, испитиване подземне воде припа-
дају хидрокарбонатној класи, калцијумској групи I, II или III типа 
(CCa

I, CCa
II, CCa

III). Према класификацији Клут-а, спадају у ред доста 
тврдих до врло тврдих вода, а на основу pH вредности, слабо су 
киселе до слабо базне (табела 3).

Табела 3  Резултати хидрохемијских испитивања подземних вода „прве“ 
издани  у плиоценским седиментима (Pl) бабушничке котлине (2013. и 

2015-2016. год.)
Table 3  Results of hydrochemical testing of groundwater from the shallow 

aquifer in  Pliocene (Pl) sediments of the Babušnica basin (2013 and 
2015-2016)

Локација Основни јон.
састав (mg/l)

Испитивани параметри 
(mg/l)

Испит. микроелементи 
(mg/l)

Калуђерово
Г.Стрижевац
Александровац

Na= 5,1-51,7;
K= 0,3-18,9;
Ca=92,8-202,4;
Mg= 7,2-53,2;
HCO3= 299,0-664,9
Cl= 5,0-195,0;
SO4= 1,9-87,5;

NO3= 0,18-16,39;
NO2=<0,01-0,286; NH4=<0,1-1,92;
SiO2= 7,6-22,0; PO4=0,023-0,748; 
Fe=0,06-0,1; Mn= <0,02-0,23;
pH=6,56-7,22; KMnO4=<0,3-31,6;
Ep=340-860 (µS/cm); 
тvr=14,8-32,5оdH; М=460,3-1012,0

Hg, Sn <0,0005; Ni<0,08;
As<0,0005-0,0011;
Li, Cu, Co <0,04;
Rb, Cd, Cr <0,03;
Pb<0,01; Al<0,1-0,21; 
Zn, Cs <0,05; B=0,36-0,71
Ba<0,05-0,08; Sr=0,25-0,88

Радиоактивност ових подземних вода је ниска и креће се за ра-
дон Rn=1,02-2,17 Bq/l и за радијум Ra <0,05 Bq/l.

Од свих осматраних бунара, најхладнију воду и најстабилни-
ји температурни режим подземних вода је констатован у Горњем 
Стрижевцу (10,1-12,1оC).

Посматрано са аспекта употребљивости воде за пиће, испитива-
не подземне воде у Горњем Стрижевцу имају стална прекорачења 
садржаја мангана Mn=0,06-0,23 mg/l (МДК=0,05 mg/l), амонијум 
јона NH4=0,85-1,92 mg/l (МДК=0,1 mg/l), нитрита NO2=0,19-0,286 
mg/l (МДК=0,03 mg/l), оксидабилност KMnO4=19,8-31,6 mg/l 
(МДК=8 mg/l). Повремено се јавља и прекорачење садржаја гвожђа 
у води Fe=0,29→0,99 mg/l (МДК=0,3 mg/l).

Добар квалитет подземних вода за пиће у Алексадровцу се не 
одржава током целе године. У хипсометријски вишем делу села, 
повремено долази до погоршања квалитета и то је утврђено то-
ком пролећних месеци 2016. године у копаном бунару Слободана 
Младеновића. Повишени садржај у односу на МДК воде за пиће, 
констатован је за: гвожђе Fe=0,14→0,8 mg/l (МДК=0,3 mg/l) и ок-
сидабилност KMnO4=<0,3→17,5 mg/l (МДК=8 mg/l).
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У микрокомпонентном хемијском саставу, констатовано је пре-
корачење садржаја бора В (МДК=0,3 mg/l) и то у свим испити-
ваним подземним водама бабушничке котлине (табела 3). Више-
кратни унос у организам мањих количина бора, може довести до 
кумулативне токсичности. Симптоми токсичног ефекта бора су: 
појава црвеног осипа, повраћање, дијареја, смањена циркулација 
крви, кома и др.

Хидрохемијска испитивања подземних вода из карстне издани 
непосредног обода бабушничке котлине, указују да се ради о јако 
квалитетним водама за пиће, мале минерализације, са доминант-
ним садржајем калцијума (Са) у катјонском саставу и хидрокарбо-
ната (НСО3) у анјонском саставу. То су воде које су најзаступљени-
је у јавном водоснадевању становништва у Србији. 

ЗАКЉУЧАК

У досадашњем периоду, хидрогеолошка потенцијалност ду-
бљих делова плиоценских седимената (Рl) који испуњавају бабу-
шнички басену, није адекватно истражена. 

У плићим деловима серије до дубине 20 m, констатоване су под-
земне воде „прве“ издани у прослојцима и сочивима ситнозрних пе-
скова и шљункова. Услед заглињености међутим, ова средина има 
релативно слаба филтрациона својства (к=6,5х10-6 - 1,1х10-5 сm/s). 

Водоносност алувијалних пескова и шљункова реке Лужнице 
(аl) је нешто већа у односу на плиоценске седименте. Коефицијен-
ти филтрације ове средине су у границама k=1х10-5 – 1х10-3 cm/s.

Оно што ипак даје заједничко обележје подземним водама у 
плиоценским и алувијалним седиментима бабушничке котлине је 
честа хемијска неисправност за потребе јавног водоснабдевања. У 
највећем броју случајева, њихова ограничена употреба је условље-
на прекорачењима МДК за садржаје: нитрита (NO2), амонијум јона 
(NH4), оксидабилности (KMnO4), гвожђа (Fe), мангана (Mn). Поред 
тога, у свим испитиваним подземним водама из плиоценских се-
димената бабушничке котлине, констатовано је прекорачење садр-
жаја бора (В). 
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БИТКА КОД РАЧЕ ЂУМРУКА 
(од 3. септембра до 14. октобра 1914. године)

BATTLE AT RAČA ĐUMRUK 
(from 3rd September to 14th October, 1914)

Сажетак: Рад обрађује један сегмент у оквиру Првог светског рата, 
а односи се на битку, у српској историографији познатој као Битка 
на Дрини. С обзиром на то да је овој бици претходила Церска битка, 
а након ње се одиграла Колубарска битка, Битка на Дрини остала је у 
њиховој сенци. Једина битка у оквиру ове, а која је нашла своје место 
у историографији јесте битка на Мачковом камену. У оквиру Битке на 
Дрини, а на сектору Црна Бара – Парашница највеће борбе су се одигра-
вале према фронту Моравске дивизије I позива, односно према фронту 
3. пешадијског пука који је познатији и као пироћански пук, као и 16. 
пешадијског пука у чијем саставу је, такође, било Пироћанаца. Борба 
вођена на овом сектору назива се још и битка код Раче Ђумрука. Рад 
је урађен на основу пуковског дневника Релација 16. пешадијског пука I 
позива од 26. 8. 1914. до 2. 12. 1914, као и сведочења које нам је оставио 
Јован Поповић, учесник у самој бици. Битка код Раче Ђумрука спада у 
ред рововских битака и трајала је безмало два месеца. Карактерише је 
непрестана артиљеријска и пешачка ватра, тактичка, али и психоло-
шка борба. Војна, али и материјална надмоћ једне стране, наспрам ис-
црпљених војника који нису у стању да нападну, а да се повлаче не смеју.
Abstract: The study deals with one segment within the First World War and 
relates to the battle which is in Serbian historyography known as the Battle 
on the river Drina. As this battle was preceded by Cer Battle  and followed 
by Kolubara Battle, Battle on the River Drina remained in their shadow. The 
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only battle which took place within the Drina Battle and found its place in the 
historyography is the Battle on the Mačkov kamen. Within the Drina Battle 
and on the location of Crna Bara-Parašnica, the greatest battles were taing 
place towards the front of Morava division of the 1st summon i.e. towards 
the front 3 of the infantry which was known as the Pirot regiment as well as 
16th infantry regiment in which men from Pirot also participated. The battle 
which took place on this location is also known as the Battle at Rača Đumruk. 
The study has been made according to the regiments diary Relation 16 of the 
infantry regiment, summon 1, as of 26. 8. 1914. and also due to the testimony 
given by Jovan Popović who was the participant in the battle. The Battle at 
Rača Đumruk belongs to the trench battles and lasted for almost two months. 
It was characterized by continuous artillery and infantry fire and was also 
tactics strategy and psychological battle. Millitary and material supremacy 
of one side as oppposed to the drained soldiers not able to attack and not 
allowed to retreat.
Кључне речи: Први светски рат, Битка на Дрини, Рача Ђумрук, Пара-
шница, Црна Бара, 3. пешадијски пук, 16. пешадијски пук, пироћански пук
Key words:  First World War, Battle on the river Drina, Rača Đumruk, Parašni-
ca, Crna Bara, 3rd infantry regiment, 16th infantry regiment, Pirot regiment

Након Церске битке и пораза аустроугарске војске, српска Вр-
ховна команда наредила је офанзивно деловање II и III армије са 
намером да потпуно елиминише могући противудар. Међутим, 
даноноћни замор од кретања и борби, знатно је умањио физичку 
снагу људства, а са тим и његов нападачки дух. Због слабе комуни-
кације између армија, пропуштена је прилика да II армија нападне 
у бок аустроугарску војску, која је била испред III армије. Тиме су 
изгубљени најповољнији моменти за напредно гоњење, за прети-
цање аустријске војске са ударима у боку и позадини. Због тога је 
гоњење морало бити чисто фронтално, које је изгубило много од 
свог интензитета и слабило идеју даљег нападања и гоњења (Ста-
нисављевић, 1928, стр. 77-80). 

У периоду који је уследио након тога, српска Врховна команда је 
проценила ситуацију и дошла до закључка да аустроугарска Бал-
канска војска, и поред тешког пораза на Церу, није потучена, и да 
се може очекивати нова офанзива. Ова процена била је заснована 
на основу извештаја које је добијала Врховна команда, а у којима 
се наводи да Аустроугарска спрема нову војску против Србије. Ау-
строугарски пораз у Србији, иако је био прикриван, био је познат 
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становништву, преко кога је почео да се колеба морал војске на ру-
ском фронту. Поред тога, постојала је и опасност од устанка у Босни 
и Херцеговини. То су били главни разлози који су уверавали српску 
Врховну команду да Аустријанци неће смети ослабити своје снаге 
према Србији (Велики рат Србије за ослобођење и уједињење Срба, 
Хрвата и Словенаца, Књ. 2, 1925, стр. 1). Са друге стране, врховне 
команде француске и руске војске тражиле су да српска војска почне 
операције на аустроугарској територији и привеже део аустроугар-
ских снага које би могле бити пребачене на руски фронт. Стога су 
предузете хитне мере да се изврши попуна проређених оперативних 
јединица и побољша општи материјални положај војске. И поред 
материјалне неприпремљености, недостатка муниције, малобројне 
артиљерије, оскудице у мостовном материјалу која је неопходна за 
прелазак великих водотокова као што су Сава и Дрина, српска Вр-
ховна команда образује фронт према Аустроугарској. Тако је крајем 
августа 1914. године одлучено да Прва армија (Дунавска дивизија 
I позива, Шумадијска I позива, Коњичка дивизија и Обреновачки 
одред) пренесе операције у Срем. Са њима је садејствовала и Тимоч-
ка дивизија I позива из Друге армије на помоћним правцима. Друга 
и Трећа армија задржане су привремено у одбрани Дрине. Ужичкој 
војсци наређено је да у садејству са црногорском Санџачком војском 
и Дринским одредом пређе у офанзиву према Вишеграду, Сребре-
ници и Власеници и да угрози десни бок и позадину аустроугар-
ских главних снага на Дрини (Војна енциклопедија, 1975, стр. 278). 
Основна идеја српског ратног плана била је офанзива на крилима, а 
дефанзива у центру (Велики рат Србије за ослобођење и уједињење 
Срба, Хрвата и Словенаца, Књ. 2, 1925, стр. 117).

Генерал Оскар Поћорек, како би осујетио српску офанзиву, из-
вештава своју команду да по опоравку 5. армије и прегруписавању 
6. армије, намерава предузети противофанзиву на три фронта. По 
том плану требало је са 5. армијом преко Саве продрети у Ма-
чву, са 6. армијом прећи Дрину и наступити ка Лозници и Ваље-
ву, а са остатком 2. армије (која је после Церске битке пребачена 
на руски фронт, осим једне дивизије и неких посадних јединица) 
бранити Срем и Банат, везујући српске снаге на Сави и Дунаву. 
План команданта Балканске војске генерала Оскара Поћорека био 
је супротан српском, предвиђао је офанзиву у центру, а дефанзиву 
на крилима (Велики рат Србије за ослобођење и уједињење Срба, 



170

П. М. Видановић: Битка код Раче Ђумрука... Пиротски зборник 44 (2019) 167-188

Хрвата и Словенаца, Књ. 2, 1925, стр. 118). Основни задатак био је 
да одбрани југоисточне границе Монархије због страха од могућег 
продора јачих српских снага у суседне покрајине Аустроугарске и 
организовање побуне. Искуство из пораза на Церу није га поколе-
бало и сматрао је да је офанзива из Босне најбоље решење, јер се 
њоме отклања таква опасност. Погоднији правац, долином Велике 
Мораве, одбачен је из разлога што би прегруписавање снага захте-
вало напоре и времена, а што би довело до одлагања офанзиве, с 
којом му се јако журило. С друге стране, претерана самоувереност 
није му допуштала да остане пасиван на тој граници, јер је сма-
трао да би то само допринело јачању престижа Србије, што је по 
сваку цену желео да спречи. Он се, дакле, при доношењу одлуке за 
офанзиву и у избору правца напада више руководио политичким 
него војничким мотивима (Ђуришић, 1969, стр. 54-55).

На основу изложених планова од 6. септембра до краја октобра 
1914. године вођене су жестоке борбе у Срему, Мачви, дуж дес-
не обале Дрине и даље на исток ка Ваљеву (Динчић и Трајковић, 
2018, стр. 34). Ове борбе познате су у нашој историографији као 
Битка на Дрини. У тим борбама, почетком септембра, ангажована 
су 202 аустроугарска батаљона, са око 500 топова и око 400 ми-
траљеза, односно око 230.000 људи, према 282.000 српских војни-
ка ангажованих на Дрини, Сави и Дунаву. Сем тога, аустроугарске 
Балканске снаге су биле боље наоружане, однос у артиљерији био 
је 1,66:1, а у митраљезима – скоро 4:1 (Ђуришић, 1969, стр. 56-57). 
У то време на Источном фронту била је у току Галицијска битка, а 
на Западном фронту битка на Марни.

Највећи окршаји у Бици на Дрини, били су на сектору Црна 
Бара – Парашница. Борба која је трајала 41 дан, од 3. септембра па 
све до 14. октобра у којој је све време учествовао 16. пешадијски 
пук „Цар Никола II“ у садејству са 3. и 14. пешадијским пуком, 
назива се још и борба код Раче Ђумрука.

У новој офанзиви Балканских снага преко Дрине, аустроугар-
ска 5. армија имала је задатак да овлада Мачвом а затим, у садеј-
ству са 6. армијом и снагама из Срема, опколи и уништи главне 
српске снаге у западној Србији (Ђуришић, 1969, стр. 117). Прве 
вести о могућности новог преласка аустроугарских трупа преко 
Дрине стигле су до Штаба Моравске дивизије I позива, 24. августа. 
Ђенерал Гојковић је из свог штаба у Клењу известио команданте 
пукова да је командант Комбиноване дивизије добио извештај да 



171

П. М. Видановић: Битка код Раче Ђумрука... Пиротски зборник 44 (2019) 167-188

две веће колоне противничких војника иду од Бијељине ка Дрини 
(Динчић и Трајковић, 2018, стр. 34). 

Дрина је у свом доњем току веома кривудава и често је мењала 
ток, градећи тако велики број рукаваца и ада, што је јако отежало 
оријентацију у погледу главног речног тока. Обале су биле обрасле 
густим шибљем, шеваром и трском, а њихова непосредна позади-
на, земљиште, и иначе веома равно, било је под кукурузом у фази 
зрења, што га је чинило готово сасвим непрегледним. Сем тога, на 
већем делу свога тока матица је ближа десној обали, а аде и спрудо-
ви су се пружали дуж леве обале, те су предњи и извиђачки српски 
делови могли и њих да искористе за одбрану. Па ипак, ове незнатне 
предности биле су паралисане тиме што је и лева обала била обра-
сла шибљем, а идући даље на запад, речна долина била је покривена 
шумарцима и шумама, које су омогућавале прикривено кретање ау-
строугарских трупа. За прелаз је била најпогодније само ушће Дри-
не, где су наноси местимично били тако велики да су реку чинили 
газном, а затим аде југоисточно од села Балутана и Међаша, где је 
главни речни ток широк свега 80 метара. Од ушћа Дрине до Бановог 
брода, Сава прави лук, дубоко увучен ка Сремској Рачи, остављају-
ћи тако Парашницу, као полуострво, са три стране омеђену речним 
током. Са леве обале Саве и са речних монитора, читаву Парашницу 
могуће је подвргнути унакрсној ватри, чак и пешадијској. Најисту-
ренији врх Парашнице, Рачански кључ, погодан је за постављање 
моста и пребацивање трупа (Ђуришић, 1969, стр. 118-119).

Снаге 16. пешадијског пука, које су осигуравале обалу Дрине 
подељене су на два дела. Један је део осигуравао обалу Дрине од 
Лиманске аде па низ Дрину све до места где је почињао борбени 
распоред трупа. Други, већи део био је у борбеном распореду пре-
ма непријатељу, који је био прешао Дрину. Одбрамбени положај, на 
коме је извршен борбени распоред, била је линија, која је полазила 
од Дрине на месту 600 метара источно од старе Рачанске царинар-
нице, па идући источном страном Милутинове стараче, самом оба-
лом излази на друм што води од Црне Баре за Парашницу, па од те 
тачке иде на север 550 метара одакле под правим углом скреће на 
исток и после 400 метара прелази у рејон Парашничког одсека. 

Борбени распоред на овом сектору био је следећи: на десном 
крилу дуж обале Дрине, две чете, и то једна из 3. пешадијског пука 
I позива која се са својим левим крилом наслањала на Дрину и одр-
жавала везу са десним крилом делова који су вршили улогу оси-
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гурања, десно од ње једна чета из 14. пука I позива. Обе ове чете 
чувале су фронт према Дрини, постављене укосо, тако да како се 
је више ишло ка њеном десном крилу, више се удаљавало од Дри-
не (Војни Архив (ВА), Војска Краљевине Србије (ВКС), п. 9, кут. 
45, ф. 1, рег. бр. 1/1, л. 15). Одавде у десно били су распоређени 1. 
батаљон 3. пешадијског пука I позива чије је десно крило долазило 
до друма Црна Бара – Парашница, па 3. батаљон 16. пешадијског 
пука, који се налазио на источној ивици напред поменутог друма 
и десно од овог батаљона, у правцу ка истоку био је 3. батаљон 
3. пешадијског пука који је одржавао везу са левим крилом Пара-
шничког одсека (ВА, ВКС, п. 9, кут. 45, ф. 1, рег. бр. 1/1, л. 16).

Непрекидна пушчана ватра од стране Aустроугара са друге 
стране Дрине имала је за циљ да се испита снага српске војске на 
том потезу и припреми напад за прелаз преко реке, а који је већ 26. 
августа и извршен на десном крилу Моравске дивизије I позива код 
Раче Ђумрука, а према 3. пешадијском пуку. Помоћ која је упуће-
на на овом сектору успела је да јуришем и контранападом потуче 
аустроугарску војску још у њеном развијању за борбу и успе да је 
пребаци на леву обалу Дрине (Историјски архив у Пироту (ИАП), 
Лични фонд Јована Поповића (л. ф. Ј. П.), Кратак опис борбе на 
положају Рача-Ђумрук од 3. септембра до 14. октобра 1914. године 
– Кратак опис борбе на положају Рача-Ђумрук, рукопис, стр. 1-2).

У зору 3. септембра Аустријанци су успели да се поново преба-
це преко Дрине и Саве и да снажно потисну српске трупе које су 
се морале под борбом повлачити. Међутим како друга линија од-
бране на коју би се она могла утврдити није била израђена, оне су 
се зауставиле на отвореном земљишту и ту су се почеле укопавати 
под борбом. Њима је послата помоћ из позадине међу којом је био 
и 3. батаљон 16. пешадијског пука I позива Јована Поповића2 који 
нам управо сведочи: 

Борба је узела била великог маха и непријатељ је пошто- 
-  пото био решен да пређе и већ у зору успева и прелази код 

2 Јован Ђ. Поповић рођен је 1887. године у селу Балта Бериловци, Срез нишав-
ски. Завршио је Учитељску школу у Алексинцу 1906. године. Био је резервни 
пешадијски потпуковник са више од десет ратних одличја. Учитељ по образо-
вању, изузетне војне способности. За време битке на Рачи Ђумруку био је ко-
мандир 3. чете 3. батаљона 16. пука. За собом је оставио Кратак опис борбе на 
положају Рача Ђумрук. 



173

П. М. Видановић: Битка код Раче Ђумрука... Пиротски зборник 44 (2019) 167-188

Раче Ђумрука са своја 3 пука. Тачно у 4½ часова изјутра 
3. септембра батаљон крену са свог преноћишта као 
појачање 1. батаљону 3. пука са задатком да непријатеља 
задржи од даљег надирања, а по могућству протера га на 
леву страну. Кроз село Црну Бару претрчавали смо један по 
један преко сеоских сокака и улица услед јаче артиљеријске 
ватре непријатељске јурећи што пре на место где је 
непријатељ пробио. Дошав на крај села код Јуришићевог 
имања командант батаљона изда заповест да се 1 и 2 
чета крену у I борбени ред, а 3 и 4 у други и кренули смо 
се горе. Пред нама је било пуно неких плотова и препона, 
преко којих смо имали проћи па до непријатеља доћи. Све 
те препреке савлађиване су без икаквих тешкоћа, јер смо 
јурили по сваку цену што пре да дођемо у сусрет и не дамо 
му време и место за развијање, а он је већ у масама био 
прешао (ИАП, л. ф. Ј. П., Кратак опис борбе на положају 
Рача-Ђумрук, рукопис, стр. 3).

Током целог дана војска Оскара Поћорека је покушавала напад 
на фронту почев од Раче Ђумрука па североисточно ка Парашни-
ци. Јаком артиљеријском ватром дејствовала је на српске ровове 
који су под борбом рађени, те им наносили велике губитке. Сем 
пољских и хаубичких оруђа, аустроугарска војска је тога дана ту-
кла српски положај и из монитора и из блиндираних топова, које 
је преносила са места на место, на левој обали Дрине.

Српска војска је успела пре Аустроугара да на јуриш заузме ро-
вове на обали Дрине, јер у супротном никакав отпор не би мо-
гао бити дат, а камоли одржати се 41 дан. Борба и победа за тај 
дан била би изгубљена, а овако, противничка страна је потиснута 
(ИАП, л. ф. Ј. П., Кратак опис борбе на положају Рача-Ђумрук, ру-
копис, стр. 4).

Захваљујући положају ових ровова, с обзиром на то да су ис-
пред себе имали брисани простор, као и њиве са кукурузима кроз 
које су се кретали аустроугарски војници. Појава аустроугарске 
пешадије на ивици кукурузишта спремно је дочекивана од стране 
српске војске. 

Отпоче паклена ватра у масу непријатељску која је само 
напред јурила не обазирући се на кишу од куршума наших 
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„Боже, Боже, да је коме стати па видети“ како веле наше 
народне песме, чуда од Швабова. Први редови падају, за њим 
гурају други – „Брза паљба!“ Не престаје се командовати. 
Овакво њихово надирање у место да нас је збунило, на про-
тив охрабрило је нас. Зачас избише војници они, који беху 
посели ровове, па ко стојећи, ко клечећи, како је могао гађао 
непрестано у масу непријатељску (ИАП, л. ф. Ј. П., Кратак 
опис борбе на положају Рача-Ђумрук, рукопис, стр. 5).

Напад Аустроугара на овај начин био је заустављен и они су по-
чели да се повлаче делом на саму обалу Дрине, а делом су изврши-
ли рокаду према пуковима Тимочке дивизије, према Парашници. 
Испред ровова српске војске остало је око 400 – 500 мртвих и ра-
њених аустроугарских војника, а српских војника било је мртвих, 
рањених и контузованих, 61 војник. За њима је остало и оружје и 
опрема, која је сакупљана од српске стране. 

По кукурузу чуо се само јаук и запомагање рањених и по-
лу мртвих Аустријанаца, који су од задобивених рана, а 
потом и од глади после тек неколико дана изумирали. Је-
дан нам војник оприча да је наишао на једног рањеника 
после 3-4 дана, који је без хлеба био и оглодао све клипове 
на струковима од кукуруза који су поред њега били па тек 
онда умро, нашав поред самога њега једно два клипа још 
непоједена (ИАП, л. ф. Ј. П., Кратак опис борбе на положају 
Рача-Ђумрук, рукопис, стр. 7).

У ноћи између 3. и 4. септембра Аустријанци су више пута по-
кушавали напад на цео фронт, отварајући јаку артиљеријску и 
пушчану ватру, али сваки покушај био је одбијен. Целе ноћи на 
положају Моравске дивизије I позива, источно од Рачанске цари-
нарнице водила се жестока борба, али и овај положај је одбрањен 
од стране српских војника. Преко дана 4. септембра до поднева 
престала је пушчана и митраљеска ватра, док је аустријска ар-
тиљерија и даље дејствовала и то највише на први борбени ред и 
позадину, на путу Црна Бара – Рача Ђумрук. Пола сата после по-
днева, добијен је телефонски извештај да су Аустријанци прешли 
Саву код Јасенове Баре и угрозили положај XIV пука II позива на 
десном крилу Парашничког одсека. Прегруписавањем чета и овај 
напад противника је осујећен и положаји задржани. Аустријанци 
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су на десном крилу Парашничког одсека били задржани, али је 
извидница утврдила да нису напустили положај код Раче Ђумрука 
и да се утврђују код царинарнице (ВА, ВКС, п. 9, кут. 45, ф. 1, рег. 
бр. 1/1, л. 19).

У току дана, 5. септембра аустроугарска војска је дејствовала 
са више артиљеријских група разног калибра. Иако ова ватра није 
наносила много губитака ипак је њено дејство било врло велико, 
јер није долазила само са једног правца, већ је долазила са свију 
страна и укрштала се над српским положајем тукући истовремено 
и са бока и са леђа. Поред губитака које су имале српске трупе, 
њено снажно дејство утицало је и на морал војника. Српске бате-
рије нису могле паралисати аустријску артиљерију која је била до-
бро маскирана, а поједине су биле и ван домета. Највећи проблем 
српске артиљерије био је, свакако, недостатак муниције. 

Аустроугари су тога дана дејствовали преко целог дана, када 
јаче, када слабије. Како би се српска артиљерија припремила за 
ноћно гађање, наређено је да све батерије у 17 часова отпочну 
репарацију терена, према царинарници и према аустроугарским 
стрељачким рововима. Ова репарација терена учинила је да се про-
тивник сакрије у своје ровове јер је од дејства српске артиљерије 
трпео велике губитке, а у исто време и његова је артиљерија пре-
стала дејствовати. Репарација терена и дејство артиљерије трајало 
је све до мрака када је ватра са српске стране обустављена (ВА, 
ВКС, п. 9, кут. 45, ф. 1, рег. бр. 1/1, л. 21). Током ноћи, аустроугарска 
војска је више пута покушавала да се покрене напред уз непрекид-
ну артиљеријску и пушчану ватру, али је сваки пут наилазила на 
снажан отпор и враћана на почетне положаје.

Следећег дана, 6. септембра, током преподнева владало је за-
тишје, да би се по подне наставило аустроугарско артиљеријско 
дејство, нарочито од Рачанске царинарнице и од Балатуна. Наред-
ног дана, 7. септембра, у 1 час и 30 минута аустроугарске трупе су 
биле отпочеле јаку пешачку и артиљеријску ватру према десном 
крилу, на коме се тада налазио 3. батаљон XVI пука, али напад 
нису предузимале, док су напад били извршили на левом крилу 
Парашничког одсека и том приликом су напредовале и примакле 
се стрељачким рововима овога одсека и ту се укопале. У 13 часова 
и 15 минута командант XIV пука I позива јавио је да су аустроу-
гарске трупе у великом броју прешле Саву и прикупљају се према 
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његовом десном крилу, где се поједини делови укопавају на 700 
метара испред његових ровова (ВА, ВКС, п. 9, кут. 45, ф. 1, рег. бр. 
1/1, л. 22). Са друге, северне стране, у 14 часова, аустроугарска сла-
бија пешачка одељења била су почела да се приближавају поред 
српских ровова и кренула у напад према 3. батаљону XVI пука и 1. 
батаљону III пука. Наизменична јака пушчана и митраљеска ватра 
трајала је пола сата и аустроугарска војска је била заустављена и 
принуђена да се врати у своје ровове. После дуже артиљеријске 
паљбе, Аустроугари су поново својом пешадијом у 16 часова пре-
дузели напад на истом сектору. Иако је са српске стране отварана 
јака пешачка и митраљеска ватра, противник је успео да дође у 
непосредну близину њихових ровова, одакле је бомбама принуђен 
на повлачење (ВА, ВКС, п. 9, кут. 45, ф. 1, рег. бр. 1/1, л. 23).

Заступник команданта III пука подневши бројно стање у свом 
пуку, представио је да му је пук досадашњом борбом физички и 
морално изнурен и тада је одлучено да се уместо дотадашњих че-
тири батаљона, формирају три. Од 1. и 3. батаљона образован је 
један батаљон, те је тако постигнуто да су батаљони довољно јаки 
за тактичку употребу, како у погледу броја војника, тако и у погле-
ду старешинског кадра. Ово формирање извршено је на тај начин 
што је са положаја смењен и доведен у резерву 1. батаљон, па су 
од њега формиране две чете, а затим је са положаја повучен у ре-
зерву и други батаљон, а после одмора од једног дана упућен је да 
смени трећи батаљон који је у саставу Парашничког одсека. Чим 
је смењен 3. батаљон, и од њега су формиране две чете и спојене са 
оним двема четама првог батаљона и образован је један батаљон 
(ВА, ВКС, п. 9, кут. 45, ф. 1, рег. бр. 1/1, л. 28). 

Наредног дана команданти батаљона и чета XVI пука шаљу 
извештаје како је примећено кретање аустроугарске војске пре-
ма ушћу Дрине у Саву. У извештајима се наводи да противник 
размешта своје топове на десној обали Дрине и да су сагради-
ли понтонски мост на Дрини (Велики рат Србије за ослобођење 
и уједињење Срба, Хрвата и Словенаца, Књ. 2, 1925, стр. 125) на 
100-200 метара низводно од Раче Ђумрука. Каже се и да поједина 
одељења прелазе преко моста и да се његова пешадија журно ут-
врђује на целом фронту тј. од пута за Рачу Ђумрук па до пута Црне 
Баре – Дрина. У 19 часова и 30 минута Аустроугари су из својих 
ровова отпочели да дејствују пушчаном ватром. Међутим, како је 
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то била већ устаљена појава, на почетку није се придавала већа 
важност овој ватри. Око 22 часа и 15 минута ватра је била достигла 
своју највећу снагу, а затим, одједном је прекидана на појединим 
местима. Са тих места где је ватра била прекидана, противник се 
почео покретати у напад (ВА, ВКС, п. 9, кут. 45, ф. 1, рег. бр. 1/1, 
л. 26). Приметивши напад, српска је пешадија отворила ватру, али 
није била у стању да противника задржи, који се постепено при-
ближавао њиховим рововима. После дуже борбе, Аустријанци су 
пришли у непосредну близину српских ровова, где су били доче-
кани бомбама и тек тада приморани на повлачење у ровове које су 
утврдили на одстојању од 180 до 200 метара од српских (ВА, ВКС, 
п. 9, кут. 45, ф. 1, рег. бр. 1/1, л. 27).

У 9 часова и 30 минута, 10. септембра Аустријанци су отпочели 
дејствовати врло јаком артиљеријском ватром. Српска јој артиље-
рија није могла ништа. Противничка ватра је тукла доста тачно, 
а уз то била је и веома јака. Како би се њено дејство умањило, 
прибегло се једном лукавству. На једно дрво обесили су војничко 
одело напуњено сламом, како би га представили као осматрача. 
Када је приметио овог лажног осматрача, противник је преместио 
ватру на њега и тукао га цело поподне, те је на тај начин једно 
извесно време створена могућност да српски војници буду по-
штеђени јаке ватре (ВА, ВКС, п. 9, кут. 45, ф. 1, рег. бр. 1/1, л. 27). 
Непрекидна пушчана, али и веома жестока артиљеријска ватра од 
стране Аустроугара тога дана, наносила је знатне губитке српској 
војсци, али је и снажно утицала на општи морал њене пешадије. 
Њена једина нада тог дана била је сопствена артиљерија, али она 
није имала муниције и морала је да ћути. Извештаји команданата 
батаљона говорили су да се противник упорно утврђује и на левој 
обали Дрине. Аустријанци су тога дана предузели још један напад 
на српске ровове и дошли до саме ивице, одакле су поново морали 
бомбама бити враћени, осим на левом крилу Парашничког одсека 
где су се задржали и укопали на 100-150 метара испред ровова 4. 
батаљона XIV пука I позива (ВА, ВКС, п. 9, кут. 45, ф. 1, рег. бр. 
1/1, л. 28).

Овакви напади његови понављали су се сваког дана и ноћи за 
све време до смене нашег батаљона 14. септембра. За који 
се је време непријатељ приближио према нашем десном 
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крилу на самом углу, гди смо одржавали везу са III пуком 
и пуком из тимочке дивизије, одакле се је помицао лево и 
десно и утврђивао тако да се већ после 20 дана приближио 
према нама на 100-200 метара (ИАП, л. ф. Ј. П., Кратак 
опис борбе на положају Рача-Ђумрук, рукопис, стр. 8).

Распоред српских трупа на овом крилу тога дана био је: два ба-
таљона XVI пука у првом борбеном реду, један батаљон III пеша-
дијског пука у саставу Парашничког одсека, један на предстражи 
на Дрини и један у одсечној резерви (ВА, ВКС, п. 9, кут. 45, ф. 1, 
рег. бр. 1/1, л. 28). Оваквим распоредом дочекан је следећи дан који 
је обележен аустроугарском хаубичком ватром карактеристичном 
по томе што је била јака, снажна и веома тачна, као руком бацана. 
Хаубичка зрна падала су у српске ровове и наносила знатне губит-
ке њеној војсци, што је почело колебати војнике. Како је хаубич-
ка ватра била непрестана од 11 часова до 16 часова и 30 минута, 
тек тада је командант 1. дивизиона тимочке пољске артиљерије 
наредио команданту 3. тимочке батерије да отвори ватру на про-
тивничку артиљерију, која је била на левој обали Саве код Раче. 
Као и увек када српска страна отвори артиљеријску ватру, аустро-
угарска престане са дејством, вероватно у циљу да створи убеђење 
код српске артиљерије како их је пронашла. То је био начин да 
се српска батерија наведе да и ноћу гађа истим елементима и не 
наноси им губитке. Иако су ово знали и српски команданти, то је 
ипак био једини начин да се противничка артиљерија принуди да 
престане са својом ватром (ВА, ВКС, п. 9, кут. 45, ф. 1, рег. бр. 1/1, 
л. 29). Тога дана добијено је наређење да се на аустроугарску ар-
тиљеријску ватру више не одговара истом мером, јер се тиме само 
трошила беспотребно муниција, али се и противнику показивала 
малодушност. Због тога је требало отварати пешадијску и артиље-
ријску ватру само онда, када се имало пред собом сигуран циљ и 
када је то сама одбрана захтевала. Даље у наређењу се наводи да 
за бесциљно трошење муниције и за отварање ватре без потребе 
биће строго кажњавано. 

Тога приближавања уопште не би било – и даље би се 
спре чавало да нам није било издато наређење за штедњу 
муниције; и под том штедњом муниције непријатељ је ис-
ко ришћавао поједине ноћи да се приближи и јако утврди. 
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Но ближе га више не пустисмо. Одређени бомбаши т.р. 
сваке вечери и ноћи стално су га узнемиравали (ИАП, л. ф. 
Ј. П., Кратак опис борбе на положају Рача-Ђумрук, рукопис, 
стр. 9).

Аустроугарска артиљерија наставила је била са својим дејством 
и наредног дана, и одликовала се прецизношћу, како дању, тако 
и ноћу. То је била последица постављања батерија у непосредну 
близину, одлично осматрање и одржавање везе сваке врсте, теле-
фоном, сигналима, светлећим ракетама. Јака ватра била је необич-
на, и могло се увидети да јој је циљ био да својим трупама ство-
ри могућност јуриша. Тако је и било. И поред тога што су српске 
трупе биле отвориле ватру, противник је енергично напредовао. 
Аустроугарски војници ишли су напред са пушком пребаченом 
преко рамена, а носећи у рукама, према глави, џакчић са песком. 
Чим би српском јаком ватром, били принуђени да се зауставе, они 
би залегли, постављајући ове џакчиће испред себе и отварали ва-
тру. Овако наступајући они су успели да дођу у непосредну бли-
зину српских ровова, на 10-15 метара, на месту где су постављене 
бодљикаве жице, која их је зауставила (ВА, ВКС, п. 9, кут. 45, ф. 
1, рег. бр. 1/1, л. 30). Српски војници били су физички и морално 
већ потпуно исцрпљени. Ипак су смогли снаге и бацајући бомбе 
на нападачеве стројеве, нанели су му огромне губитке. Овом од-
браном унели су страх у њихове војнике, тако да су почели да се 
повлаче. Том приликом заробљено је 59 аустроугарских војника и 
један официр (ВА, ВКС, п. 9, кут. 45, ф. 1, рег. бр. 1/1, л. 31). Колики 
је страх био код аустроугарских војника сведочила је галама која 
се чула из њихових ровова, а који су били толико близу да се сва-
ка реч могла јасно чути. Чуле су се јасне псовке и грдње њихових 
официра који су покушавали да поново покрену војнике на напад. 
Овај догађај нам сведочи и то да су у супротном рову били аустро-
угарски војници који су говорили за српске војнике разумљивим 
језиком, да су то вероватно били мобилисани припадници јужно-
словенских народа. Како било, ова успешна одбрана веома је пози-
тивно утицала на морал српских војника (ВА, ВКС, п. 9, кут. 45, ф. 
1, рег. бр. 1/1, л. 31).

Наредних дана примећено је кретање аустроугарских снага, 
испред левог крила Моравске дивизије I позива и испред фронта 
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Тимочке дивизије II позива. Аустријанци повлаче своје трупе ка 
Зворнику, а остављају само слаб заклон добровољаца и ландштур-
ма (ВА, ВКС, п. 9, кут. 45, ф. 1, рег. бр. 1/1, л. 33). Настављена је 
рововска борба и размена ватре и са једне и са друге стране, по 
неколико покушаја аустроугарских јуриша, али и жестока одбрана 
српских трупа, након чега се јасно чула свађа у њиховим ровови-
ма, на српском језику (ВА, ВКС, п. 9, кут. 45, ф. 1, рег. бр. 1/1, л. 35). 

Увидевши да на овај начин не могу да освоје српске ровове, Ау-
строугари су почели да израђују приближнице. Оне су полазиле из 
њихових ровова, па су се пружале право на фронт српских ровова 
од којих је чело приближнице било далеко само за 80-100 мета-
ра. На тај начин везивали су своја чела, једним ровом паралелним 
српском рову и тако своје стрељачке заклоне постепеним и дугим 
радом, привукли у непосредну близину српских ровова (ВА, ВКС, 
п. 9, кут. 45, ф. 1, рег. бр. 1/1, л. 37). Како не би ове приближни-
це већ примакли својим челом српским рововима и онда у току 
ноћи одједном почели избацивати своје нападне делове, српска 
је хаубичка батерија морала да туче њихове приближнице и за-
хваљујући великој прецизности, јер су зрна падала тачно у њима, 
овај покушај је осујећен.

Од једног заробљеног аустроугарског војника сазнало се да се 
на Парашници и код Рачанске царинарнице налазе 73, 102, 91, 79, 
88. и 37. пук, један ескадрон коњице из 8. драгонског пука и 16 
топова, да су по пуковима имали великих губитака, тако да они 
сада броје половину свога првобитног стања и да су им официри 
углавном резервисти.

Тврдњу овог војника о великом броју погинулих, потврдио је и 
догађај који је уследио непосредно након његове изјаве. Наиме, у 
14 часова тога 19. септембра, из стрељачких ровова подигнута су 
два барјака Црвеног крста и један потпуно бео. Желели су да на 
фронту завлада тренутно затишје, како би покупили своје изгину-
ле, који су се налазили између српских и њихових ровова. Међу-
тим, ово са српске стране није било одобрено, већ је одмах отво-
рена пешачка ватра. Разлог овоме, да се не дозволи противнику 
да покупи своје изгинуле, био је у томе, што се испред њихових 
ровова налазио врло велики број изгинулих, који су услед дугог 
стајања већ почели да шире веома непријатан и несносан мирис. 
Овакво стање имало је за последицу да се противнику отежава 
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њихов боравак у рововима, а и наравно, врло је рђаво утицало на 
морал њихових војника. Зато су и хтели да уклоне и покопају ле-
шеве. Знајући за ове разлоге, са српске стране није дозвољен овај 
њихов покушај (ВА, ВКС, п. 9, кут. 45, ф. 1, рег. бр. 1/1, л. 38). Ау-
строугарских лешева између ровова било је толико да је то чинило 
и својеврсну препреку њиховој пешадији приликом наступања.

У наредним данима штедња муниције са српске стране омогу-
ћавала је Аутријанцима да наставе са израдом приближница пре-
ма противничким рововима и на тај начин образује нов стрељачки 
ров спајајући њихове крајеве (ВА, ВКС, п. 9, кут. 45, ф. 1, рег. бр. 
1/1, л. 39). У немогућности да шта друго предузму противу при-
ближница, српска пешадија у рововима организовала је бомбашка 
одељења која су одлазила током ноћи до аустроугарских ровова и 
у њих убацивала бомбе. Када је 23. септембра у 12 часова прочитан 
у српским рововима извештај о руским победама на фронту, то је 
изазвало опште одушевљење код војника да су узвикивали „Ура! 
Живели Руси!“ што је од Аустријанаца дочекано јаком пушчаном 
ватром. У току ноћи, бомбашко одељење опет се пришуњало до 
противничких ровова и у њих убацивало заједно са бомбама и из-
вештај о победи Руса (ВА, ВКС, п. 9, кут. 45, ф. 1, рег. бр. 1/1, л. 40).

Последњих дана септембра месеца на овом делу фронта мо-
гло се приметити знатно слабије отварање ватре са аустроугарске 
стране, а и њихова артиљерија дејствује врло ретко. Сви су изгледи 
били да је Оскар Поћорек један део своје артиљерије и пешадије 
упутио на другу страну. Утом је и киша почела непрестано да пада 
па је Дрина почела да надолази.

До 5. октобра Аустријанци су успели да споје своје прибли-
жнице са рововима и да на њима израде надстрешнице и пушкар-
нице. На тај начин добили су две линије добро израђених рово-
ва, које су биле једна са другом спојене саобраћајницама. Прва 
линија њихових ровова била је сада на 40-50 метара, а друга на 
150-200 метара и ту се нису заустављали, већ су на фронту према 
Дрини израђивали нове приближнице. Наредна три дана била су 
мирна, ремећена једино спорадичном пушчаном паљбом, али ово 
затишје као да је наговештавало надолазећу буру. Око 14 часова, 
9. октобра, Аустроугари су отпочели дејствовати јаком артиље-
ријском ватром на целом положају. У почетку су тукли само пе-
шачке ровове, али су касније пренели ватру и на српске батерије 
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(ВА, ВКС, п. 9, кут. 45, ф. 1, рег. бр. 1/1, л. 41). Да би се избегли 
губици од ове ватре, сва артиљерија са српског фронта отпочела 
је своје дејство на противничке стрељачке ровове. После дужег 
времена дејствовања, како би спасила своју пешадију коју је срп-
ска артиљерија прецизно погађала, противник је престао са ар-
тиљеријском ватром.

Морал српских војника био је у веома критичном стању. Да би 
се позитивно утицало на исцрпљене војнике, 10. октобра у 12 часо-
ва у српским стрељачким рововима прочитан је извештај о победи 
Руса. Извештај је добијен од Команданта Моравске Дивизије I по-
зива и гласи: 

„У седмодневној упорној бици на левој обали Висле, испред 
Варшаве, Руси су разбили Немце широким фронтом од преко 100 
километара који се на југ протеже до реке Пилице. Они снажно 
гоне Немце, који не стижу ни да поседну своје прихватне положаје. 
Десно крило, јужно од реке Пилице, узалуд покушава да се задр-
жи. На реци Сани, Руси су прешли у наступање јужно од Пше-
мисла. Под снажним ударцем Руске војске попушта очајан отпор 
аустријских маса састављених највећим делом од корпуса, који су 
раније већ били тучени.

Предње се доставља на знање с тим, да се војницима саопшти 
тачно у подне, после чега да се узвикне три пута: УРА!, ЖИВЕЛИ 
РУСИ!, ЖИВЕЛИ САВЕЗНИЦИ!, а где има музике да иста интони-
ра савезничке химне“ (ВА, ВКС, п. 9, кут. 45, ф. 1, рег. бр. 1/1, л. 42).

Након читања извештаја, пуковски оркестар из стрељачких 
ровова интонирао је савезничке химне. Звук музике из српских 
стрељачких ровова свакако је оставио значајан утисак на против-
ника који се налазио на само 40-80 метара, због чега је одмах отво-
рио брзу паљбу, на коју српски војници нису одговарали, те је она 
брзо и престала.

Све је ово изгледало као увертира за оно што ће наступити од 12. 
октобра. То је био дан када је почела крвава тродневна борба. У том 
тренутку десно крило Моравске дивизије I позива састојало се из два 
пододсека, један према Дрини и имао је предстражни распоред, а дру-
гим делом према Сави и имао је борбени распоред. Трупе десног кри-
ла, наизменично су поседале час један, час други пододсек.

Аустријанци су рано ујутру, 14. октобра, предузели снажно бом-
бардовање положаја Парашничког одреда и десног крила Моравске 
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дивизије I позива, а затим су пешадијом предузели снажан напад 
(Велики рат Србије за ослобођење и уједињење Срба, Хрвата и 
Словенаца, Књ. 3, 1925, стр. 140-146). Српски су ровови били бом-
бардовани непрестаном артиљеријском ватром са свих страна и из 
свих оруђа. Напад је био толико жесток и толико прецизан да су 
под најужаснијом ватром војници са ашовом избацивали земљу из 
затрпаних ровова како би ослободили своје затрпане другове и тако 
их спасили, а опет са стране, крај себе су држали своју пушку како 
би је могли употребити, ако аустроугарска пешадија крене напред. 
Стање је било такво да се једва чекала ноћ у нади да ће артиље-
ријско дејство престати (ВА, ВКС, п. 9, кут. 45, ф. 1, рег. бр. 1/1, л. 44).

Артиљеријска борба трајала је сваким часом све жешћа 
и жешћа, страшнија над страшнијом и трајала је дано-
ноћно пуних 56 сати, чије је дејствовање достигло врхунац 
14. октобра ујутру. Не може ми се пребацити кад кажем 
да је се земља тресла од зрна тешке непријатељске ар ти-
љерије... Овакво дејствовање – бомбардовање наших ровова 
не може бити равно ни бомбардовању какве оп сед нуте и 
утврђене вароши (ИАП, л. ф. Ј. П., Кратак опис борбе на 
положају Рача-Ђумрук, рукопис, стр. 10).

Због недостатка муниције, српска артиљерија није смела да 
отпочне своје дејство. Срећна околност за српску војску је једино 
била у томе што противничка разорна зрна нису увек експлодира-
ла, већ се само закопавала у земљу. Исправно је било можда свако 
десето, те је то српску војску спасило великих губитака, који би 
свакако били да је аустријска муниција била исправна. То је и је-
дини разлог што је српска војска успела да одржи положај још који 
дан, иначе би била приморана да га напусти још првог дана.

Велики интензитет и груписање артиљеријске ватре против 
српских стрељачких ровова био је очигледан предзнак да ће се ау-
строугарска пешадија покренути у сваком тренутку. Тако је и било 
14. октобра када је артиљеријска ватра почела своје непрекидно 
дејство од 2 часа после поноћи.

Овакво бомбардовање учинило је, те је од саме артиљеријске 
ватре цео положај био покривен густим димом, тако да се 
нећу опет пребацити ако кажем, да друг друга услед так-
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ве густине дима није могао видети. Ово су искористили 
Аустријанци и под маглом и димом од барута, а заштитом 
своје много надмоћније артиљерије кренули су на оба два 
XIV пука I и II позива, тако да успевају и потискују наше 
десно крило (ИАП, л. ф. Ј. П., Кратак опис борбе на положају 
Рача-Ђумрук, рукопис, стр. 11).

До 7 часова и 30 минута трајала је снажна канонада која је по-
рушила грудобран укупне дужине од 68 метара, на левом крилу 
Парашничког одсека и формално затрпала једну чету, као и чита-
ве десетине на другим секторима. Маса војника била је контузо-
вана, рањена, аустроугарска пешадија почела је једним делом да 
дејствује из својих ровова, а другим делом да наступа у јуришу 
напред (ВА, ВКС, п. 9, кут. 45, ф. 1, рег. бр. 1/1, л. 46).

У том нападу, аустроугарска војска је најпре успела да продре 
на десном крилу Моравске дивизије I позива који се спаја са Па-
рашничким одсеком. То им је омогућило да дејствују са бока, али 
и са леђа. Одједном, истовремено и са фронта и са бока и позади-
не, пешадија је почела нападе на српске ровове. Војници су већим 
делом били затрпани у рововима, а оно мало војника што је остало 
способно за борбу, угледајући се на своје старешине, остало је и 
даље на свом месту, бацајући бомбе на нападача. Настало је опште 
клање по рововима. Војници који су могли да се благовремено из-
вуку, повукли су се мало позади и ту се сакупљали код чете што 
је била у резерви.

У тренутку када је у српским рововима наступила права туча и 
клање између противничких војника, командир чете која је била у 
српској резерви, кренуо је чету у напад са тежњом да тиме створи 
могућност четама које су у рововима и тукле се са противником, 
да се из њих извуку. Овај је напад у почетку имао успеха, али када 
су нови наступајући редови аустроугарских стрељачких стројева 
поново почели ускакати у српске ровове, настао је „прави кркља-
нац и забуна“. Отпор се није могао више дати, јер је један део ау-
строугарске пешадије готово прејурио преко српских затрпаних 
војника са циљем да спречи њихово прикупљање уназад и давање 
новог отпора. Командир митраљеског одељења уз припомоћ неко-
лико официра прикупили су нешто војника око себе и покушали 
да образују на око сто метара од стрељачких ровова другу привре-
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мену одбрамбену линију и да Аустроугарима не дозволе даље на-
пред (ВА, ВКС, п. 9, кут. 45, ф. 1, рег. бр. 1/1, л. 47). Давали су про-
тивнику отпор очекујући заповест за повлачење или пак појачање, 
са којим би кренули напред у напад.

Остаде и даље само још наш батаљон. Непријатељ нас 
већ залази, предузесмо 2-3 јуриша узастопце, не би ли ко-
ли ко толико задржали непријатеља. Претила је проста 
опасност, не што ћемо сви изгинути, но што ћемо бити са 
свију страна опкољени. Позади нас непријатељ већ зашао и 
гађа нас митраљезима у леђа. Тешка и претешка ситуација. 
Без наређења се није смело одступити... Тек у последњем 
часу када сам мислио да је већ све изгубљено и да морамо 
ту сви и остати, долази наређење команданта да се и наш 
батаљон повуче и одступи у редут на крај села Црне Баре 
на ½ км позади овог првог одбрамбеног положаја (ИАП, 
л. ф. Ј. П., Кратак опис борбе на положају Рача-Ђумрук, 
рукопис, стр. 12).

Међутим, напред се више није могло, а изгубљено се више није 
могло вратити. Повлачење је извршено у потпуном реду и то у по-
четку под борбом. Повлачећи се постепено у скоковима, батаљони 
су доведени на другу линију одбране на североисточну ивицу села 
Црне Баре, која је била спремна и урађена још раније. Са овим од-
ступањем завршене су и борбе на Црној Бари и Парашници одно-
сно Рачи Ђумруку. 

 Моравска дивизија I позива је у скоро двомесечној Бици на 
Дрини према непотпуним извештајима о губицима, имала 4.446 
избачених старешина и војника из борбеног строја (611 погину-
лих, 3.117 рањених, 145 контузованих и 573 несталих) (Динчић и 
Трајковић, 2018, стр. 39). Највеће губитке су претрпели батаљо-
ни 3. пука, чији је командант потпуковник Милорад Ристић тада 
био тешко рањен и убрзо умро. Команду је преузео пуковник Јо-
ван Угриновић. Позицијски рат био је тешко искушење за српску 
војску зато што је оскудевала у одећи, обући и логорској опреми. 
Време са хладним кишама и суснежицом још више је погоршало 
стање српских трупа.

У аустроугарској Балканској војсци избачено је из строја преко 
50% њеног бројног стања. Међутим, аустроугарска Балканска вој-
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ска искористила је стабилизацију фронта за попуну и припреме за 
нову офанзиву, којом би, што пре, прегазила Србију. Попуном и 
ојачањем она је нарасла на око 245.000 људи са преко 800 топова 
разног калибра. Са друге стране, српска војска није имала допун-
ских трупа, а од регрута једва је формирала 7 пукова, од којих је 
3 већ употребила за попуну губитака, што није било довољно да 
надокнади губитке ни бројно ни квалитетно (Војна енциклопеди-
ја, 1975, стр. 280).

 Као закључак на крају може се рећи да се Битка на Дрини за-
снивала са српске стране на непрекидној и упорној одбрани, де-
фанзиви, а са аустроугарске на енергичним и дрским нападима. 
Међутим, положај који је обухваћен рекама Дрином и Савом, пре-
ко којих је била пласирана аустроугарска артиљерија и пешадија, 
омогућио је да је српске положаје тукла по својој вољи, фронтал-
ном и уздужном ватром, како јој је било потребно. Оскар Поћорек 
је знао да његова пешадија не може лако отерати српске војнике 
са утврђеног положаја те је отпочео са сталном артиљеријском 
ватром, сваког дана, мало по мало, да их ломи. Тако, уместо да 
српске трупе противника упорном одбраном на свом положају сло-
ме и учине неспособне за даље надирање, испало је обратно, он 
је сломио српске војнике и учинио их неспособним да дају отпор 
када је његова пешадија кренула напред (ВА, ВКС, п. 9, кут. 45, ф. 
1, рег. бр. 1/1, л. 51). Разлог томе је свакако што је он својом арти-
љеријом успевао да концентричном ватром туче са свих страна 
и обухватајући том ватром целокупну српску војску, успео да се 
привуче у непосредну близину, на 600-800 метара, одакле је на-
носио велике губитке и имао велику прецизност. Са друге стра-
не, српске се батерије нису могле привући ближе, на оно место 
одакле би могле успешно да туку извесне противничке групе, јер 
би тада биле изложене да буду уништене од оних осталих аустро-
угарских група, које нису могле да туку у исто време. Да су поста-
вљене даље, позади, ван дејства аустроугарских батерија, онда не 
би могле постићи никакво дејство јер им је домет мањи неголи код 
противничких топова. А свакако да је српски положај био отежан 
тиме што се на њему морало остати, није се могло напред, а назад 
се није смело (ВА, ВКС, п. 9, кут. 45, ф. 1, рег. бр. 1/1, л. 51).

То су разлози који су омогућили Оскару Поћореку да својом ар-
тиљеријом дејствује против српских ровова и тиме омогућио сво-
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јој пешадији да се постепено приближи на одстојање од 40-60 ме-
тара. Штетан утицај велике близине аустроугарске пешадије прво 
се испољио у физичкој изнурености људи. Сваког тренутка војник 
је морао бити спреман, да сваки противнички покушај паралише. 
Затим дуго бављење на једном истом месту јако је заморило људе. 
Због тога је био потребан велики надзор старешина да се људство 
одржи будним и способним за акцију. Једино средство да се ово 
постигне било је стално одржавање слабе пешачке ватре, али због 
штедње муниције ово је било забрањено. Као резиме неуспеха 
српске војске на овом положају могло би да се каже да је био по-
следица најпре рђавог положаја самих трупа, затим слабог дејства 
артиљерије због оскудице у муницији, велике близине противнич-
ке пешадије и немања дубине и на крају самог карактера борбе, 
односно врсте одбране која се заснивала на дефанзиви (ВА, ВКС, 
п. 9, кут. 45, ф. 1, рег. бр. 1/1, л. 52). 

Србија је у балканским ратовима 1912 - 1913, и у току церске 
битке утрошила готово све материјалне резерве, проблем снабде-
вања српске војске током читаве битке на Дрини тешко је оптере-
ћивао владу и Врховну команду. Једино у снабдевању храном није 
било већих тешкоћа. Пошто су силе Антанте и саме оскудевале у 
војним потребама, снабдевање српске војске са њихове стране вр-
шено је уз велике тешкоће. Од великих поруџбина с више страна 
притицале су само незнатне количине муниције и готово безна-
чајне количине одеће, које нису могли да подмире велике потребе 
српске војске. Оскудица је сваким даном била све већа и тежа са 
јачањем притиска од стране аустроугарске офанзиве и са насту-
пањем јесење кише, снега и хладноће. Требало је много моралне и 
физичке снаге да се таквој ситуацији одоли (Ђуришић, 1969, стр. 
309-317). 

Колико је драматичан положај био због недостатка муниције и 
резерве у људству говори нам догађај при самој Врховној команди 
српске војске када је војвода Степан Степановић, пошто је неколи-
ко његових категоричних захтева за неопходном резервом и му-
ницијом остало без резултата, у јеку борбе у Парашници упутио 
телеграм Врховној команди којим захтева да буде разрешен ду-
жности. Након жестоке расправе са начелником Врховне команде 
војводом Радомиром Путником, војвода Степа и даље је остао на 
свом полажају (Скоко и Опачић, 1985, стр. 95-96).
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ЗАХВАЛНИЦА

Господину и колеги Александру Динчићу из Ниша захваљујем 
се што ми је уступио пуковски дневник Релације 16. пешадијског 
пука I позива.
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ИСХРАНЕ

Abstract: South-Eastern Serbia is with traditionally acknowledged intake of 
spicy and energy-dense food. For the purposes of this study we presented of-
ficial socio-economic determinants for the three counties within South-East-
ern Serbia: jablanički, niški and pirotski. The objective of this study was to 
assess nutritional status of randomly selected 40 subjects (11-74 years) resid-
ing in South Eastern Serbia within the counties. By means of validated food 
and dietary data methodology, we interviewed subjects and analyzed in a 
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cross-sectional design. Our data indicate low-carbohydrate-high-fat like die-
tary pattern within the subjects, irrespective of age and gender in the region. 
Demonstrated likely improper nutritional status of sodium, calcium, vitamins 
A, C, D and B9 (folate) warrants public health initiatives towards optimiza-
tion of the intake within the region. Оur results indicate inadequate micro-
nutrient intake within the adolescent group. Overall our results underline the 
necessity of raising education and awareness of healthy nutrition benefits and 
sustainable food choices within South Eastern Serbia and foster the necessity 
of implementation of an individualized approach in nutrition healthcare in 
this middle-income country.
Сажетак: У југоисточној Србији се традиционално конзумира зачињена 
и енергетски богата и јака храна. За потребе ове студије, приказали смо 
званичне социоекономске показатеље кроз три округа југоисточнe Србије: 
јабланички, нишки и пиротски. Циљ ове студије био је евалуација нутри-
тивног статуса случајног узорка 40 испитаника (11-74 године) који живе 
унутар поменута три региона југоисточне Србије. Коришћењем валиди-
раних методолошких алата о прикуљању података о квалитету исхране 
и учесталости конзумирања намирница, интервјуисали смо испитанике и 
анализирали методама студије пресека. Наши подаци указују на дијетарни 
образац у региону који тежи нижем уносу угљених хидрата и повишеном 
уносу масти, независно од пола и старосне доби. У нашем раду указано 
је и на могући неадекватан унос микронутријената у региону, укључујући 
натријум, калцијум, витамине А, Ц, Д и Б9 (фолат), податак који захте-
ва иницијативе јавног здравља у региону. Наши подаци указују да је неаде-
кватан унос микронутријената првенствено присутан у групи адолесце-
ната. Уопште узев, наши резултати указују на неопходност подстицања 
образовања и подизања свести о значају здраве, адекватне и балансиране 
исхране као и одрживих избора хране и група хране у оквиру југоисточне 
Србије. Наши подаци истичу неопходност имплементације индивидуали-
зованог приступа у нутритивним и дијетарним стратегијама и дијетним 
плановима земље у развоју каква је Србија.
Keywords: low carbohydrate high fat diet, micronutrients, nutritional assess-
ment, personalized nutrition, South Eastern Serbia
Kључне речи: исхрана богата мастима, микронутријенти, нутритив-
не процене, персонализована исхрана, Југоисточна Србија 
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INTRODUCTION

World Health Organization data underline an increasing trend in 
chronic disease prevalence world-wide (World Health Organization 
[WHO], 2013), pronounced in countries going through economic tran-
sition, inseparable from transitions in dietary habits. Serbia is a mid-
dle-income country in South Eastern Europe, with dietary factors along 
with tobacco use and high blood pressure, representing the leading risks 
for death and disability in the country (Institute for Health Metrics and 
Evaluation [IHME], 2017). According to Global Burden of Disease 
study data, ischemic heart disease and stroke, both potentially modulat-
ed by nutrition factors, represent leading causes of death in the country 
(IHME, 2017). There is also substantial prevalence of overweight in the 
country of up to 35.1% (Ministry of Health of Republic of Serbia, 2013).

Food and eating habits are an important socio-habitual aspect of liv-
ing in our country. Although socialization around meals is highly sup-
ported, in Serbia it is often followed by exaggeration in meal sizes and 
intake of palatable food with acknowledged health disadvantages. In 
South Eastern Serbia dietary patterns are often composed of high-ca-
loric, spicy and picante food. Addition of salt, frying and baking in oil, 
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are common practices in this part of our country. Offal, red meat and 
processed meat, such as salami, sausages, and hams are staple and con-
sumed rather to white and lean meat. The awareness is low on the ben-
efits of fiber-rich food, complex carbohydrates, quality of dietary fats, 
deleterious effects of added sugars, salt, necessity of prudent intake of 
microelements. In addition, as part of the cultural heritage Rakia alco-
holic drink is a staple in the country, but especially in South Eastern 
Serbia with high plum fruit yield. Due to an inseparable bond between 
socio-economic status and nutrition habits, coupled with subsequent 
health implications, public health and nutritional strategies in the region 
must adhere to specific socio-economic context.

For the purposes of this study we extracted and presented official 
socio-economic data for the three counties within South-Eastern Ser-
bia: jablanički, niški and pirotski. The main objective of this study 
was to comprehensively present and analyze the quality of dietary 
intake in terms of intake of macronutrients, microelements and vita-
mins, among randomly selected 40 subjects (10-74 year of age) resid-
ing within the three counties in the cities of Niš, Pirot, Aleksinac and 
Leskovac. For the secondary objective we analyzed total and macro-
nutrient-specific distribution of crucial food groups within habitual 
intake of the subjects. 

METHODS

Socio-economic indicators

Geo-specific, socio-economic and demographic parameters for the 
Republic of Serbia and South Eastern Serbia were obtained using ana-
lytical service of the Public Policy Secretariat of the Republic of Serbia, 
and by the Statistical Office of the Republic of Serbia. A set of indica-
tors was summarized:

a) Total number of subjects is an annual average number of subjects 
residing within the areas, estimated based on census data, data on 
population growth and migrations. 

b) Population density is calculated as total number of subjects residing 
per km2. 

c) Aging index represents ratio between total number of subjects of 
more than 60 years of age, to total number of subjects of 0-19 
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years of age, estimated during the middle of the given year. Aging 
index of 12-20 points indicates young population, while the aging 
index above 40 indicates old population. 

d) Mortality rate is presented as total number of deaths per 1000 
subjects in a given year. 

e) Vitality index is the number of born babies to premature deaths in 
a given year. 

f) Working age population are subjects of 15-64 years of age. Working 
population is total number of employed subjects within companies 
and entrepreneurships. 

g) Number of unemployed and unemployment rate are obtained 
according to National Employment Service evidence, as a fraction 
of total working age population. 

All data are presented for the year of 2017 for the three counties. Av-
erage income is related to the given period of the year of 2017.

 Assessment of dietary habits and nutritional status

 Study subjects and study design
Аnalysis of nutritional status within the region is a part of larger 

studies designed to assess the quality of diet and dietary and nutrition-
al habits of subjects residing within the territory of Republic of Ser-
bia. Larger studies include European Food Safety Authority (EFSA): 
Support to National Dietary Surveys in Compliance with the EU Menu 
methodology (sixth support) “The children’s survey” and European 
Food Safety Authority (EFSA): Support to National Dietary Surveys 
in Compliance with the EU Menu methodology (sixth support) “The 
adult’s survey”. Survey subjects were selected based on three stratifi-
cation layers: age, gender and geographical region. Recruitment was 
conducted by the project team members at the household level, with not 
more than one individual recruited per household. The subjects were 
selected by use of national census data from 2011. For the purposes of 
assessing nutritional status, we included 40 subjects residing in South 
Eastern Serbia.

Assessment of study variables
For the assessment of dietary intake, demographic and lifestyle data, 

a package of validated questionnaires was applied based on EU Menu 
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Methodology. Subjects underwent two 24-hours dietary recalls, using 
multiple-pass methodology procedure. All the recalls were performed 
face-to-face in an in-depth interview manner by trained researchers. 
Data collection was organized in participants home or in study regional 
examination center based on participants’ preference and availability. 
In order to provide a better estimate of intrapersonal dietary variability 
assessment of food consumption was performed for two non-consec-
utive days with a minimal time-lapse of one week. Observation days 
were planned in accordance with the survey calendar so that adequate 
proportion of weekdays and weekend days are captured at population 
group level. In addition, study subjects were interviewed by retrospec-
tive method of three-month food frequency consumption survey. To es-
timate portion size subjects were offered a photo booklet depicting a 
range of reference portions for 125 items for simple foods and compos-
ite dishes (Gurinović et al., 2018, p. 186-194). We used DIET ASSESS & 
PLAN to analyze questionnaires, that is advanced nutritional platform 
for standardized food consumption data collection and diet evaluation 
(Gurinović et al., 2016a, p. 173–180, Gurinović et al., 2018, p. 186-194). 
Interviewers were obliged to enter dietary and non-dietary data in the 
software within three days after the interview. Each questionnaire was 
double-checked by members of the study steering committee. Total en-
ergy and specific nutrient intakes were calculated by use of Serbian 
Food Composition Database, compliant with EuroFIR standards (Guri-
nović et al., 2016b, p. 30–38).

For anthropometry data, subjects were measured by bioimpedance 
analyzer Tanita BC 545N (TANITA Health Equipment H.K. Ltd), in 
light clothing and in a private room. Waist circumference was assessed 
by flexible measurer. The BMI was calculated as weight (kg)/(height 
[m])2 and adult subjects were stratified as normal weight if the BMI was 
18.5–25 kg/m2; and overweight for BMI≥25 kg/m2.

Trained personnel interviewed and measured the subjects.

Instruments for the assessment of nutritional status

Total energy intake was evaluated in MegaJoules and compared to 
age- and gender-specific requirements proposed by European Food and 
Safety Authority (EFSA) (European Food Safety Authority [EFSA], 
2017) and further assigned as suboptimal, adequate or excessive. 
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For the purposes of evaluation of nutritional intake, we used proto-
cols and Dietary Reference Values (DRV) proposed by EFSA. We also 
compared nutrient-specific data to the guidelines developed by WHO or 
other relevant regulatory body. Following nutrient-specific DRV were 
considered: 

a) Population Reference Intake (PRI), indicating level of intake of a 
nutrient optimal for almost all subjects in the population.

b) Average Requirement (AR), indicating the level of intake of 
a nutrient, meeting requirements of almost 50% subjects in the 
population.

c) Adequate Intake (AI), which is an empirical value indicating the 
likely sufficient level of particular nutrient intake, established if 
the previous two values are not evidence-supported. 

If AR is established, we applied Estimated Average Requirement Cut 
Point method to evaluate proportion of the population based on group 
estimates, likely to be with inadequate intake of the nutrient (Murphy 
& Poos, 2002). Shortly, for a certain nutrient the method counts number 
of subjects with daily intake lower or higher than the proposed AR. 
Percentage of subjects with daily intake falling below established AR, 
virtually represents percentage of population with likely inadequate in-
take of the nutrient, and vice versa. 

If the mean daily intake within a subgroup falls above proposed PRI 
or AI, the nutrient intake was assigned as likely optimal; and likely 
suboptimal if the mean daily intake within a subgroup was below pro-
posed PRI or AI. Although this approach suffers from limitations due 
to individual requirement that is challenging to ever determine (Insti-
tute of Medicine [IOM], 2000), we considered the approach as the most 
feasible in depicting dietary and nutritional status of the group, raising 
awareness on the necessity of personalization of nutrition-based health-
care strategies. 

Where applicable, we commented on reference intake ranges pro-
posed for certain nutrient. 

Instruments for the assessment of macro- and micronutrient intake

We applied a descriptive approach to evaluate whether macronutrient 
intake (carbs, fats and differential fat groups) falls within the range pro-
posed by a regulatory body. We used the Estimated Average Require-
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ment Cut Point (IOM, 2000) method to evaluate the proportion of the 
group likely to be with (in)adequate daily intake of proteins, regardless 
of protein source (animal or plant). In line with trending research orien-
tated towards relevance of dietary patterns instead of single nutrient and 
food choices (U.S. Department of Health and Human Services and U.S. 
Department of Agriculture, 2015), we commented on the percentage of 
macronutrients from total daily energy intake (%TE), deriving the pic-
ture on the distribution of nutrient consumption within the group, rather 
than absolute intake levels.

Intake of micronutrients was evaluated based on proposed Scientific 
Opinion by EFSA (EFSA, 2017), except for the sodium intake that was 
compared to WHO recommendations (WHO, 2012). For the purposes 
of the clarity of the document, we did not present systematically estab-
lished DRVs for each microelement. The reader is invited to refer to rel-
evant regulatory documents and scientific opinions, used in this paper 
for dietary assessment of nutritional intake (EFSA, 2017; Elmadfa & 
Kornsteiner, 2009; Uauy & Dangour, 2009; WHO, 2012). 

Statistical Analysis

Data are presented as mean±SD for continuous variables, and as a 
percentage for categorical variables. To compare with established refer-
ence ranges (EFSA, 2017), total energy intake per group was adjusted 
to BMI=22. Between-group differences were analyzed by use of para-
metric and non-parametric tests: analyses of variance and Mann-Whit-
ney/Kruskall-Wallis tests, respectively, and depending on the number 
of groups. Statistical threshold of 0.05 was used to assign significant 
difference. Data were analyzed by SPSS Software Package 24.

RESULTS AND DISCUSSION

Socio-economic status of South Eastern Serbia

Socio-economic and demographic determinants for South Eastern 
Serbia are presented in Table 1.
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Table 1  Socio-economic and demographic parameters in South-Eastern Serbia
Табела 1  Социоекономски и демографски параметри становника 

југоисточне Србије

Jablanički 
county

Nišavski 
county

Pirotski 
county Serbia

Population, total number 203254 364157 85964 7020858

Population density 73 133 31 90

Aging index 144.10 158.40 200.70 141.60

Mean age, years 43.40 43.90 46.40 43.00

Working age population (15-64 years), 
% of total population 63.24 63.01 62.36 65.19

Mortality rate, permiles 16.43 14.97 18.22 14.77

Vitality index 49.55 60.34 41.19 62.57

Working age population, total 
number 40314 96492 21122 1977344

Average income, RSD 34684 35972 37654 40112

Unemployed subjects, total number 30281 41688 10708 573266

Unemployment rate 42.89 30.17 33.64 22.48

RSD, official currency of Republic of Serbia

Figure 1 presents the parameters within South-Eastern Serbia 
relative to global country parameters in the Republic of Serbia. Ac-
cording to the official data derived by Serbian governmental bodies 
based on gross domestic product, the units of self-government with-
in the three counties were with the following degree of development: 
5 out of 6 units within jablanički county, 6 out of 12 within nišavski 
county and 3 out of 4 within pirotski county, fell below 60% of re-
public average, indicating substantial level of poor economic status 
within the region.

We conclude that the region of South-Eastern Serbia within the three 
counties is of lower socio-economic status, potentially coupled with 
malnutrition and poor dietary habits.
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 Assessment of nutritional status within 40 subjects residing in South 
Eastern Serbia

Total daily energy intake

Out of 40 subjects, there were 14 males and 26 females; and 5 ado-
lescents (11-18 years of age) and 35 adults (≥18 years of age). Within ad-
olescents there was 1 boy and 4 girls, while within adult category there 
were 13 men and 22 women. Sixteen subjects were with chronic condi-
tion present, and 13 were taking medication. Table 2 summarizes total 
daily energy intake of the study subjects, with corresponding comment 
assigning comparison with daily Average Energy Requirement per age 
and gender category, recommended by recent EU Scientific Opinion 
(EFSA, 2017). Our subjects presented with moderate physical activity 
and PAL value (physical activity level) was set at 1.6.

Calculated in daily caloric count, adult subjects in our sample (n=35) 
were with mean daily intake of 2598.20±864.50 total kcal. The intake 
was higher in comparison with previous data from Serbian subjects 

Figure 1  Socio-economic indicators in the three counties of South-Eastern Serbia, 
relative to the global country indicators (dotted line)

Слика 1  Социоекономски индикатори у три округа југоисточне Србије у 
односу на свеукупне индикаторе у републици (тачкаста линија)
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with mean intake of 1983.56± 532.07 kcal (Pantovic et al., 2018). In 503 
healthy Serbian women of reproductive age previously reported mean 
intake was 1724.62±330.02 kcal (Zekovic et al., 2017).

Table 2  Total daily energy intake in megajoules in 40 subjects residing in 
South-Eastern Serbia across gender and age groups

Табела 2  Укупан дневни енергетски унос у мегаџулима код 40 
испитаника из југоисточне Србије, а према полу и старости

Data are presented as Mean±SD. Total energy intake was adjusted per BMI=22 for all categories. The 
comment on the adequacy of the intake assigns the likelihood of the adequacy in certain age group based 
on the comparison with proposed average requirement. PAL value set at 1.6.
MJ, Mega Joules

Habitual Intake of Macronutrients

a.  Total Carbohydrates: Glycemic Carbohydrates and Dietary Fibers
Irrelevant of gender and age category, mean daily intake within the 

subjects was below proposed range of recommended daily carbohy-
drates intake of 45-60% TE (Table 3). Intake of carbohydrates in our 
group ranged between 26.46 to 56.22% TE, considered as moderate 
carbohydrate intake (Oh, 2019). Very-low and low carbohydrate intake 
of less than 14% TE, is favorably associated with weight management 
and glycemic control (Tay et al., 2018). Protagonists of beneficial Med-
iterranean diet promote larger proportion of polyunsaturated (PUFA) 
and monounsaturated fats (MUFA), keeping the daily carbohydrate 
level substantial (Martínez-González et al., 2015). Recent meta-analy-
ses in subjects from Western countries indicated deleterious effects of 
long-term low-carbohydrate and low-carbohydrate/high-protein diet, in 
terms of cardiovascular, cerebrovascular, cancer and all-cause mortality 
(Mazidi, Katsiki, Mikhailidis, Sattar, & Banach, 2019). Data from Jap-
anese subjects indicate favorably associated low-carbohydrate diet with 
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cardiovascular outcome and mortality over 29 years (Nakamura et al., 
2014). The discrepancy might be due to the inherently higher intake of 
carbohydrates in Japan (over 60% of total energy), while subjects from 
the pooled analyses were with mean carbohydrate intake of 39% in the 
lowest quartile (Mazidi et al., 2019). 

When discussing low-carbohydrate dietary pattern, bidirectional 
considerations are of vital importance: the macronutrient distribution 
at costs of carbohydrate decrease; and type of carbohydrate to be pro-
moted in a balanced diet. Results from the Prospective Urban Rural 
Epidemiology (PURE) study conducted within 18 countries world-
wide, indicate deleterious association of carbohydrate intake with total 
mortality (Dehghan et al., 2017). Of importance, up to 70% TE within 
the PURE populations was ascribed to refined carbohydrates, possibly 
driving the observed deleterious associations. Intake of whole grains 
rich in complex carbohydrates is inversely associated with 9% lower 
total and 15% lower cardiovascular mortality, among cc 45000 men and 
75000 of American women (Wu et al., 2015). 

We report mean daily intake from total carbohydrates of 41.86±7.42% 
TE, below previously reported intake among 88 Serbian adults of 44.25 
± 8.12% TE (14 11). In the group of 25 Serbian healthy women, previ-
ously reported daily intake of carbohydrates is 54.3± 5.5% TE (Kard-
um et al., 2014), while in 503 women of reproductive age residing in 
Serbia, the intake is 50.94±7.23% TE (Zekovic et al., 2017). However, 
in our study among 35 adults, intake from carbohydrates was not differ-
ent among men (41.04±7.41% TE) and women (41.42±6.83% TE) (p for 
trend=0.877). Our group is of limited size to draw conclusion on possi-
ble gender-specific intake, and national survey should address the issue.

We conclude that the trend towards lower carbohydrate intake within 
the group might not emerge as hazardous, assuming pronounced con-
sumption of complex carbohydrates.
b.  Dietary fibers

Mean intake of total dietary fibers was 28.68±9.39 g/day, above AI of 
25 g/day proposed by EFSA (EFSA, 2017). Individual daily fiber intake 
ranged from as low as 9.05 g. The latter indicates substantial proportion 
of individuals from the group seemingly consuming suboptimal levels 
of dietary fibers. Intake of non-digestible dietary fibers is with known 
health-promoting properties with regards to weight management, cor-
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onary heart disease and diabetes Type 2 (Lee & Hase, 2014). Dietary 
fibers are found in whole grain cereals, pulses, potato, vegetables and 
fruits. Recent molecular research indicates possible interaction of die-
tary fibers with polyphenols in food matrices of fruits such as mango, 
papaya or guava (Gonzalez-Aguilar, Blancas-Benitez, & Sayago-Ay-
erdi, 2017). The interaction might affect bio-accessibility of dietary 
polyphenols, potentially corrupting its beneficial health effects (Gonza-
lez-Aguilar et al., 2017; Quirós-Sauceda et al., 2014). Health profession-
als dealing with conceptualization of individual nutritional and dietary 
plans of the subjects in the area should foster substantial intake of die-
tary fibers from available food. 

Gender-specific analyses showed insignificantly higher (p=0.703) 
fiber intake among women (29.15±7.77 g/day) in comparison with men 
(27.89±11.96 g/day). Intake of women ranged from 15.37 to 43.68 g of 
dietary fibers daily, while in men this range was wider, from 9.05 to 
46.06 g/day. Fiber consumption might be associated with particular 
food choices, since fibers are also abundant in starch-rich food, such as 
potato and cereals. Individualized dietary plans must be wise in propos-
ing intake of fibers not associated with excessive glycemic load. 

Although only 5 adolescents were present within the sample, all ex-
cept one failed to reach optimal AI levels of dietary fibers proposed for 
the age group (EFSA, 2017). Due to the small sample size, and lack of 
data to yield individual requirements for the subjects, we are not able to 
comment on the possible implications of the insufficient fiber intake in 
the age group within the region. Since mean carbohydrate intake was 
below lower limit of the reference range proposed for adequate supply 
of the carbs, one of the potentially prudent individual approaches in 
the subjects might be replacement of the habitual carbohydrates with 
fiber-rich whole grain cereals, rice, potatoes, as well as adequate con-
sumption of fruits.

According to the pilot data the consumption of food rich in dietary 
fibers should be promoted in the South-Eastern region of Serbia. 
c.  Total Fat and Fatty Acid groups Intake

To evaluate fat intake in the group, we used guidelines proposed by 
FAO/WHO expert consortium on fat intake for health across different 
age categories (Elmadfa & Kornsteiner, 2009; Uauy & Dangour, 2009). 
According to both EFSA and FAO/WHO opinion, reference intake 
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range for daily total fat intake should be between 20% and 35% TE, 
irrespective of the age group. Subjects from the South Eastern Serbia in 
our study eat fat pronouncedly (>40% TE from total fat in the complete 
group and across gender and age categories) as presented in Table 3.

Intake of saturated fats should not exceed 10% TE (EFSA, 2017; El-
madfa & Kornsteiner, 2009; Uauy & Dangour, 2009). Our data indi-
cate excessive intake of saturated fats across all groups, with minimum 
range level at 9% TE. 

Proposed intake of PUFA should fall between 5% and 15% TE for 
subjects under 18 years for the prevention of nutrition-related chronic 
disease (Uauy & Dangour, 2009), encompassing acceptable macronu-
trient distribution range (AMDR) of 6-11% TE proposed for adults only 
(Elmadfa & Kornsteiner, 2009). In our study, intake range indicated ad-
equate PUFA consumption within adolescents (4.23-14.33% TE) (Uauy 
& Dangour, 2009). Mean intake of PUFA within adults was 10.34% TE, 
falling within the AMDR for adults (Elmadfa & Kornsteiner, 2009). 

For non-infant subjects under 18 no restriction limit for MUFA in-
take for the prevention of nutrition-related chronic disease is proposed 
(Uauy & Dangour, 2009). FAO/WHO guidelines set AMDR of 15-20% 
TE for MUFA intake in adults. Mean MUFA intake in our sample and 
across the categories did not exceed 15% TE and appeared the lowest 
within adolescent group (12.92±3.60% TE). 

Our data show seemingly higher intake of fats and fat groups with-
in the subjects residing in South Eastern Serbia. Adult subjects con-
sumed 43.21±6.32% TE from fats, comparable to previously reported 
data among 87 apparently healthy middle-aged Serbian adults, with 
mean daily intake of 39.93±6.79% TE from total fats (Pantovic et al., 
2018). On the contrary, previously reported data from our group among 
503 healthy women, indicate substantially lower mean daily intake 
of total fats of 28.30±7.21% TE (Zekovic et al., 2017). Herein, we ob-
served no differences (p for trend=0.750) in fat intake, among adult 
men (42.76±6.82% TE) and women (43.48±6.15% TE). We conclude no 
gender-specific premises in dietary intake related to fat in the group of 
South Eastern Serbs.

We conclude substantial intake of fats within the South Eastern re-
gion of Serbia that might not appear as hazardous. Public health strat-
egies in the region should enforce replacement of saturated fats with 
long-chain unsaturated counterparts.
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d.  Protein intake 
For evaluation of optimal protein intake, we used scientific opinion 

proposed by EFSA (EFSA, 2017) based on kg-adjusted average require-
ments of daily protein intake. We used method of Estimated Average 
Requirement Cut Point (Murphy & Poos, 2002; IOM, 2000) to evaluate 
the proportion of the group likely to be with (in)adequate daily intake 
of proteins, regardless of protein source (animal or plant). Based on the 
individual data, only one person tended to be with observed daily intake 
lower then AR for the age and gender category, allowing implication 
that substantial proportion of the group (seemingly 100%) is with ade-
quate protein intake. 

Mean daily intake of total protein among adults, men and women in 
our study was 15.51±3.31% TE, 16.20±4.20% TE and 15.10±2.69% TE, 
respectively, comparable to previously reported data in 87 apparently 
healthy Serbian subjects (Pantovic et al., 2018). In 503 Serbian women, 
intake of proteins was 20.22±3.50% (Zekovic et al., 2017), which was 
higher comparing to herein analyzed women. 

Table 3  Intake of macronutrients in 40 randomly selected subjects residing 
in South-Eastern Serbia

Табела 3  Унос макронутријената код 40 испитаника из југоисточне Србије
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Data are presented as Mean±SD or range (minimum, maximum in the whole sample, or across age 
categories. Dietary Reference Values are per EFSA scientific opinion, except for bolded text denoting 
comparison with FAO/WHO proposed values.
%TE, % of total daily energy intake; AI, Adequate Intake; AR, Average Requirement range, depending on 
the years of age; AMDR, acceptable macronutrient distribution range; BW, body weight; DRV, Dietary 
Reference Value; MAL, maximum level.
aResult on the particular intake is inconclusive and Personalized Nutritional Strategy is recommended on 
individual level to allow for adequate intake.

Habitual Intake of Micronutrients

Minerals
Mean daily intake of microelements in 40 subjects residing in 

South-Eastern Serbia is presented in Table 4.
a. Sodium

Virtually all subjects in the group were with excessive level of sodi-
um intake (above 2 g of daily sodium intake proposed safe with regards 
to blood pressure levels (WHO, 2012)). Inadequate sodium intake is ad-
versely associated with elevated blood pressure and related cardiovas-
cular events, and reduction and iodination of dietary salt is mandatory. 

In a recent large-scale study conducted within 16171 US Hispan-
ics, median usual daily intake of sodium was 2574 mg and 3747 mg in 
Latino women and men, respectively, indicating somewhat lower intake 
then in our study group (Elfassy et al., 2019). 

We conclude the sodium intake to be inadequate in the group of 40 
subjects dwelling in South-Eastern Serbia. 
b.  Potassium

Potassium intake was above proposed AI values. Only in adolescent 
group of 15-17 years, mean intake of 2962.57 mg/day was somewhat be-
low proposed 3500 mg/day. Within the adolescent group there were as 
few as 3 subjects (1 boy and 2 girls), obviously limiting the conclusion. 
Potassium rich food such as vegetables, fruits, starchy roots or tubers, 
whole grains, dairy products and coffee is recommended in the group.

In a recent large-scale study conducted within 16171 US Hispanics, 
median usual daily intake of potassium was 2069 mg and 2649 mg in 
Latino women and men, respectively, indicating somewhat lower intake 
then in our study group (Elfassy et al., 2019).

We conclude the potassium intake to be likely optimal in our study 
group, except for the adolescent group 15-17 years.
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c. Calcium
Due to the requirement for adequate bone health, recommended dai-

ly calcium intake is additionally stratified according to age limit of 24 
years. In our group, 5 subjects of 18-24 years group were with mean 
daily intake of 1146.75±527.54 mg, while those ≥25 years consumed 
1188.38±609.78 mg of calcium daily. Intake of calcium in adult subjects 
was comparable to previously reported intake in apparently healthy Ser-
bian adults (904.31 ± 342.49 mg/day) (Pantovic et al., 2018). 

A systematic review conducted within EURECCA network of excel-
lence indicated lower calcium intake in countries of Central and Eastern 
Europe, inclusive of Serbia, in comparison with other European coun-
tries (Novaković et al., 2013). 

Based on AR values, there were 22.5% of subjects with inadequate 
intake of the nutrient (Table 6). There were no differences in intake lev-
el with reference to age group, although only small number of subjects 
was available within adolescent group. Higher percentage of females 
inadequately consuming calcium sources was not significantly differ-
ent from males (p=0.528). Sex-specific data are in line with previously 
published report with Serbian women being with lower calcium intake 
in comparison with men (Pantovic et al., 2018).

We conclude calcium intake to be likely inadequate in our study 
group.
d. Magnesium

Daily mean intake of magnesium was 317.62 mg and 429.90 mg for 
adolescent and adult group respectively, both higher than respective 
values for AI of 300 and 350 mg daily defined for males (respective AI 
for females is even lower). 

Recent meta-analyses showed inverse association between dietary 
magnesium and hypertension (Han et al., 2017) and diabetes mellitus 
(Fang et al., 2016). Interestingly, the association between serum mag-
nesium concentration and hypertension was not confirmed (Han et al., 
2017) 

We conclude that magnesium intake in the group is likely adequate.
e. Iron

All subjects in the group were with likely adequate intake of iron 
(mg/day) across respective age and gender group. This is in line with 
previously reviewed data (Novaković et al., 2013) indicating adequate 
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iron status in adults residing in Central and Eastern European coun-
tries, inclusive of Serbia, in comparison with other European countries 
(Novaković et al., 2013). 

Mean daily intake in women and men was 28.02±53.05 mg/day and 
21.13±10.45 mg/day, indicating high variability of the intake. Both mean 
levels were higher from respective proposed PRIs for the adult women 
(16 and 11 mg/day for pre- and post-menopausal women, respectively) 
and men (11 mg/day).

We conclude the intake of iron in the group to be likely adequate. 
f. Phosphorous

Daily intake of phosphorous was above proposed AI of the mineral, 
across age and gender groups. This is expected since inadequate phos-
phorous status is seldom due to improper intake, but rather due to met-
abolic dysfunction. Interestingly, there was a tendency of significantly 
lower phosphorous intake in women (1383.37±312.62 mg/day), in com-
parison with men (1696.64.37±646.46 mg/day), in line with previously 
reported data from our group in healthy men and women from Serbia 
(Pantovic et al., 2018). 

We conclude the intake of phosphorous to be optimal in the studied 
group.
g. Selenium

In our group, subjects were with mean daily intake exceeding pro-
posed AI values across gender and age categories. Only in female ado-
lescents of 15-17 years of age, intake of selenium was likely suboptimal, 
with daily average intake of 45±21.21 μg falling below proposed AI for 
the group (70 μg/day). Small number of subjects in the group (2 girls) 
once again limits us in drawing conclusions. The same 2 girls in the 
group of female adolescents were also with seemingly lower intake of 
potassium. Taken together, the data imply lower intake of fruits and 
vegetables rich in the minerals, such as banana or peach. Personalized 
approach is foreseen in resolving the issues with indicative suboptimal 
intake of micronutrients, to determine food and food groups of interests 
and the prevalence of their consumption. 

Previous data from our group confirm the improvement in selenium 
plasma status in last 20 years within 142 subjects residing in Eastern 
Serbia and Belgrade. The improvement is likely associated with imple-
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mentation of policies towards enrichment of livestock and poultry feed 
with selenium (Pavlovic, Miletic, Zekovic, Nikolic, & Glibetic, 2018).

We conclude the intake of selenium to be likely optimal within the 
group, except for the category of adolescents of 15-17 years of age. 
h. Zinc

Assuming mean level of phytate intake of 600 mg/day, mean zinc 
intake in women and men was 12.12 and 13.86 mg/day, respectively, 
above respective sex-specific PRIs of 9.3 and 11.7 mg/day. Adolescents 
of 11-14 years of age, as well as boys of 15-17 years of age were with 
likely sufficient zinc intake. Once again, only girls in the category of 
15-17 years of age were with mean intake of 6.76±0.83 mg of zinc daily, 
falling below proposed AR of 9.9 mg/day for the group. Previous data 
indicate level of zinc intake in Serbia as part of Central and Eastern Eu-
rope countries, comparable to intake in other European countries (No-
vaković et al., 2013). The review exploited data from Serbian YUSAD 
study (Gurinovic, Kadvan, Vukotic, & Nedeljkovic, 2011), reporting 
mean intake of zinc within men, women, boys and girls, of 15±9, 12±8, 
12±8 and 10±7 mg/day, respectively. Our data are comparable to YU-
SAD data for adult category, however our data indicate slightly lower 
intake of zinc within both adolescent groups. A comprehensive system-
atic review, meta-analyses and meta-regression, demonstrated signifi-
cantly lower intake of zinc among diabetic patients, only if the condition 
is with associated co-morbidities (Fernández-Cao et al., 2018). Howev-
er, blood zinc status was lower in diabetic subjects in comparison with 
healthy controls, regardless of the complications, indicating necessity 
for adequate biomarkers of the nutrient intake (Fernández-Cao et al., 
2018).

 Once again, for the two girls, inadequate mineral intake is indicative 
of improper dietary habits. Assuming mean level of phytate intake of 
600 mg/day among adults, estimated inadequacy regarding Zn intake is 
15%, with 14.3% among male and 15.4% of inadequate intake among 
female (p=0.967). The results must be interpreted cautiously, taking 
into account absorption of the mineral dependent on particular phytate 
intake, distribution of zinc in the body, and bioavailability from diverse 
food groups. 

We conclude zinc intake to be likely adequate within adults, and 
likely inadequate within he adolescent category of 15-17 years of age.
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Table 4  Intake of microelements in 40 subjects residing in South Eastern Serbia
Табела 4  Унос микроелемената код 40 испитаника из југоисточне Србије

Vitamins

Distribution of mean daily vitamin intake within 40 subjects residing 
in South-Eastern Serbia is presented in Table 5. 
a.  Vitamin B1 – Thiamine

Mean intake of thiamine among adult subjects of 0.20±0.11 mg/MJ was 
comparable to average thiamine intake calculated from 13 dietary surveys 
of 9 EU countries among adults of 0.11–0.24 mg/MJ (EFSA, 2017). 

Apparently, all subjects in the sample were with adequate B1 intake 
(100%), the latter important for prevention of beri-beri with known car-
diovascular and neurological symptoms.

We conclude intake of vitamin B1 to be adequate within the group. 
b.  Vitamin B2 – Riboflavin

Mean daily riboflavin intake was 1.56±0.43 and 2.20±0.97 mg among 
adolescents (11-18 years) and adult subjects, respectively. Estimates 
from 13 surveys within 9 EU countries indicate mean riboflavin intake 
within following ranges within adolescents and adults: 1.2-2.2 mg/day 
and 1.4-2.2 mg/day (EFSA, 2017), respectively and comparable to data 
we obtained. In our study, 15% of subjects were likely to be with inad-
equate intake of riboflavin, with 14.3% and 15.4% of male and female 
subjects, respectively (p=0.967).

We conclude intake of riboflavin to be borderline adequate within 
the group. 
c.  Vitamin B3 – Niacin 

Mean niacin intake within the complete sample (n=40) was 
31.21±10.14 mg/day. Our result compares to reported intake among rep-

Data are presented as Mean±SD and Range (Minimum, Maximum).
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resentative sample of Spanish subjects (n=2009), with mean daily intake 
of niacin equivalents of 29.1±0.2 mg/day (Mielgo-Ayuso et al., 2018).

Intake of vitamin B3, calculated as intake of niacin equivalents per 
mega-joules of total daily intake was seemingly adequate (100%) in the 
population. 

We conclude intake of niacin to be adequate within the group.
d.  Vitamin B6 – Pyridoxine 

Mean daily intake of vitamin B6 was 2.33±1.13, 2.04±0.75 and 
2.49±1.27 mg/day, within complete group (n=40), male and female par-
ticipants, respectively. Previous data from the representative Spanish 
sample indicated lower intake of B6 within the Spanish adults in com-
parison with our group (Mielgo-Ayuso et al., 2018). 

Vitamin B6, essential for amino-acid and gluco-lipid metabolism, 
was likely inadequately consumed in 17.5% of all subjects, out of which 
14.3% of males and 19.2% of females.

We conclude intake of pyridoxine to be borderline adequate within 
the group.
e.  Vitamin B9 – Folate 

Intake of folate within the total sample was 651.8±1673.36 μg/day, 
with mean daily intake of 350.54±164.38 and 903.27±2243.69 μg, within 
men and women, respectively. Mean folate intake previously reported 
in 503 Serbian women of reproductive age was 211.00±81.06 μg/day 
(Zekovic et al., 2017), substantially lower then reported herein. Of note, 
in our study folate intake within women ranged from 136-10908 μg/day, 
implying possible intake of vitamin B9 in individual women as part of 
maternity strategies. 

According to EAR Cut Point method, 25% of subjects were with 
likely inadequate folate intake, out of which 42.9% and 15.4% of men 
and women, respectively (p=0.162). Similar trends were observed across 
age categories. 

We conclude folate intake to be likely inadequate within men and 
women, except for individual cases, pertaining the necessity of person-
alized strategies. 
f.  Vitamin B12 – Cobalamin 

Cumulative mean daily cobalamin intake calculated across age 
groups was high above proposed AI values for the groups. Interestingly, 
when we calculated the intake across sexes within age category, male 
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subjects presented with higher cobalamin intake, which tended to be 
significant in adult subjects (p=0.077). Only intake within girls 15-17 
years (mean daily intake=2.36 μg) was below proposed AI level. The 
same two girls were with likely low intake of potassium, selenium and 
zinc, underlining the necessity of personalized approach to determine 
food intake, and potentially inadequate intake of fruits and vegetables, 
indicative through lower intake of minerals and vitamin.

Higher intake of vitamin B12 is associated with lower coronary heart 
disease risk (Jayedi & Zargar, 2018), as well as healthy lifestyle in sub-
jects at risk of colorectal cancer (Banjari & Kožić, 2018). 

We conclude intake of cobalamin to be likely optimal within the group, 
except for the adolescent girls. 
g.  Vitamin C

Daily intake of vitamin C in adults subjects within our group, ranged 
from 39.53 to 883.49 mg (mean±SD=248.32±192.06 mg/day). Previous 
work from 13000 Spanish subjects (>40 years) reported mean intake 
ranging from 148 to 445 mg/day (Martín-Calvo & Martínez-González, 
2017). The analysis in Spanish adults reported decreased cardiovas-
cular disease risk with increasing vitamin C intake, which was how-
ever confounded by dietary fiber intake for cardiovascular mortality 
(Martín-Calvo & Martínez-González, 2017). The latter finding indi-
cates importance of discussing food matrices and interactions of con-
taining nutrients, with respect to its healthcare implications. In our 
study, intake of vitamin C tended to be higher among female subjects, 
irrespective of age (272.46±184.032 in females vs. 156.62±171.015 in 
males, p=0.059), with observed high inter-individual variability in the 
intake. The percentage of inadequate intake was higher in males then 
females, with 57.1% and 0% of respective subjects with seemingly inad-
equate intake of the vitamin. In a previous study among 1588 Swedish 
subjects (≥25 years of age), mean daily vitamin C intake ranged from 
33.1-158 mg/day in women, and 27.6-140 mg/day in men, across arbi-
trary levels of low to high daily intake (Raposo et al., 2017). The results 
are in line with our data, indicating misbalance in habitual vitamin C 
intake in favor of women. 

We conclude vitamin C to be adequate in female subjects and likely 
inadequate in male subjects.
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h.  Vitamin A
In our group, mean intake of vitamin A retinol equivalents was 

504.80±172.39 μg/day in adolescents and 814.75±368.748 μg/day in 
adults. Based on dietary surveys conducted in 9 EU countries, summa-
rized mean intake of vitamins from A group, ranging from 597-1078 μg 
RE/day in adolescents of 10-18 years, and between 816-1498 μg RE/day 
in adults (EFSA, 2017), comparable to our results. 

Overall, 22.5% of subjects were with seemingly inadequate intake 
of vitamin A, out of which 28.6% and 19.2% of males and females, re-
spectively (p=0.644). 

We conclude the vitamin A to be likely inadequate within the group.
i. Vitamin D

All subjects (range: 0.71-13.99 μg/d) were with vitamin D intake low-
er to proposed daily adequate intake of 15 μg, irrespective of gender and 
age. Mean daily intake in women (4.39±3.00 μg) and men (4.18±3.00 
μg) was not significantly different (p for trend=0.846). In our previous 
report, intake of 53 apparently healthy women and 34 men was 3.63 ± 
4.90 4.20 ± 4.43 μ/day, comparable to our results (Pantovic et al., 2018). 
It is unadvisable to comment adequacy of the vitamin D intake, since 
AR and PRI are not established, limiting the interpretability of empiri-
cally derived AI. In addition, vitamin D is extensively synthesized upon 
UVB radiation, leaving requirement of dietary vitamin D as low as zero 
with appropriate sun exposure. We are not in the possession of sun ex-
posure data for the study subjects. Necessity of biomarker evaluation 
together with dietary intake data is obvious for evaluation of nutritional 
status. 

We conclude vitamin D intake to be likely inadequate in study sub-
jects, however direct health implications might not be of concern due to 
environmentally driven synthesis of the vitamin.
j.  Vitamin E

Mean daily intake of vitamin E was 27.61±16.63 mg/day in men and 
31.59±14.89 mg/day in women, outweighing proposed AI of 11 and 13 
mg/day, indicating likely optimal intake of the anti-oxidant vitamin. 
Previous work from Swedish cohort, reported lower levels of dietary 
vitamin E, with mean intake levels ranging from 5.6-11.5 in women, 
and 5.2-10.2 mg/day in men (Raposo et al., 2017).

We conclude the intake of vitamin E to be likely optimal in the group. 
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Table 5  Intake of vitamins in 40 subjects residing in South Eastern Serbia
Табела 5  Унос витамина код 40 испитаника из југоисточне Србије

Data are presented as Mean±SD and Range (Minimum, Maximum).
aIntake is calculated per daily energy intake in Mega Joules.
bIntake is expressed as retinol equivalents.
cIntake is expressed as niacin equivalents.
dIntake is expressed as α-Tocopherol.

Table 6 presents distribution of inadequate intake across genders, 
based on available DRVs for ARs and indicative gender-specific cut-
offs – for calcium, iron, zinc, folate, niacin, riboflavin, thiamine, vita-
min A, vitamin B6 and vitamin C.

Table 6  Distribution of inadequate intake of micronutrients across sex and 
age categories according to established Average Requirements

Табела 6  Дистрибуција неадекватног уноса микронутријената према 
полу и старосном добу

Data are presented as % of total number in the group, with number of subjects in the group indicated 
within the brackets.
aMann-Whitney test was applied to analyze if there is different distribution across sex categories.
bKruskall-Wallis test was applied to analyze if there is different distribution across age categories.
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Table 7 presents а summary of the estimated adequacy of micronu-
trient intake in South-Eastern Serbia, based on consumption data for the 
40 subjects residing in the area.

Table 7  Estimated adequacy of micronutrient intake in South-Eastern Serbia, 
based on consumption data for 40 subjects residing in the area

Табела 7  Процењена адекватност уноса микроелемената у југоисточној 
Србији

Sex Age categories, years

Female, n 26 Male, n 14 11-14, n 2 15-17, n 3 ≥18, n 35

Sodium Inadequate Inadequate Inadequate Inadequate Inadequate
Potassium Optimal Optimal Optimal Suboptimal Optimal
Calcium Inadequate Inadequate Adequate Inadequate Inadequate

Magnesium Adequate Adequate Adequate Adequate Adequate
Iron Adequate Adequate Adequate Adequate Adequate

Phosphorous Optimal Optimal Optimal Optimal Optimal
Selenium Optimal Optimal Optimal Suboptimal Optimal

Zinc Adequate Adequate Adequate Inadequate Adequate
Vitamin E Optimal Optimal Optimal Optimal Optimal
Vitamin D Inadequate Inadequate Inadequate Inadequate Inadequate
Vitamin A Inadequate Inadequate Inadequate Inadequate Inadequate
Vitamin C Adequate Inadequate Adequate Inadequate Inadequate

Vitamin B12 Optimal Optimal Optimal Suboptimal Optimal
Folate Inadequate Inadequate Inadequate Inadequate Inadequate

Vitamin B6a Adequate Adequate Adequate Adequate Adequate
Niacin Adequate Adequate Adequate Adequate Adequate

Riboflavine a Adequate Adequate Adequate Adequate Adequate
Thiamine Adequate Adequate Adequate Adequate Adequate

a Borderline adequate

Habitual Intake of Food Groups

Figure 2 represents intake of total calories and macronutrient-spe-
cific calories from food groups among 40 analyzed subjects residing in 
South-Eastern Serbia. According to Figure 2a, the largest proportion 
of total calories is consumed from grains (26%), dairy and meat (13%) 
and fat and oil (12%). Proportion of calories consumed from vegetables, 
fruits and nuts is 7%, 5% and 5%, respectively. The largest proportion of 
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protein calculated as a percentage of total protein calories is consumed 
from meat (29%), grains and dairy (18% each), nuts (6%) and eggs (5%) 
(Fig 2b). The largest proportion of fat calculated as percentage of total 
fat calories is consumed from fat and oil (30%), meat (22%), dairy (18%) 
and nuts (8%) (Fig 2c). The largest proportion of carbohydrates cal-
culated as percentage of total carbohydrate calories is consumed from 
grains (49%), vegetables (14%), fruits (12%) and added sugar (9%) (Fig 
2d). When we analyzed the data for 29 adults over 25 years of age, the 
distributions remained virtually the same (data not shown). 

Figure 2  Socio-economic indicators in the three counties of South-Eastern Serbia, 
relative to the global country indicators (dotted line)

Слика 2  Социоекономски индикатори у три округа југоисточне Србије у 
односу на свеукупне индикаторе у Републици (тачкаста линија)
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Recent data from the Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk 
Factors Study (GBD) 2017, conducted among adults over 25 years of 
age from 195 countries, indicate substantial fraction of chronic disease 
mortality and disability-adjusted life years attributable to diet and di-
et-related risk factors (Afshin et al., 2019). The GBD study indicates 
low intakes of fruit and whole grains and the highest consumption of 
sodium as the greatest risk factor related to the mortality and morbidity 
across the countries. The study indicated mean daily intake of 250 g of 
fruits, 360g of vegetables, 125g of whole grains, 21g of nuts and seeds 
and 435g of dairy as optimal with regards to disease risk and mortality 
(Afshin et al., 2019). Our subjects consumed mean daily levels of 236.18 
g of fruits, 473.24 g of vegetables, 33.38g of nuts, seeds or kernels and 
296.80 g of dairy products, which except for dairy products were all 
comparable to the optimal levels. Mean daily intake of grains in our 
subjects is 259.89 g, exceeding proposed optimal levels of whole grain 
intake at 125g (Afshin et al., 2019). We are not in the possession of the 
data regarding intake of whole grains and refined counterparts, limiting 
the conclusion on the adequacy of grain intake within the 40 subjects. 
In our study, daily intake of meat within the 40 subjects was 174.04 g, 
inclusive of all types of meats. According to GBD study, mean daily 
intake of red and processed meat should not exceed 23g and 2g respec-
tively (Afshin et al., 2019), which is substantially below the average in-
take within the subjects herein analyzed. It is less likely to assume that 
the remaining mean daily consumed cc 150g of meat products could 
be attributed to poultry solely, implying excessive amounts of red meat 
consumed within the subjects, with potentially hazardous health impli-
cations.

Limitations of the study
 Few limitations of the study are of consideration. A cross-sectional 

approach outcasts causal relationship, and the small sample size lim-
its the generalizability of the results. However, the comprehensive ap-
proach and EU Menu Methodology applied in the assessment of the nu-
tritional and dietary status allows for insight into the diet quality within 
the subjects residing in this area of low socio-economic status. 

For some nutrients, only reference intake range corresponding to 
population-wise intake needs is proposed by regulatory bodies, and the 
application of the criterion might not be the most appropriate for the 
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group, due to individual variation in the intake needs. Thus, in the cases 
where (estimated) average requirement is not proposed, the results were 
discussed in context of corresponding population-based parameter for 
optimal intake, proposed by the regulatory body and/or scientific com-
mittee.

CONCLUSION

Our report confers the role for initiatives for raising the quality of nu-
trition in the region of South Eastern Serbia. Due to the low socio-eco-
nomic status, national measures dedicated to raising education levels on 
nutrition habits but also agricultural practice might be of detrimental val-
ue for sustainable health and healthy aging within the region. Current 
findings on the suboptimal intake of fibers in the adolescent group, as well 
as suboptimal intake of micronutrients within girls, indicates the neces-
sity for nutritional education during early ages. School curricula should 
be upgraded to include sufficient information and educational service on 
healthy and sustainable food and dietary choices, for long-age living. Our 
result should further be confirmed in large cohorts and nutritional epide-
miology studies. Further prospective research is also needed to establish 
the involvement of dietary habits and quality in clinical outcomes.

Our data indicate that subjects in the South-Eastern Serbia presumably 
adhere to the low-carbohydrate-high-fat dietary pattern-like style. Aside 
energetic density, fats facilitate absorption of other liposoluble nutrients 
such as ADKE vitamins and have vital structural, hormonal and regula-
tory function as well as role in immunological homeostasis. Fat intake be-
low 25% TE is associated with lower levels of certain vitamins in young 
children (EFSA, 2017). Beneficial effects of low-carbohydrate-high-fat 
diet are related to weight management strategies, glycemic control and 
subsequently diabetes management (Brouns, 2018; Noakes & Windt, 
2017). Of importance, a cardio-metabolic benefit of pronounced fat intake 
is proposed if followed by continuing physical activity, and energy re-
striction from other nutrients, specifically carbs. Protagonists of low-car-
bohydrate-high-fat diet emphasize the need for prudent food choices, 
especially type of dietary fat. Higher intake of saturated fats is in our 
group might be due to unwise intake of red and processed meat as well 
as dairy products. Controversies remain related to clinical data indicating 
lower insulin sensitivity and increased cardiovascular risk in subjects on 
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high-fat diet (Lu, Wan, Yang, Huggins, & Li, 2018). Our group was with 
seemingly higher intake of saturated fats, and somewhat borderline lower 
intake of PUFA. Overall, raising awareness on the controversial aspects 
of differential fats from food, outweighing the stigma on deleterious ef-
fects of total fats, together with education on the proper and healthy food 
choices and patterns, is supported in this region, with observably higher 
saturated fats to PUFA intake ratio.

The results indicate borderline higher intake of fats at costs of car-
bohydrates within the region. Although dietary pattern does not appear 
as hazardous, advancing nutritional habits is desirable. Education and 
national/regional policies for advancement of dietary quality in South 
Eastern Serbia should promote complex carbohydrates and relevant 
food choices such as whole grains, legumes, fruits and vegetables; as 
well as optimize omega-3 balance through increased intake of fish, sea-
food, nuts and green vegetables.

Finally, our results underline needs for individualized concept in tai-
loring dietary advice, as “one size fits all” concept stands out emerging 
trends in personalized nutrition and health service. 
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РЕЗИМЕ

У југоисточној Србији дијетарни обрасци неретко су базирани 
на калоричној, зачињеној и пикантној храни, као важан фактор 
прехране али и социјалне интеракције у региону. Додавање соли, 
пржење и печење на уљу, само су неке од уобичајених кулинар-
ских приступа у овом делу земље. Месо и месне прерађевине су на 
свакодневном јеловнику. С обзиром на неодвојиву везу социоеко-
номског профила и навика у исхрани, стратегије јавног здравља и 
нутритивних политика у југоисточној Србији морају бити усагла-
шене са специфичним економским контекстом. У оквиру овог рада 
приказали смо социоекономски статус три округа југоисточне Ср-
бије: јабланички, нишки и пиротски, а на основу података и анали-
тичког сервиса Републичког секретаријата за јавне политике. 

Главни циљ ове студије био је анализа нутритивног статуса, у 
смислу уноса макронутријената, минерала и витамина, у оквиру 
случајно изабраног узорка 40 људи (10-74 година) са сталним ме-
стом пребивалишта у три поменута округа. Даље смо анализирали 
калоријски допринос различитих извора хране укупном дневном 
енергетском уносу, као и у односу на појединачне макронутријенте. 

Користили смо софтверску платформу DIET ASSESS & PLAN, 
као и националну базу података композиције и конзумације намир-
ница Serbian Food Composition Database, хармонизовану према Еу-
роФИР стандардима. Регулатива Европске агенције за безбедност 
хране, Светске здравствене организације и других релевантних 
тела коришћена је за евалуацију уноса појединачних нутријената. 

У оквиру јабланичког, нишавског и пиротског региона, 5 од 6, 
6 од 12, односно 3 од 4 јединицa самоуправе биле су нивоа разви-
јености који је испод 60% републичког просека, указујући на зна-
чајно низак ниво економске развијености у региону, потенцијално 
повезане са малнутрицијом и неадекватним дијетарним навикама. 

Ради анализе нутритивног статуса, укључено је 40 испитаника, 
од којих 14 мушког и 26 женског пола, затим 5 адолесцената (11-18 
година) и 35 одраслих (старијих од 18 година). Међу адолесценти-
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ма био је један дечак и 4 девојчице, док је међу одраслима било 
13 мушкараца и 22 жене. У целој групи било је 16 испитаника са 
присуством хроничне болести или стања, а њих 13 је било на хро-
ничној фармаколошкој медикацији.

Анализа нутритивног статуса на групном нивоу указала је на 
дијетарни образац који тежи нижем уносу угљених хидрата (опсег 
уноса 26.46-56.22% укупног дневног енергетског уноса) и значај-
нијем уносу масти (средња вредност укупног дневног енергетског 
уноса више од 40%, независно од пола и старосних група). Наши 
подаци указују и на могућ субоптималан унос дијетних влакана 
у региону. Наши резултати остављају простор за подизање нивоа 
знања међу становницима региона, а везано за нутритивне нави-
ке, специфично значај диференцијалних група масти и повећања 
конзумације дуголанчаних незасићених масти на рачун засићених 
масти из хране, ради бенефитних здравствених импликација. Про-
моција хране богате омега-3 масним киселинама као што је риба, 
коштуњаво воће или лиснато зелено поврће, као и унос сложених 
угљених хидрата првенствено дијетних влакана, основа су за по-
бољшање концепта регионалних нутритивних политика. 

Даља анализа показала је да стратегије побољшања квалитета 
исхране међу испитаницима који живе у југоисточној Србији тре-
ба усмерити на оптимизацију уноса следећих микронутријената: 
натријума, калцијума, затим витамина Б2 (рибофлавин), Б6 (пири-
доксин), Б9 (фолата), витамина Д, као и витамина Ц специфично у 
популацији женског пола. У групи адолесцената 15-17 година инди-
кован је неодговарајући унос цинка, калијума, селена и витамина 
Б12 (кобаламина). Персонализоване политике морају узети у обзир 
и детаљну клиничку слику и историју болести, а ради финалне кон-
цептуализације индивидуалног нутритивног, дијетарног плана и 
плана оброка. Унос фосфора, магнезијума, гвожђа, витамина Б1 и 
Б3 (ниацин), цинка међу одраслима, затим витамина Е, показао се 
као одговарајући међу испитаницима из југоисточне Србије. 

Резултати студије Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk 
Factors Study међу испитаницима старијим од 25 година у 195 зема-
ља указују на следеће дневне количине конзумације као оптимал-
не за здравље: 250g воћа, 360g поврћа, 125g житарица целог зрна, 
21g коштуњавих плодова, 435g млечних производа. Поредивши са 
претходним, у нашој студији испитаници су конзумирали оптимал-
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не нивое, изузев млечних производа који су у количини од 296.80g 
дневно били испод препорученог нивоа. Наши испитаници су днев-
но конзумирали 259.89g укупних житарица, што далеко превази-
лази препоручени ниво житарица целог зрна, вероватно указујући 
на висок ниво уноса рафинисаних угљених хидрата. Слично је и са 
уносом меса који је у нашој групи износио 174.04g дневно, укључу-
јући све врсте меса и месних производа, што далеко превазилази 
препоручених 23g белог меса и 2g месних прерађевина дневно. Ин-
дикованих просечно 150g повишеног дневног уноса меса и месних 
прерађевина, треба да се узму у обзир приликом креирања дијетар-
них препорука у региону.

Наши резултати указују на потребу за иницијативама ка побољ-
шању квалитета исхране у региону југоисточне Србије. С обзиром 
на низак социоекономски статус, националне мере у смеру едука-
ције о нутритивним навикама али и агропривредне праксе могу 
бити од кључне вредности за одрживи развој и очување здравља 
у региону. Индиковани неадекватан унос минерала у групи адоле-
сценткиња указује и на потребу ревидирања школских програма и 
подизања нивоа основног образовања о значају квалитета исхране 
и савесних избора хране за здравље и дуг живот.
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ДР ЈОВАН В. ЋИРИЋ – СКИЦА ЗА 
ПРОФЕСИОНАЛНИ И ПОЛИТИЧКИ ПОРТРЕТ

JOVAN V. ĆIRIĆ, MD – A SKETCH FOR 
PROFESSIONAL AND POLITICAL PORTRAIT

Сажетак: Рад је првенствено усмерен на реконструкцију професионал-
не и политичке биографије др Јована Ћирића, лекара, последњег пред-
седника пиротске општине уочи Априлског рата и човека кога можемо 
сврстати у корпус, ако не знаменитих онда свакако историографски 
интересантних Пироћанаца чији је траг остао јако видљив на путова-
њу кроз двадесети век. Иако дефинисан као скица за биографију, рад се 
може третирати као прилог свеобухватнијем истраживању историје 
града у двадесетом веку и сегментираним истраживањима политич-
ких и друштвених прилика у Пироту током периода између два светска 
рата. Текст је генерисан искључиво на основу података које нуди до-
ступна архивска грађа и чини могућим да др Јована Ћирића историо-
графски портретишемо као лекара и делом као политичара, при чему 
за сада од слике у стварању назиремо само скицу, јасну онолико колико 
то изворни материјал дозвољава.
Abstract: The study is primarily focused on the reconstruction of professional 
and political biography of Jovan Ćirić, MD, who was a doctor, the last mayor 
of Pirot Municipality before the April war and a man who can be seen as 
one of the renowned and from the historiographic point of view certainly 
interesting people originating from Pirot, whose mark is outstandingly visible 
on the journey through the 20th century. Although it is defined as a draft for 
a biography, the study can be seen as a contribution to more comprehensive 
research of the 20th century town history and as separate segment research 
of political and socal circumstances in Pirot between two world wars. The 
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text is generated exclusively according to the data provided for by the archive 
sources and makes it possible to portrait Jovan Ćirić, MD, historiographically 
as a doctor and partly as a politician, the portrait being only the sketch now, 
as clear as the source material allows it.
Кључне речи: др Јован Ћирић, Пирот, здравство, политика, период из-
међу два светска рата
Key words: Jovan Ćirić, MD, Pirot, Healthcare, politics, period between the 
two world wars

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Било какво озбиљно бављење историјом Пирота двадесетог 
века па и проучавање биографија знаменитих личности доноси 
неколико практичних изазова који у великој мери детерминишу 
исходе истраживања. Прво што потенцијалне истраживаче депри-
мира јесте непостојање квалитетне синтетичке историографске 
литературе која би послужила као полазна сазнајна основа што је 
последица пасивног и често нестручног бављења тим периодом са 
једне стране и фрагментарне и уз то врло штуро сачуване архивске 
грађе нарочито за прву половину прошлог века, са друге стране. 
Ако на то додамо идеолошки ангажоване историографске потребе 
из друге половине прошлог века онда, фигуративно речено, доби-
јамо пиротски двадесети век видљив тек кроз полутаму недовољне 
истражености. У таквој, условно речено, полутами треба рећи да 
је период између два светска рата најгоре прошао, односно, остао 
је заробљен у најмрачнијем ћошку до кога погледи историчара тек 
треба да допру. Не само да се о том периоду након 1945. године 
ништа није писало, већ се стиче утисак да су немар и потреба за 
историографским инжињерингом довели до наменског уклањања, 
да не кажемо уништавања, архивске грађе из међуратног перио-
да. Тој тези иде у прилог поражавајућа чињеница да су драгоцени 
записници са седница општинске управе из периода Краљевине 
Југославије пронађени на депонији тек 1959. године у девастира-
ном стању (Видановић, 2019, стр. 33). Некако се чини да су посебно 
интересантна мета за препуштање забораву били истакнути по-
јединци као најупадљивији симболи тог времена и притом врло 
присутни у колективном сећању својих савременика. Ако је уз 
неко име ишао и епитет политичара онда су се шансе за хронични 
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заборав драстично увећавале. Историјска судбина таквих лично-
сти најчешће је била запечаћена у фиокама чије су кључеве имали 
протагонисти „новог“ времена које је рађало сопствену историју. 
Свако ко се пре Другог светског рата бавио јавним послом, па и по-
литиком, а није успео да на време пређе на победничку страну као 
по правилу постајао је део културе заборава базиране најпре на 
негативној пропаганди, друштвеном унижавању и општем обез-
вређивању након чега би уследио непробојни зид ћутања. Посма-
трано из тог угла, редови који следе могу бити начин да се у том 
монолиту направе напрслине кроз које би се ослободила истина 
о значајним и неоправдано заборављеним Пироћанцима. Личност 
др Јована Ћирића је свакако део те плејаде како у професионалном 
тако и у политичком смислу. 

Значај др Јована Ћирића за град Пирот се може посматрати како 
кроз призму његове лекарске професије тако и на основу кратког 
политичког деловања оличеног у функцији председника пиротске 
општине коју је обављао свега годину дана. Оба аспекта биогра-
фије др Јована Ћирића до сада нису истраживана. Штуро помиња-
ње његовог имена, тек на нивоу једне реченице, налазимо у књизи 
Пирот кроз векове (Панајотовић, 2016, стр. 196). 

Према томе, ово истраживање је рађено пре свега на основу ар-
хивске грађе и то фонда Министарства здравља који се чува у Ар-
хиву Србије, фонда Министарства социјалне политике и народног 
здравља депонованог у Архиву Југославије, фонда Лекарске комо-
ре у Архиву града Београда и фонда Градско поглаварство потхра-
њеног у Историјском архиву Пирот. Тек по која информација до-
бијена је из оновремених часописа и породичне архиве др Јована 
Ћирића, судије Уставног суда и унука који је понео име свога деде.

ОД РОСОМАЧА ДО ЛИОНА

Животни пут др Јована Ћирића започео је у старопланинском 
селу Росомач где је рођен 1. јануара 1896. године (Архив Србије, 
Министарство народног здравља, Персонални досије, ф. 174, лист 
9). Основну школу је завршио у родном селу после чега уписује 
Гимназију у Пироту у којој завршава прва четири разреда. Пети 
и шести разред гимназије похађао је у Београду, а како је после 
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Балканских ратова потреба за 
српским учитељима у Македонији 
била јако изражена Јован Ћирић 
као добровољац у предвечерје Ве-
ликог рата добија место учитеља 
у новоослобођеним крајевима на 
југу (Историјски архив Београда, 
Лекарска комора (492), бр. 832). 
Његова каријера у просвети због 
ратних дешавања није дуго потра-
јала. Као двадесетогодишњак је 
мобилисан 1915. године у оквиру 
Ђачке чете и са њом прелази Ал-
банију, а напослетку доспева у Со-
лун. Тај тренутак се касније испо-
ставио као прекретница у животу 
младог Јована Ћирића. Наиме, из 
Солуна је са групом српских мла-
дића, ђака и студената укрцан на 
брод Прованс који га је 1916. го-
дине одвео у Марсеј. Догодовштине са овог изнуђеног путовања 
Јован Ћирић је касније објавио у чланку Пустоловине српских 
ђака француским бродом Прованс из Солуна у Марсеј, који је на-
шао своје место у публикацији Голгота и васкрс Србије 1915-1918 
(види опширније: Тодоровић, 1971). Своје школовање је наставио 
у француском граду Вореп где је положио матурски испит 28. ок-
тобра 1916. године (Архив Југославије, фонд 31 – Министарство 
социјалне политике и народног здравља Краљевине Југославије, 
Персонална досијеа, ф. 26 – Јован В. Ћирић). После матурирања 
Јован Ћирић уписује студије медицине у Лиону где је студирао за-
једно са Ксенофоном Шаховићем, касније оснивачем српске онко-
логије (Историјски архив Београда, Лекарска комора (492), бр. 832 
од 24. 8. 1936). Дипломски испит Ћирић је одбранио 22. децембра 
1921. године у Лиону, а само пар месеци касније враћа се у Краље-
вину СХС како би одслужио војни рок у трајању од девет месеци 
(Архив Југославије, фонд 31 – Министарство социјалне политике 
и народног здравља Краљевине Југославије, Персонална досијеа, 

Др Јован Ћирић 
(Историјски архив Београда, ф. 

Лекарска комора (492), Персонални 
досије др Јована Ћирића - ИАБ, 

492-2165-41)
Jovan Ćirić, MD
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ф. 26 – Јован В. Ћирић). Током тог периода је обавио и лекарски 
стаж у Армијској болници у Нишу, а стекао је и чин резервног 
санитетског мајора. Како стоји у његовом персоналном досијеу, 
показао се као врстан медицински зналац, а уз одлично баратање 
француским језиком солидно се служио немачким и руским. Иако 
за то време европски образован др Јован Ћирић доноси одлуку да 
остане у домовини и ступа у брак са Маријом (рођ. Бранковић), 
такође Пироћанком, са којом ће добити сина Драгутина и ћерку 
Олгу (Архив Србије, Министарство народног здравља, Персонал-
ни досије, ф. 174, лист 9).

ЛЕКАР ОД ПИРОТА ДО БЕОГРАДА

Случајно или не, прву државну службу у домовини др Јован 
Ћирић је добио у Пироту одлуком тадашњих општинских власти 
јануара 1923. године (Историјски архив Пирот, фонд Градско по-
главарство, ф. Записници са одборских седница суда општине пи-
ротске, Седница од 29. јануара 1923). Како се наводи у његовом 
персоналном досијеу на радно место општинског лекара у Пироту 
је ступио 1. марта 1923. године и на том послу је радио све до 10. 
септембра 1926. године када је постављен за среског лекара (Ар-
хив Југославије, фонд 31 – Министарство социјалне политике и 
народног здравља Краљевине Југославије, Персонална досијеа, 
ф. 26 – Јован В. Ћирић). Улога др Јована Ћирића у развоју међу-
ратне медицине је неупитна ако знамо да је варош тог времена у 
здравственом смислу зависила од једног или двојице лекара који 
су најчешће били из других места. Међу неколико значајних имена 
међуратне варошке медицине бележимо неколико руских емигра-
ната, једног Хрвата, док је Пироћанаца међу лекарима било мало. 
Из тог аспекта појава лекара који су потицали из домаће средине 
била је позитивни преседан који је изузетно утицао на степен по-
верења варошана према личности лекара, боље међусобно разуме-
вање и надасве приснији однос. Деценијски рад др Јована Ћирића 
као лекара у Пироту у том погледу може бити занимљива тема 
за неко будуће истраживање, а он сам је своје драгоцене утиске 
о здравственим приликама у вароши оставио у чланку који је об-
јављен у Пиротском зборнику, сада већ давне 1972. године (види: 
Ћирић, 1972, стр. 83-101).
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 После десетогодишњег рада у Пироту уследио је премештај у 
Чајетину 1933. године, а онда у Бајину Башту током 1934. године. 
Оба радна ангажмана ван Пирота потрајала су у просеку око годи-
ну дана после чега се др Јован Ћирић службом поново вратио у ва-
рош на Нишави. Већ почетком 1936. године налазимо га као члана 
управе Пиротског соколског друштва (Скупштина Пиротског со-
колског друштва, Правда, бр. 11224, 25. 1. 1936, стр. 4). Исте годи-
не добио је дозволу за обављање приватне лекарске праксе у Пи-
роту (Историјски архив Београда, Лекарска комора (492), бр. 832, 
дозвола од 24. 8. 1936). Иако широко друштвено ангажован тих 
година др Ћирић се ипак највише посвећивао својој струци. Па-
жње је вредан и податак да је 1937. године био одликован Орденом 
Југословенске круне Петог степена за изузетне заслуге у вршењу 
здравствене службе (Архив Југославије, фонд 31 – Министарство 
социјалне политике и народног здравља Краљевине Југославије, 
Персонална досијеа, ф. 26 – Јован В. Ћирић). 

Ипак, у периоду од успостављања владе Драгише Цветковића 
па до Априлског рата 1941. године лекарска професија одлази у 
други план због политичког ангажовања др Јована Ћирића који 
постаје све видљивији. У том периоду он се и даље водио као сре-
ски лекар али се тим послом само успутно бавио. Потпуни пре-
кид његове професионалне каријере наступа у интервалу од марта 
1940. до марта 1941. године када је обављао функцију председни-
ка пиротске општине. Уочи капитулације Краљевине Југославије 
поново се окренуо свом лекарском позиву радећи у Пироту али 
је посао прекинуо по успостављању бугарске окупационе власти. 
Како се наводи у документима, живео је са породицом у окупи-
раној вароши све до априла 1943. године када се због неиздржи-
вог притиска бугарских власти преселио у Београд (Архив Југо-
славије, фонд 31 – Министарство социјалне политике и народног 
здравља Краљевине Југославије, Персонална досијеа, ф. 26 – Јован 
В. Ћирић). У престоници није одмах добио службу па је одлуком 
тадашњег Министарског савета, пар месеци радио као референт 
за социјално старање и народно здравље у Зајечару, тачније све 
до 23. децембра 1943. године када је на лични захтев премештен у 
Београд (Архив Србије, Министарство народног здравља, Персо-
нални досије, ф. 174, лист 9). Ново радно место на које је ступио 
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27. децембра 1943. године било је у Одељењу за народно здравље 
управе града Београда. Исте године је тражио право на приватну 
праксу у Београду што му је напослетку и одобрено (Историјски 
архив Београда, Лекарска комора (492), бр. 1096 од 29. 4. 1943). 

До краја своје каријере др Јован Ћирић је радио као лекар у 
Београду. Оно што можемо читати из његових професионалних 
досијеа, а тиче се периода после Другог светског рата, своди се на 
свега пар информација. Пада у очи наглашавање податка да није 
био учесник НОБ-а али да је био симпатизер и морално га је по-
магао. Такође привлачи пажњу чињеница да у сва три постојећа 
каријерна досијеа нема података о његовом бављењу политиком, 
као ни податка да је годину дана био на месту председника пирот-
ске општине.

ПОЛИТИЧАР И ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Ако бисмо на основу сачуване изворне грађе покушали да опи-
шемо политички портрет др Јована Ћирића могли би да кажемо 
да је реч о класичном провинцијалном политичару који се није ни 
трудио да буде нешто више од тога и који је своју политичку суд-
бину подређивао интересима партије којој је припадао без прете-
раних и високих личних амбиција. Практичан ниво његовог поли-
тичког деловања био је скопчан са потребама вароши на чијем се 
челу сплетом околности нашао па је и спектар његових одлука на 
том положају био више комуналне него политичке природе. Његов 
политички пут почео је већ средином двадесетих година прошлог 
века, непосредно по повратку у домовину, када је постао члан Ра-
дикалне странке за време владе Веље Вукићевића (Радикали су 
се јуче спојили, Правда, бр. 44, 16. 2. 1927, стр. 1). Раних триде-
сетих година двадесетог века његов политички активизам није 
био превише присутан па се стиче утисак да је током диктатуре 
и непосредно после ње био видно пасиван. Тек после оснивања и 
политичког профилисања Југословенске радикалне заједнице, др 
Јована Ћирића поново налазимо као политички активног (Народу 
нису потребни тутори, Правда, бр. 11210, 11. 1. 1936, стр. 2). Ради-
калски оријентисан од самог почетка, др Јован Ћирић је доста лако 
нашао своје место у редовима ЈРЗ, раме уз раме са још неколико 
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истакнутих Пироћанаца попут Душана Пешуновића, адвоката и 
Димитрија Младеновића Гаге, индустријалца. Фрагментарна све-
дочанства из тог периода не дозвољавају дубљу анализу политич-
ког успона др Јована Ћирића у предвечерје Другог светског рата, 
али се може претпоставити да је томе кумовала блискост са Дра-
гишом Цветковићем који је управо у то време био на месту пред-
седника Југословенске владе (За председника пиротске општине 
декретом постављен др Јован Ћирић, Време, бр. 6524, 22. 3. 1940, 
стр. 10). Како записници са седница руководства пиротске општи-
не из тих година нису у потпуности сачувани тешко је сагледати 
све околности које су довеле до смене Бранка Радосављевића, до-
тадашњег председника општине и постављења на његово место др 
Јована Ћирића. Из штампаних медија сазнајемо да је сама седница 
градског већа одржана 21. марта 1940. године и да је на њој при-
суствовао Велибор Васојевић, изасланик банске управе Моравске 
бановине који је прочитао декрет којим су дужности разрешени 
сви чланови већа као и председник општине (За председника пи-
ротске општине декретом постављен др Јован Ћирић, Време, бр. 
6524, 22. 3. 1940, стр. 10). 

Из сачуваних записника са седница новог градског већа које 
су одржаване првих месеци након његовог конституисања види 
се да није било никаквог дисконтинуитета у вршењу власти, ре-
ваншизма или отклона од политичких одлука смењене гарнитуре 
што упућује на то да је промена власти била више кадровско, а 
не толико политичко питање. Неки од кључних проблема којима 
се варошка власт на челу са др Јованом Ћирићем бавила током 
првих месеци свог мандата, тачније до лета 1940. године била су: 
избор новог општинског лекара, молбе спортских клубова за из-
градњу игралишта, прављење регрутних спискова младића, про-
даја градског сена, путни трошкови и слично (Историјски архив 
Пирот, фонд Градско поглаварство Пирот, Записници са седница 
већа од 18. 4. 1940, 2. 5. 1940, 11. 6. 1940). Другим речима, крупних 
политичких тема није било на дневном реду. Што се тиче пажње 
варошке јавности, на почетку мандата др Јована Ћирића, она је 
била фокусирана на пуштање у рад ХЕ Темац 12. априла 1940. го-
дине (Лазаревић, 2015, стр. 34). Био је то до тада највећи градитељ-
ски подухват у пиротском крају који је рађен средствима успешног 
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предузетничког и визионарског тандема Младеновић - Цекић, по-
родица које су за потребе своје фабрике Тигар кренуле у градњу 
прве пиротске хидроелектране. Употребна дозвола за хидроелек-
трану је издата августа 1940. године, а месец дана касније почела је 
производња електричне енергије која је превасходно коришћена за 
потребе фабрике Тигар, а вишак је продаван Пиротском електрич-
ном и индустријском друштву које је тада имало монополски по-
ложај по питању дистрибуције и продаје струје на територији Пи-
рота (Лазаревић, 2015, стр. 34). Бенефити рада ХЕ Темац били су 
огромни за варош и околину, а за тему овог рада свакако је важно 
скренути пажњу да се покретање поменутог постројења десило у 
време док је др Јован Ћирић био на месту председника пиротске 
општине.

Друга половина 1940. године већ је била надвијена ратном сен-
ком која се из Европе полако спуштала према Балкану. Главна пре-
окупација варошке власти на челу са др Ћирићем била је припре-
ма становништва и ресурса за случај ратног стања. Већ почетком 
септембра 1940. године стигла је директива банске управе да град-
ске управе под хитно формирају апровизационе одборе за снабде-
вање становништва основним животним намирницама (Историј-
ски архив Пирот, фонд Градско поглаварство Пирот, Записник са 
седница већа од 14. 9. 1940). Како се из даљих одлука види убрзо је 
формиран тражени одбор који је имао задатак да од Дирекције за 
исхрану и резервну храну набави двадесет вагона брашна, вагон 
масти и хиљаду кубика дрва што је требало да задовољи потребе 
становништва најмање месец дана (Историјски архив Пирот, фонд 
Градско поглаварство Пирот, Записник са седнице већа од 19. 9. 
1940). Набавка је подразумевала узимање зајма од два милиона ди-
нара, а као залог градско поглаварство је одобрило интабулацију 
на непокретности у власништву општине (Историјски архив Пи-
рот, фонд Градско поглаварство Пирот, Записник са седнице већа 
од 8. 10. 1940). Иако је одлука о узимању зајма усвојена, његово 
одобравање се одужило па је варошка власт била без средстава за 
набавку потребних залиха основних животних намирница. У тако 
неизгледној ситуацији бескаматни зајам од педесет хиљада динара 
у градску касу је уплатио Димитрије Младеновић Гага, тада на 
функцији сенатора, па је његовим новцем купљено брашно (Исто-



234

Д. Лазаревић: Др Јован В. Ћирић – скица за професионални... Пиротски зборник 44 (2019) 225-234

ријски архив Пирот, фонд Градско поглаварство Пирот, Записник 
са седнице већа од 12. 11. 1940). Вођени гестом Димитрија Младе-
новића Гаге и уз предлог Димитрија Гаротића, градског већника, 
прилог су уплатили још неки грађани, а из општинске касе је одво-
јено близу сто хиљада динара на име набавке основних животних 
намирница за становништво.

Последњих пар месеци који су претходили Априлском рату 
потпуно су замрачени недостатком архивске грађе која се односи 
на локалну власт у Пироту па самим тим не сазнајемо детаље који 
се тичу краја мандата др Јована Ћирића на месту председника оп-
штине. Врло је вероватно да се из политичког живота повукао на-
кон избијања рата у Југославији, а ако је судити на основу његових 
професионалних досијеа након тога се политиком више никада 
није ни бавио. Преминуо је у Београду 1981. године.
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СУВИ ПАШЊАЦИ И КАМЕЊАРИ ТРЕЋЕ 
ГОДИНЕ ПОСЛЕ ПОЖАРА НА ПЛАНИНИ 

ВИДЛИЧ12

DRY PASTURES AND KARST THE THIRD YEAR 
AFTER WILDFIRE ON THE VIDLIČ MOUNTAIN

Сажетак: Након катастрофалног пожара на планини Видлич 2007. го-
дине праћени су стадијуми сукцесије сувих пашњака и камењара. Фито-
ценолошка истраживања вегетације сувих пашњака и камењара треће 
године после пожара (2010) су спроведена у складу са методом Браун 
Бланкеа. Резултати теренских истраживања су представљени у виду 
фитоценолошке табеле. Праћен је диверзитет и урађена синтаксоном-
ска анализа стадијума сукцесије треће године после пожара. Забеле-
жено је да је дошло до повећања диверзитета у поређењу са претход-
ним сезонама. Ове вредности за трећу годину после пожара не само 
да се повећавају већ се и приближавају вредностима на неопожареним 
површинама, што указује на опоравак вегетације у областима захваће-
них пожаром.
Abstract: After enormous wildfire occured 2007. at the Vidlič Mountain, study 
of secondary succesion of dry pastures and karst, was conducted. Phytoceno-

* marijam@pmf.ni.ac.rs
1 Овај рад је урађен у оквиру пројекта Министарства просвете, науке и техноло-
шког развоја Републике Србије ТР 31070.
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logical studies of vegetation of dry pastures and karst the third year after fire 
were carried out in accordance with the method of Braun-Blanquet. The results 
of field studies conducted on the areas affected by fire are presented in the form 
of phytocenological table. Diversity and syntaxonomic analysis of successional 
stage third year after fire was performed. Diversity generally increases in al-
most all burned sites in comparation to the previous seasons. Average values 
for third year are not only higher, but almost equal or close to the values of 
unburned vegetation, indicating the full recovery of areas affected by wildfire.
Кључне речи: Видлич, пожар, суви пашњаци, камењари, диверзитет
Keywords: Vidlič, fire, dry pastures, karst, diversity

УВОД

На планинском венцу Видлича, чија укупна површина износи 
16.600 ha пашњаци и шуме су заступљени на 7.364 ha, а вегетаци-
ја култура на око 3.968 ha. Планински пашњаци захватају највеће 
површине, око 4.500 ha, од чега је 72% у крашким депресијама, 
увалама и вртачама. Преостале шуме захватају површине од 2.857 
ha. Оне су као и пашњаци развијене на кречњачким површинама, 
првенствено у увалама. Ливаде се јављају на површини од 1.945 ha 
(Петровић, Станковић и Поповић, 2000).

Термофилне ливаде, пашњаци и камењари формирали су се у 
појасу храстових шума после сече шума, а поготово након периода 
испаше, који је уследио на местима где су шуме посечене. Стенови-
те падине са ксерофилном вегетацијом већим делом су изложене 
ерозији. Много типова ливада, сувих пашњака и камењара форми-
ра се на огромном простору на обешумљеним и еродираним повр-
шинама. Као и на другим планинама у источној Србији, али и шире 
на Балкану, ова вегетација је секундарног карактера, јер је настала 
на месту искрчених шума. Ксерофилни типови ливада и пашња-
ка на камењарима су степског и субмедитеранског карактера, са 
великим бројем степских и субмедитеранских и извесним бројем 
медитеранских врста. Током теренског истраживања јужних обро-
нака планине Видлич, главна пажња је била усмерена на пашњаке 
који припадају већ познатим свезама Festucion vallesiacae (класа 
Festuco-Brometea) и Seslerion rigidae (класа Festuco-Seslerietea).

Вегетацијске одлике сувих пашњака и камењара на плани-
ни Видлич су обрадили Марковић, Николић, Ракоњац и Пешић 
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(2015). Биљне заједнице термофилних ливада и сувих пашњака 
које су забележили на планини Видлич су: Carici humilis-Stipetum 
pulherrimae R. Jov. 1955., Potentillo-Caricetum humilis R. Jov. 1955., 
Sanguisorbo-Festucetum vallesiacae, Bromo-Festucetum vallesiacae 
и Andropogono-Danthonietum calycinae. У овим заједницама из-
ражено је присуство степских елемената. На Басарском камику 
обраћена је пажња на присуство еродиране, претежно стеновите 
вегетације камењара, за које сматрамо да припадају ендемичним 
свезама Malcolmion serbicae и Micromerion cristatae, укључујући и 
заједницу пукотина кречњачких стена Campanuletum bulgaricae.

У лето 2007. године на планини Видлич дошло је до катастро-
фалног пожара, који је између осталог захватио отворена стани-
шта, односно суве пашњаке и камењаре на површини од око 1000-
1500 ha. Пожар је брзо прешао, такорећи „прелетео“, преко сувог 
скелетног земљишта изазивајући велику штету на ксерофилној 
вегетацији (Марковић и Ракоњац, 2017). Циљ истраживања је да се 
утврди диверзитет флоре на стаништима планине Видлич која су 
захваћена пожаром 2007. године.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ РАДА

Теренска истраживања пожаришта сувих пашњака и камењара 
на планини Видлич су обављена 2010. године. Биљни материјал, 
који је прикупљен у току теренских истраживања је хербаризо-
ван и депонован је у Хербаријуму Департмана за биологију и еко-
логију Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу: 
Herbarium Moesiacum (HMN). Идентификација биљног материјала, 
који је прикупљен у току теренских истраживања, извршена је пре-
ма Јосифовић (1970-1986), а номенклатура усклађена према Флори 
Европе (Tutin et al, 1964-1980, 1993). Фитоценолошка истраживања 
вегетације сувих пашњака и камењара планине Видлич обављена 
су на терену методом Браун Бланкеа (Braun-Blanquet, 1964). Резул-
тати истраживања представљени су у виду фитоценолошке табеле.

Анализа фитоценолошких података урађена је употребом кла-
сификационе методе из софтверског пакета Статистика 8.0 приме-
ном кластер анализе (WPGMA) (StatSoft, 2007). Трансформисане 
су комбиноване вредности по нумеричкој скали коју су предло-
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жили Вестхоф и Вандермарел (Westhoff & van der Maarel, 1973). 
Алфа диверзитет врста у заједници, унутар минимума ареала од-
ређен је уз помоћ софтверског пакета програма “Флора” (Karadžić 
i Marinković, 2009). Одређени су индекси биодиверзитета по Ви-
такеру: укупан број врста и Симпсонов индекс биодиверзитета 
(Whitaker, 1972).

РЕЗУЛТАТИ

Треће године после пожара (2010) сачињено је 9 фитоценолош-
ких симака (а-i), који су направљени на локалитетима Височки 
Одоровци, Басарски камик и Вучје, на надморским висинама у 
опсегу од 524m до 1280m, експозицијама: S, E, SW и SE и нагибима 
од 10° до 50°. Број забележених врста износи од 38 до 69, а вредно-
сти Симпсоновог индекса диверзитета се крећу у дијапазону 0,97-
0,985. Забележено је укупно 233 врста и подврста (табела 1). Само 
у по једном снимку забележено је 96 врста, што указује на велику 
разноврсност.

Табела 1  Вегетација опожарених површина сувих пашњака и камења-
ра планине Видлич треће године после пожара (2010)

 Легенда: ст. присутнос. - степен присутности
Table 1  Vegetation of the burnt dry passtures and rocky habitats of Vidlič 

mountain  three years after the fire (2010)
Legend: degree of presence

Локалитет Височки
Одоровци Басарски камик Вучје с

Надморска висина (m) 900 1100 1150 1220 1280 710 558 524 843 т.
Експозиција S E S SW SE
Нагиб ° 35 10 40 50 10 30 25 10 п
Геолошка подлига к р е ч њ а к р
Тип земљишта п л и т к а  с к е л е т н а  р е н д з и н а и
Површина снимка (m) 100 с
Општа покровност 
вегетације (%) 60 85 60 70 75 70 у
Висина вегетације (cm) 60 35 40 90 150 160 80 70 170 т
Датум 5.7.10. 3.7.10. 2.8.10. 3.7.10. 6.6.10. н
Редни број снимка а b c h i d e f g о
Флористички састав  с.
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Спрат жбунова:
Crataegus monogyna 
Jacq.

+.1 . +.1 +.1 . +.1 +.1 +.1 +.1 IV

Rosa canina L. . +.1 +.1 +.1 +.1 . +.1 +.1 +.1 IV
Prunus spinosa L. +.1 . . +.1 . . +.1 +.1 +.1 III
Ononis pusilla L. +.1 . . . . +.1 . +.2 +.1 III
Pyrus pyraster Burgsd. +.1 . . . . . +.1 . +.1 II
Malus sylvestris Miller . +.1 . +.1 . . . . . II
Rosa pimpinellifolia L. . . . +.1 1.1 . . . . II
Rubus idaeus L. . . . +.1 +.1 . . . . II
Chamaecytisus ciliatus 
(Wahlenb.) Rothm. . . . +.1 +.1 . . . . II
Sorbus aria (L.) Crantz . . . +.1 +.1 . . . . II
Carpinus orientalis 
Miller . . . +.1 . . . . +.1 II
Pinus sylvestris L. . +.1 . . . . . . . I
Genista ovata Waldst. 
& Kit. . . . 1.3 . . . . . I
Quercus cerris L. . . . +.1 . . . . . I
Clematis vitalba L. . . . +.1 . . . . . I
Cytisus procumbens 
(Waldst. & Kit. ex Willd.) 
Sprengel . . . +.1 . . . . . I
Genista sericea Wulfen . . . . +.2 . . . . I
Rosa glutinosa Sibth. & 
Sm. . . . . +.1 . . . . I
Cotoneaster integerrimus 
Medicus . . . . +.1 . . . . I
Populus tremula L. . . . . +.1 . . . . I
Corylus avellana L. . . . . +.1 . . . . I
Chamaecytisus jankae 
(Velen.) Rothm. . . . . +.1 . . . . I
Morus nigra L. . . . . . . +.1 . . I
Ulmus glabra Hudson . . . . . . . +.1 . I
Rosa micrantha Borrer 
ex Sm. . . . . . . . +.1 . I
Vinca herbacea Waldst. 
& Kit. . . . . . . . . +.1 I
Acer monspessulanum L. . . . . . . . . +.1 I
Cornus sanguinea L. . . . . . . . . +.1 I
Quercus pubescens Willd. . . . . . . . . +.1 I
Syringa vulgaris L. . . . . . . . . +.1 I
Спрат зељастих биљака:
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Euphorbia cyparissias L. 2.2 +.1 +.1 +.1 +.1 1.1 +.1 +.1 +.1 V

Teucrium chamaedrys L. 1.1 +.1 1.1 1.2 +.2 . 3.3 2.2 1.1 V

Sanguisorba minor Scop. +.1 +.1 +.1 +.1 . . +.1 +.1 +.1 IV

Asperula cynanchica L. +.1 +.1 +.1 . 1.1 +.1 +.1 . +.1 IV
Centaurea biebersteinii 
DC. subsp. australis 
(Pančić) Dostál +.1 +.1 +.1 . +.1 +.1 . +.1 +.1 IV
Festuca valesiaca 
Schleicher ex Gaudin 2.3 . . +.2 +.2 2.3 +.2 3.4 2.3 IV

Sideritis montana L. +.1 . . +.1 +.1 +.1 . +.1 +.1 IV

Satureja kitaibelii Wierzb. 2.3 . . +.2 . 1.3 +.2 +.2 2.3 IV
Asperula purpurea (L.) 
Ehrend. . 1.1 1.1 +.1 +.1 . 2.2 +.1 . IV
Hieracium praealtum 
Vill. ex Gochnat subsp. 
bauhinii (Besser) 
Petunnikov +.1 +.1 +.1 . . . . +.1 +.1 III

Eryngium campestre L. +.1 . +.1 . . +.1 . +.1 +.1 III

Teucrium montanum L. +.3 . . . +.2 +.3 . +.2 +.1 III
Petrorhagia saxifraga 
(L.) Link . +.1 +.1 . . +.1 +.1 +.1 . III

Galium album Miller . . . +.1 +.1 +.1 +.1 1.1 . III
Medicago sativa L. 
subsp. falcata (L.) 
Arcangeli 1.1 . 2.2 . . +.2 . . +.1 III

Medicago lupulina L. +.1 . 2.2 . . . +.1 +.1 . III

Artemisia alba Turra 1.3 . . 1.3 1.2 . . . 3.3 III
Potentilla cinerea Chaix 
ex Vill. +.2 . . 1.3 1.2 . . . +.1 III
Tragopogon pterodes 
Pančić ex Petrović +.2 . . . . . +.1 +.1 +.1 III

Anthyllis vulneraria L. . +.1 2.2 +.1 +.1 . . . . III
Koeleria splendens C. 
Presl . +.1 1.2 . . . +.2 +.1 . III

Leontodon crispus Vill. . +.1 . . +.1 +.1 . 1.1 . III

Trifolium alpestre L. . . +.1 +.2 1.2 . +.1 . . III
Minuartia verna (L.) 
Hiern . . +.1 +.1 1.1 . . +.1 . III
Acinos arvensis (Lam.) 
Dandy . . . 1.1 . +.1 +.1 . +.1 III
Carduus candicans 
Waldst. & Kit. subsp. 
candicans . . . +.1 . +.1 . +.1 +.1 III

Digitalis lanata Ehrh. . . . +.1 . . +.1 +.1 +.1 III
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Linaria rubioides Vis. 
& Pančić subsp. nissana 
Niketić & Tomović . . . +.1 +.1 . . +.1 +.1 III

Fragaria vesca L. +.1 . +.1 +.1 . . . . . II

Tragopogon pratensis L. +.1 . +.1 . . +.1 . . . II
Acinos alpinus (L.) Moe-
nch subsp. majoranifolius 
(Miller) P. W. Ball 3.3 . +.1 . . . . 1.1 . II
Orlaya grandiflora (L.) 
Hoffm. +.1 . . . . 2.2 +.1 . . II

Sedum acre L. +.1 . . . . . +.1 +.1 . II
Carex caryophyllea 
Latourr. . 1.1 1.1 +.2 . . . . . II

Carlina acaulis L. . +.1 1.1 . +.1 . . . . II

Hieracium pilosella L. . 3.3 2.3 . . . . +.1 . II
Brachypodium pinnatum 
(L.) Beauv. . +.2 . 2.3 +.1 . . . . II

Stipa capillata L. . +.1 . . . . 1.1 2.2 . II

Thymus pulegioides L. . +.1 . . . . +.1 . +.1 II
Trifolium campestre 
Schreber . . +.1 . . +.1 . . +.1 II
Helianthemum 
nummularium (L.) Miller . . . . 1.2 1.1 . +.1 . II

Melica ciliata L. . . . . . 3.3 +.1 +.1 . II

Poa angustifolia L. . . . . . 1.1 2.2 1.2 . II

Geranium dissectum L. . . . . . +.1 +.1 +.1 . II
Medicago minima (L.) 
Bartal. . . . . . +.1 . 1.1 +.1 II

Convolvulus cantabrica L. . . . . . +.1 . +.1 +.1 II
Arenaria serpyllifolia L. 
subsp. serpyllifolia . . . . . +.1 . +.1 +.1 II
Helianthemum 
salicifolium (L.) Miller . . . . . +.1 . +.1 +.1 II

Astragalus onobrychis L. . . . . . . 1.1 +.2 1.1 II
Thymus glabrescens 
Willd. . . . . . . +.2 1.3 2.3 II

Leontodon hispidus L. . . . . . . +.1 1.1 +.1 II
Fragaria viridis 
Duchesne +.2 . . +.1 . . . . . II
Petrorhagia illyrica (Ard.) 
P. W. Ball & Heywood +.1 . . +.1 . . . . . II
Globularia punctata 
Lapeyr. +.1 . . +.1 . . . . . II
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Thlaspi perfoliatum L. +.1 . . . . . +.1 . . II
Verbascum phlomoides L. +.1 . . . . . +.1 . . II
Logfia minima (Sm.) 
Dumort. +.1 . . . . . . +.1 . II
Onobrychis alba (Waldst. 
& Kit.) Desv. +.1 . . . . . . . +.1 II
Arabis recta Vill. +.1 . . . . . . . +.1 II
Hypericum rumeliacum 
Boiss. +.1 . . . . . . . +.1 II
Anthoxanthum odoratum 
L. . 1.1 2.2 . . . . . . II
Chondrilla juncea L. . +.1 +.1 . . . . . . II
Potentilla argentea L. . +.1 +.1 . . . . . . II
Trifolium repens L. . +.1 1.1 . . . . . . II
Lotus corniculatus L. . +.1 1.1 . . . . . . II
Trifolium arvense L. . +.1 1.1 . . . . . . II
Aira elegantissima Schur . +.1 +.1 . . . . . . II
Luzula campestris (L.) 
DC. . +.1 +.1 . . . . . . II
Danthonia decumbens 
(L.) DC. . +.2 +.1 . . . . . . II
Poa compressa L. . +.1 . . . . +.1 . . II
Achillea crithmifolia 
Waldst. & Kit. . . +.1 . . . +.1 . . II
Achillea millefolium L. . . +.1 . . . +.1 . . II
Plantago lanceolata L. . . +.1 . . . . +.1 . II
Thymus pannonicus All. . . +.1 . . . . . 1.3 II
Hypericum perforatum L. . . +.1 +.1 . . . . . II
Euphrasia salisburgensis 
Funck . . 2.2 . +.1 . . . . II
Rhinanthus rumelicus 
Velen. . . +.1 . +.1 . . . . II
Seseli rigidum Waldst. 
& Kit. . . . 1.3 1.1 . . . . II
Allium flavum L. . . . +.1 +.1 . . . . II
Scabiosa argentea L. . . . +.1 +.1 . . . . II
Jovibarba heuffelii 
(Schott) Á. & D. Löve . . . +.1 +.2 . . . . II
Sedum album L. . . . +.1 +.1 . . . . II
Vincetoxicum 
hirundinaria Medicus . . . +.1 +.1 . . . . II
Verbascum vandasii 
(Rohlena) Rohlena . . . +.1 +.1 . . . . II
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Verbascum thapsus L. . . . +.1 +.1 . . . . II
Primula veris L. . . . +.1 +.1 . . . . II
Draba lasiocarpa Rochel . . . +.1 +.1 . . . . II
Seseli libanotis (L.) Koch . . . +.1 +.1 . . . . II
Campanula 
trichocalycina Ten. . . . +.1 +.1 . . . . II
Cerastium banaticum 
(Rochel) Heuffel . . . +.1 +.1 . . . . II
Melica transsilvanica 
Schur . . . +.1 . . +.1 . . II
Stipa pulcherrima C. 
Koch . . . 1.2 . . . . +.1 II
Crepis foetida L. subsp. 
foetida . . . . +.1 +.1 . . . II
Cleistogenes serotina (L.) 
Keng . . . . +.1 +.1 . . . II
Sedum hispanicum L. . . . . . +.1 +.1 . . II
Bromus squarrosus L. . . . . . +.1 +.1 . . II
Allium sphaerocephalon 
L. . . . . . +.1 +.1 . . II
Festuca panciciana 
(Hackel) K. Richter . . . . . +.1 . +.1 . II
Koeleria nitidula Velen. . . . . . +.1 . . +.1 II
Helleborus odorus 
Waldst. & Kit. . . . . . +.1 . . +.1 II
Lens nigricans (Bieb.) 
Godron . . . . . . +.1 +.1 . II
Scrophularia canina L. . . . . . . +.1 +.1 . II
Erysimum diffusum Ehrh. . . . . . . +.1 +.1 . II
Xeranthemum annuum L. . . . . . . 1.1 +.1 . II
Ptilostemon afer (Jacq.) 
W. Greuter . . . . +.1 . +.1 . . II
Aethionema saxatile (L.) 
R. Br. . . . . . . . +.1 +.1 II
Euphrasia pectinata Ten. . 1.1 . . . . . . . I
Thymus striatus Vahl . +.2 . . . . . . . I
Chamaespartium 
sagittale (L.) P. Gibbs . +.2 . . . . . . . I
Thymus praecox Opiz 
subsp. polytrichus (A. 
Kerner ex Borbás) Jalas . . +.2 . . . . . . I
Sesleria argentea (Savi) 
Savi . . . 1.2 . . . . . I
Silene bupleuroides L. . . . 1.1 . . . . . I
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Stachys recta L. . . . 1.1 . . . . . I
Poa nemoralis L. . . . . 2.3 . . . . I
Sesleria rigida Heuffel ex 
Reichenb. . . . . 1.3 . . . . I
Arabis alpina L. . . . . +.2 . . . . I
Moehringia muscosa L. . . . . +.2 . . . . I
Chrysopogon gryllus (L.) 
Trin. . . . . . 1.2 . . . I
Thymus longicaulis C. 
Presl . . . . . +.2 . . . I
Calamintha nepeta (L.) 
Savi . . . . . . 2.3 . . I

Само у једном фитоценолошком снимку са вредношћу +.1 констатоване су 
следеће врсте:
Снимак a: Ornithogalum pyramidale L., Alyssum montanum L., Paeonia tenuifolia 

L., Linum bienne Miller, Stachys germanica L., Orobanche gracilis Sm., 
Coronilla varia L.;

Снимак b: Scabiosa ochroleuca L., Rumex acetosella L., Vulpia myuros (L.) C. C. 
Gmelin, Carlina vulgaris L., Onobrychis arenaria (Kit.) DC.;

Снимак c: Scabiosa columbaria L. subsp. columbaria, Dactylorhiza sambucina (L.) 
Soó, Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. & C. Presl, Onobrychis viciifolia 
Scop., Fagus moesiaca (K. Malý) Czech., Hypochoeris maculata L.;

Снимак d: Helianthemum ledifolium (L.) Miller, Prunella laciniata (L.) L., Bupleu-
rum praealtum L., Cerastium brachypetalum Pers., Lactuca viminea (L.) J. & C. 
Presl, Sonchus arvensis L., Althaea hirsuta L.;

Снимак e: Lathyrus nissolia L., Carex divulsa Stokes, Arenaria serpyllifolia L. 
subsp. leptoclados (Reichenb.) Nyman, Torilis leptophylla (L.) Reichenb., Vicia 
hirsuta (L.) S. F. Gray, Potentilla reptans L., Herniaria incana Lam., Viola canina 
L. subsp. canina, Myosotis arvensis (L.) Hill, Cerastium glomeratum Thuill., 
Crepis sancta (L.) Babcock, Lathyrus setifolius L., Cuscuta epithymum (L.) L., 
Agrostis capillaris L., Trifolium striatum L., Trifolium pratense L.;

Снимак f: Cuscuta europaea L., Orchis militaris L., Euphorbia seguierana Necker 
subsp. niciciana (Borbás ex Novák) Rech., Anchusa barrelieri (All.) Vitman, 
Allium paniculatum L., Alyssum repens Baumg.;

Снимак g: Coronilla scorpioides (L.) Koch, Lathyrus cicera L., Ajuga chamaepitys 
(L.) Schreber subsp. chia (Schreber) Arcangeli, Crupina vulgaris Cass., Muscari 
neglectum Guss. ex Ten., Adonis vernalis L., Ophrys scolopax Cav. subsp. cor-
nuta (Steven) Camus, Valerianella dentata (L.) Pollich, Inula oculus-christi L.;

Снимак h: Campanula rotundifolia (Desf.) Boiss. & Reuter, Arabis hirsuta (L.) 
Scop., Stachys annua (L.) L., Torilis japonica (Houtt.) DC., Campanula sparsa 
Friv. subsp. sphaerothrix (Griseb.) Hayek, Clinopodium vulgare L., Scilla bifolia 
L., Geranium columbinum L., Cephalaria uralensis (Tzvelev) Alexeev;
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Снимак i: Dianthus petraeus Waldst. & Kit., Achillea serbica Nyman, Viola mirabilis 
L., Stellaria graminea L., Euphrasia illyrica Wettst., Hieracium gymnocephalum 
Griseb. ex Pant., Geranium macrorrhizum L., Agropyron cristatum (L.) Gaertner, 
Veratrum nigrum L., Micromeria cristata (Hampe) Griseb., Centaurea phrygia 
L., Ferulago sylvatica (Besser) Reichenb., Geranium robertianum L., Geranium 
sanguineum L., Carduus acanthoides L., Saxifraga paniculata Miller, Euphrasia 
rostkoviana Hayne.

Дендрограм сличности вегетације опожарених површина су-
вих пашњака и камењара планине Видлич треће године сукцесије 
(слика 1) сврстава фитоценолошке снимке у две основне групе.

Прве група се састоји од фитоценолошких снимака који су узе-
ти у зони храстових шума (a., g., d., e., f.), док друга група укључује 
фитоценолошке снимке из зоне букових шума (b., c., h., i). Прва 
група снимака из зоне храстових шума подељена је на две под-
групе. У једној подгрупи су фитоценолошки снимци a. и g., а у 
другој подгрупи фитоценолошки снимци d., e. и f. Друга група 
фитоценолошких снимака је подељена у две подгрупе. Међусобно 
су слични због присуства заједничких врста, источне експозиције 
и приближно исте надморске висине фитоценолошки снимци b. и 
c., а посебно су издвојени фитоценолошки снимци h. и i. са јужне 
експозиције (S) самог врха Басарског камика са карактеристичним 
присуством преживеле сукулентне врсте Jovibarba heuffelii, које у 
осталим фитоценолошким снимцима пожаришта камењара нема. 
Изглед ове вегетације и појава врсте Jovibarba heuffelii упућује на 
то да је ова вегетација претрпела минималну штету од утицаја по-
жара. Потенцијални састав ове вегетације самог врха Басарског 
камика са присуством Jovibarba heuffelii (слика 2) делимично је 
очуван, што такође може бити разлог за удаљавање ових снимака 
од осталих, другачије речено они имају свој засебни сукцесивни 
пут, који је бржи јер вегетација није потпуно уништена у пожару. 
Пожар је због веома развијене и моћне стеновите подлоге такорећи 
“прелетео” преко супстрата, па је вегетација у мањем проценту 
уништена у односу на остале локалитете.

Резултати кластер анализе вегетације опожарених површина 
сувих пашњака и камењара планине Видлич треће године сукце-
сије показују сличну дистрибуцију са кластер анализом вегета-
ције опожарених површина сувих пашњака и камењара планине 
Видлич претходне сезоне. То значи да је дошло до стабилизације 



246

Љ. Ракоњац и М. Марковић: Суви пашњаци и камењари... Пиротски зборник 44 (2019) 235-250

флористичког састава. Између снимака постоји већа сличност, од-
носно долази до приближавањa сличности флористичког састава.

Диференцијација испитаних заједница сувих пашњака и каме-
њара зависи од еколошких фактора. Надморска висина је главни 
фактор који раздваја испитане заједнице. Осим тога експозиција 
и нагиб су такође важни у флористичком раздвајању заједница у 
групе (Lakušić & Karadžić, 2010). Прва група опожарених састоји-
на (a., d., e., f. и g.) је на надморским висинама испод 1000m, са бла-
го нагнутим падинама и заузима јужну и југозападну експозицију. 
Друга група састојина (b. и c.) је на већој надморској висини (1100-
1200m), на стрмијем нагибу и источној експозицији. Најзад, трећа 
група фитоценолошких снимака је на још већој надморској висини 
(1200-1300 m), на веома стрмом стеновитом терену и изложена је 
јужној експозицији.

Према Марковић и Ракоњац (2017) прве године после пожара за-
бележено је да је разноврсност вегетације на опожареним површи-

Слика 1  Кластер анализа вегетације опожарених површина сувих пашњака и 
камењара треће године после пожара (2010)

Picture 1  Cluster analysis of the vegetation of burnt dry passtures and rocky habitats 
in the third year after the fire (2010)
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нама смањена у односу на неопожарене површине. Просечан број 
врста прве године праћења сукцесије износи 41,17, а на одговарају-
ћим неопожареним површинама 55,9 (Марковић и сар., 2015). Треће 
године после пожара, квантитативне вредности диверзитета опо-
жарених површина су најприближније квантитативним вредно-
стима алфа диверзитета неопожарених површина сувих пашњака 
и камењара. Просечан број врста прве године праћења сукцесије 
износи 41,17, а треће године 52,67, а то је мање од просечног броја 
врста на неопожареним површинама сувих пашњака и камењара 
(55,9). Средње вредности диверзитета прве (0,9707) и треће године 
(0,9774) након пожара повећавају се из године у годину и постепе-
но се приближавају вредностима диверзитета неопожарених повр-
шина (0,9795).

Табела 2 показује број врста и алфа диверзитет пожаром захваће-
них површина отворених станишта треће године након пожара (2010). 

Слика 2  Сукулентна врста Jovibarba heuffelii сматра се остатком претходне 
вегетације, јер је успела да преживи пожар

Picture 2  Succulent species of Jovibarba heuffelii is considered  remains of the 
previous vegetation as it survived the fire
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Табела 2  Орографски подаци, богатство врста и алфа диверзитет 
по Витакеру опожарених површина сувих пашњака и камењара треће 

године после пожара (2010)
Table 2  Orographic data, diversity of species and alfa diversity of burnt 

dry passtures and rocky areas in the third year after the fire according to 
Whitaker (2010)

Фитоц. 
снимак

Над. виси-
на (m)

Експози-
ција Нагиб (°) Број врста Диверзи-

тет

a 900 S 35 41 0,971

b 1100 E 35 38 0,97

c 1150 E 10 47 0,975

d 710 S 10 44 0,973

e 558 S 30 61 0,981

f 524 SW 25 55 0,979

g 843 SE 10 56 0,979

h 1220 S 40 64 0,984

i 1280 S 50 68 0,985

Флористички диверзитет вегетације сувих пашњака и камења-
ра на местима где је пожариште праћено три године заредом расте 
из године у годину у фитоценолошким снимцима b., c., e. и f. У 
фитоценолошким снимцима а. и d. јављају се одступања у погледу 
броја врста и математичких вредности диверзитета у односу на 
претходно поменуте снимке. Одступања у ова два снимка (a. и d) у 
односу на претходно поменуте се јављају вероватно због тога што 
су прављени у непосредној близини опожарених површина под 
храстовом шумом. Полуотвореност ових станишта, односно бли-
зина шуме имала је за последицу другачији флористички састав 
него на отвореним површинама сувих пашњака и камењара, који 
су на већој удаљености од термофилне храстове шуме и шибљака 
грабића.

Поредећи диверзитет вегетације камењара и пожаришта каме-
њара уочава се већа разноликост неопожарених површина, а на 
опожареним површинама број врста и диверзитет расте из године 
у годину после пожара, осим на местима у непосредној близини 
пожаришта храстових шума.
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За разлику од сукцесивних процеса који доводе до обнављања 
шума и представљају дуготрајан процес (Вукићевић, 1965), при-
родни сукцесивни процеси, који воде обнављању сувих пашњака 
и камењара су краткотрајни, јер је пожар већом брзином прешао 
преко камењара и захватио је земљишни покривач само до мале 
дубине.

На пожариштима сувих пашњака и камењара Видлича се рела-
тивно брзо обнавља зељаста вегетација у једној доста краткој сме-
ни. На овим стаништима пожар је брзо прешао преко кречњачке 
подлоге, а није дубоко захватио земљишни покривач, па је и бржи 
процес проградације, односно успостављања претходног стања.

На основу анализе података састава врста, крајем праћења сук-
цесије, најсличнији је састав као и на неопожареним површинама. 
То значи да се опожарене површине поступно враћају у своје прво-
битно стање у коме су биле пре пожара.

ЗАКЉУЧАК

Сукцесија на пожариштима камењара планине Видлич одвија у 
кратком временском периоду у трајању од једне до три године. На-
кон тога суви пашњаци и камењари се поново враћају у првобитно 
стање, са саставом биљних врста као пре пожара.
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УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ РАДОВА
 INSTRUCTIONS FOR STUDIES PREPARATION

Пиротски зборник објављује радове из свих области природних и 
друштвено-хуманистичких наука, тематски везане за пиротски крај, тј. 
пиротску општину и околне општине. Радове треба достављати у елек-
тронском облику, куцане ћирилицом у програму Word, фонт Times New 
Roman, величина фонта основног текста 12 pt, наслов 14 pt болдирано, 
сажетак и кључне речи 12 pt италик, називи табела и илустративних 
приказа 11 pt, фусноте 10 pt. Користити уобичајену форму равнања само 
леве маргине текста и проред 1.0 (single). 

Радови не би требало да буду дужи од 16 страница или 30.000 карак-
тера. Редакција може да разматра и дуже радове ако процени да они то 
заслужују због целовите обраде неке теме. 

На почетку рада се исписује пуно име и презиме аутора (једног или 
више), а у продужетку њихове афилације (пун назив установе у којој 
је аутор запослен или у којој је извршио истраживање). Уколико је ау-
тор незапослен, студент, пензионер или његово радно место нема везе 
са спроведеним истраживањем, наводи се само место пребивалишта. У 
свим варијантама, титуле, звања и функције се не наводе. При дну прве 
странице треба написати e-mail адресу једног од аутора (означеног горе 
звездицом). 

Ако је потребно, у додатној напомени – фусноти при дну прве стра-
нице може се додати и тзв. захвалница – назив и број пројекта, односно 
назив програма у оквиру кога је чланак настао, као и назив установе која 
је финансирала пројекат или програм. 

Уколико су у битним аспектима истраживачког пројекта и припреме 
рукописа учествовала и друга лица која нису аутори, њихов допринос 
може се поменути у напомени или захвалници, као посебном одељку на 
крају чланка, а испред списка референци – литературе.

Ако је рад проистекао из докторске дисертације или магистарског, 
мастер или дипломског рада, у фусноти при дну прве странице треба 
навести наслов те дисертације, односно рада, годину и пуни назив висо-
кошколске установе на којој је одбрањен.



252

Упутство за израду радова Пиротски зборник 44 (2019) 251-260

Испод наслова рада следи сажетак (апстракт) од 100 до 250 речи и 
кључне речи (од 3 до 10). У интересу је аутора да у наслову, сажетку 
и кључним речима користе речи уобичајене у одређеној науци, како би 
олакшали индексирање и претраживање чланка. Превод наслова, сажет-
ка и кључних речи на енглески обезбеђује издавач.

Аутори сами структурирају свој рад и одређују евентуалне поднаслове. 
Ако у раду има илустративних приказа, фотографија, цртежа и табе-

ла, треба их доставити као посебне фајлове у црно-белој техници, мини-
малне резолуције 300 dpi, а у тексту рада тачно означити где је њихово 
место. Називи табела се пишу изнад њих, а испод илустративних при-
каза, фотографија и цртежа. Називе сваке врсте илустративних прика-
за нумерисати арапским бројевима и исписати двојезично, на српском 
и енглеском језику. За евентуални текст унутар илустративног приказа 
пожељно је користити фонт Arial, величине 9 pt. Уколико неки од ових 
приказа нису власништво аутора, њихова је обавеза да обезбеде писмену 
сагласност власника ауторског права. 

Страна имена се транскрибују на српски (пишу се фонетски, онако 
како се изговарају), с тим да се приликом првог помињања у тексту наво-
де у загради у изворном облику, на пример Русо (Rousseau).

Пиротски зборник објављује само оне радове који до сада нису пу-
бликовани, при чему се мисли не само на целе радове, већ и на мање или 
веће делове већ објављених радова. Аутор, односно сви аутори (ако их је 
више), потписују изјаву о оригиналности рада. Образац изјаве доставља 
редакција. Потписивањем изјаве аутори гарантују да рукопис предста-
вља њихов оригиналан допринос, да није већ објављен, да се не разматра 
за објављивање код другог издавача или у оквиру неке друге публикаци-
је, да објављивањем рада неће бити угрожена ничија ауторска, власничка 
и друга права, да је објављивање одобрено од стране свих коаутора (уко-
лико их има), као и, прећутно или експлицитно, од стране надлежних 
тела у установи у којој је извршено истраживање. Изнесени ставови у 
објављеним радовима не изражавају ставове уредника, чланова редакци-
је, рецензената и издавача. Потписивањем изјаве о оригиналности рада 
аутори преузимају правну и моралну одговорност за идеје изнесене у 
њима и гарантују да рукопис не садржи неосноване и незаконите тврдње 
и не крши права других. Издавач неће сносити никакву одговорност у 
случају испостављања било каквих захтева за накнаду штете. 

Поступак предавања рукописа, рецензија и објављивање радова су 
бесплатни – аутори не плаћају APC (Article Processing Charge).

Аутори се о пријему рукописа обавештавају електронском поштом. 
Након пријема, рукописи пролазе кроз прелиминарну проверу у редак-
цији како би се проверило да ли испуњавају основне критеријуме и стан-
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дарде. Поред тога, проверава се да ли су рад или његови делови плагира-
ни. Само они рукописи који су у складу са датим упутствима биће посла-
ти на рецензију. У супротном ће рукопис, са примедбама и коментарима, 
бити враћен ауторима.

Рад рецензирају два рецензента, доктора наука, стручњака за науку из 
које је рад. Током читавог процеса, рецензенти делују независно један од 
другог. У начелу, рецензије су анонимне – рецензент не зна ко је аутор, 
као и обратно. Комуникација између рецензента и аутора, уколико посто-
ји потреба за њом, обавља се преко уредника. У одређеним случајевима, 
због тематске специфичности часописа, може да се деси да неке рецен-
зије не буду анонимне. Пиротски зборник објављује радове из свих при-
родних и друштвено-хуманистичких наука, што је врло широка област 
и може да се деси да за неке радове, нарочито из оних наука које су у 
ранијим бројевима часописа биле ређе заступљене, редакција не може да 
обезбеди анонимне рецензенте. У том случају, уредник се обраћа самом 
аутору рада да он предложи рецензенте из своје струке. Међутим, и у 
оваквим случајевима, када анонимност рецензије не може да буде обез-
беђена у потпуности, уредник и редакција ће пратити њен ток и стварати 
услове да она буде урађена ваљано. 

Ако се установи да је рад који је објављен плагијат, исти ће бити по-
вучен у складу са стандардима дефинисаним од стране библиотека и на-
учних тела. На сајту издавача, у електронској верзији изворног чланка 
(оног који се повлачи) успоставља се веза (HTML линк) са обавештењем 
о повлачењу. Повучени чланак се чува у изворној форми, али са воденим 
жигом на PDF документу, на свакој страници, који указује да је чланак 
повучен (RETRACTED). Ауторима радова за које је утврђено да су пла-
гијати неће бити дозвољено да трајно или у неком одређеном року доста-
вљају нове рукописе, о чему коначну одлуку доноси редакција. 

Аутори и рецензенти имају право да предложе категоризацију рада на 
оригиналан (изворни) рад, прегледни рад, кратко или претходно саопште-
ње, научну критику (полемику), монографску студију или стручни рад, 
али искључиву одговорност за категоризацију рада има уредник. Потен-
цијални аутори којима није довољно јасна категоризација радова могу о 
томе да се опширније информишу у документу Министарства науке под 
називом Акт о уређивању часописа, као и у правилнику о начину вредно-
вања научноистраживачког рада који је донело исто министарство. 

Када радови буду спремљени за објављивање, аутори ту завршну вер-
зију, тзв. пробни отисак, добијају у PDF формату и имају рок од пет дана 
да дају евентуалне примедбе на рад лектора, преводиоца или техничког 
уредника. Ако се аутор у поменутом року не јави уреднику, сматраће се 
да нема примедби. У случају да аутори открију важну грешку у свом 
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раду након објављивања (без обзира да ли је то грешка самих аутора или 
сарадника на техничкој припреми рада за објављивање), дужни су да о 
томе одмах обавесте уредника или издавача и да са њим сарађују како би 
се објавила исправка или, евентуално, повукао рад. 

Пиротски зборник подржава отворени приступ научном знању (Open 
Access). Објављени чланци могу се бесплатно преузети са сајта издавача 
и користити у едукативне и друге некомерцијалне сврхе. Аутори могу 
објављену верзију рада у PDF формату да депонују у институционални 
репозиторијум или некомерцијалне базе података, да је објаве на личним 
web страницама (укључујући и профиле на друштвеним мрежама за на-
учнике, као што су ResearchGate, Academia.edu и сличне), као и на сајту 
институције у којој су запослени, у било које време након објављивања 
у часопису. При томе се морају навести основни библиографски подаци 
о чланку објављеном у часопису (аутори, наслов рада, наслов часописа, 
волумен, свеска, пагинација), а мора се навести и идентификатор диги-
талног објекта – DOI објављеног чланка у форми HTML линка. Уколико 
чланак нема DOI, наводи се URL адреса на којој је чланак изворно обја-
вљен.

Поред научних и стручних радова, Пиротски зборник може повре-
мено да објављује и информативне прилоге као што су информација о 
важном научном скупу или културном догађају, информативни приказ 
књиге или in memoriam. Информативне прилоге аутори не достављају 
самоиницијативно, већ искључиво на позив редакције. Дужина ових 
прилога је до 3.000 карактера (страница и по), а њени аутори се потпису-
ју на крају, именом и презименом.

Списак референци (литература)

У списку референци (литературе) на крају рада дају се прецизни по-
даци о свим делима на које се аутор експлицитно позива у тексту рада, 
како би заинтересовани читалац могао да их и сам пронађе и консултује. 
Дела се наводе на језику и писму којим су публикована, абецедним редом 
презимена аутора, а по наслову само ако дело нема аутора. Ако се наводе 
више дела једног аутора, примат има редослед година издавања, а уколи-
ко се деси да су нека дела једног аутора објављена у истој години, додају 
се мала слова у циљу разликовања:

Петровић, М. (1998).
Петровић, М. (2003а).
Петровић, М. (2003б).
Петровић, М. (2009).
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Ако је у свом истраживању аутор користио архивску грађу, докумен-
те, извештаје, приручнике, неауторизоване текстове из штампе и са ин-
тернета и слично, све информације о таквим изворима треба навести у 
самом текту рада или у фуснотама (напоменама), а не наводити их у спи-
ску референци. Исто важи и за она дела која аутор не помиње у смислу 
цитирања, већ само да би упутио читаоце да се опширније упознају са 
неком темом која се само узгред помиње у раду.

Поред поменутих информација о помоћним изворима и научној гра-
ђи, фусноте уобичајено садрже и мање важне детаље и пропратне комен-
таре, али нису и не могу да буду замена за цитирану литературу. 

У писању списка референци и за цитирање у самом тексту рада ко-
ристити тзв. АПА стил (APA style), међународни стандард за цитирање 
(Publication Manual of the American Psychological Association).

Aко нека референца поседује DOI (Digital Object Identifier), треба га 
навести на крају референце.

У наставку следе примери различитих референци према АПА стилу. 

Књига – основни формат

Презиме, иницијал имена. (година издања). Наслов, место издава-
ња, издавач.

Уколико књига има више издања, навести број издања, као у другом 
примеру ниже.

Berend, I. (2009). Ekonomska istorija Evrope u XX veku : ekonomski 
modeli od laissez-faire do globalizacije, Beograd, Arhipelag.

Lukatela, G., Drajić, D., Petrović, G. i Petrović, R. (1990). Digitalne 
telekomunikacije I (4. izd.), Beograd, Građevinska knjiga. 

Kњига без аутора, има само приређивача или уредника (едитора)

После имена приређивача ставља се (прир.), а после имена уред-
ника (ур.), односно (Ed.) за књиге на енглеском. Ако има више уред-
ника, ставља се (урс.), односно (Eds).

Николић, И. (прир.) (1982). Пирот и срез нишавски: 1801-1918: грађа. 
Књ. 2, 1883-1893, Пирот, Музеј Понишавља.

Књига без аутора

Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Књ. 16, нокат-
одврзивати. (2001). Београд, Српска академија наука и уметности.
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Необјављена докторска дисертација, магистарски рад и други 
сличан необјављени рад који би могао бити доступан на захтев 
заинтересованог читаоца

Презиме, иницијал имена. (година). Наслов дисертације или рада. 
Докторска дисертација / Магистарски рад. Место, факултет.

Ristivojević, M. (2012). Uloga muzike u formiranju lokalnog identiteta. 
Doktorska disertacija. Beograd, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet.

Поглавље у књизи која има уредника или приређивача

Презиме аутора поглавља, иницијал имена. (година издања). На-
слов поглавља. У иницијал имена уредника / приређивача. Прези-
ме уредника / приређивача (ур. / урс. / прир.), наслов књиге (стр. 
прва страна поглавља – последња страна поглавља). Место изда-
вања, издавач.

Млађеновић, И. (1994). Новија српска архитектура. У П. Ивић и сар. 
(урс.), Историја српске културе (стр. 221-241). Горњи Милановац, Дечје 
новине; Београд, Удружење издавача и књижара Југославије. 

Предговор, поговор или рецензија у књизи другог аутора

Формат је исти као у случају поглавља у књизи која има уредни-
ка, само што се уместо имена уредника пише име аутора књиге.

Kosović, D. (1965). Optimistička psihoanaliza Karen Hornaj. U K. Hornaj, 
Novi putevi psihoanalize (str. V-XV). Beograd, Kosmos.

Саопштење у зборнику научног скупа (конференције, симпозијума 
или конгреса)

Презиме, иницијал имена. (година издања). Наслов рада. Назив 
научног скупа (стр. прва страна саопштења – последња страна саоп-
штења). Место издања, издавач.

Vidanović, M. (1989). Povećanje produktivnosti i robne proizvodnje 
u stočarstvu individualnih gazdinstava. Naučni skup Kako povećati robnu 
proizvodnju i produktivnost na individualnim gazdinstvima u poljoprivredi 
Jugoslavije (str. 175-179). Beograd, Društvo agrarnih ekonomista Jugoslavije.

Прилог из енциклопедије

Формат је исти као за саопштење у зборнику научног скупа, само 
се уместо назива научног скупа пише назив енциклопедије.
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Đorđević, J. (1975). Političke slobode i prava. Politička enciklopedija (str. 
766-770). Beograd, Savremena administracija.

Чланак у часопису

Презиме, иницијал имена. (година). Наслов чланка. Назив часо-
писа, волумен (број), прва страна чланка-последња страна чланка.

Податак означен као „(број)“ односи се на број (свеску) часописа уну-
тар једне године и пише се само код оних часописа који имају више изда-
ња у једној календарској години. Податак означен као „волумен“ односи 
се на број часописа у смислу годишта, рачуна се од почетка излажења и 
имају га сви часописи. У првом и трећем примеру ниже ради се о часо-
пису који има само „волумен“, док је у другом примеру часопис који има 
и „волумен“ и „број“.

Зеремски, М. (1968). Мегаурвина у долини Височице из 1963. године. 
Пиротски зборник, 1, 73-88.

Miličić, D., & Petrov, B. (2007). First findings of the clam shrimps 
Leptestheria Sars, 1896 and Imnadia Hertzog, 1935 (Crustacea, Conchostraca) 
in the Western foothills of the Stara Planina mountains, Serbia. Archives of 
Biological Science, 59 (2), 151-155. doi:10.2298/abs0702151m

Томић, Г., Дељанин, Б., Митровић, М. (1979). Истраживачки радови 
на локалитету Поганово. Пиротски зборник, 8-9, 211-227.

Извор са интернета

Презиме, иницијал имена. (година). Наслов дела. Преузето датум. 
URL

Degelman, D. (2014). APA style essentials. Преузето 25.04.2014. 
http://psychology.vanguard.edu/faculty/douglas-degelman/apa-style/

Чланак у класичној штампи

Презиме, иницијал имена. (година). Наслов чланка. Назив нови-
на, датум, стр. прва страна чланка-последња страна чланка или URL 
ако је чланак преузет on line.

Авакумовић, М. (2014). На Коридору 10 пробијени сви рокови. Поли-
тика, 15. август 2014, стр. 10. 

или
Аvakumović, М. (2014). Nа Кoridoru 10 probijeni svi rokovi. Политика, 15. 

аvgust 2014. http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Na-Koridoru-10-probijeni-
svi-rokovi.lt.html 
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Цитирање у тексту рада

У самом тексту рада, приликом сваког позивања на неко дело, треба 
у загради навести презиме аутора тог дела и годину издања, раздвојене 
зарезом. На основу тих основних података, заинтересовани читалац ће 
у списку референци на крају рада лако пронаћи опширније податке о 
дотичном делу. Примери: 

(Станковић, 1997)
(Марковић, Јовановић и Васић, 2009)
(Nikolić, 2002а)

Ако је презиме део структуре реченице, у заграду се ставља само го-
дина издања, па би претходни примери могли да изгледају, на пример, 
овако:

Ову појаву је први истраживао Станковић (1997). 
Марковић, Јовановић и Васић (2009) су дошли до нешто другачијих 

резултата.

Ако се позива на више дела одједном, у заграду се стављају прези-
мена свих аутора и године издања, а за редослед је меродаван абецедни 
редослед презимена, а не година издања. Код дела са више аутора, меро-
давно је презиме првог аутора тог дела. Подаци о делима се раздвајају 
тачка-зарезом. Пример:

(Бошковић, 2013; Костић и Антић, 1985; Марјановић, 2004)

Редослед по годинама издања је примаран само ако се на истом месту 
позива на више дела истог аутора:

(Матић, 2001, 2006)

Ако дело има два аутора, презимена оба аутора се пишу приликом 
сваког навођења дела:

(Костић и Антић, 1985), односно Костић и Антић (1985) 

Ако дело има од три до пет аутора, презимена свих аутора се пишу 
једино приликом првог навођења, а наредни пут се пише само презиме 
првог аутора и додаје „и сар.“ за дела на српском, односно „et al.“ за дела 
на енглеском.

(Марковић, Јовановић и Васић, 2009), односно (Марковић и сар., 2009)
(Johnson, Smith & Adams, 1978), односно (Johnson et al., 1978)

Ако дело има шест и више аутора, приликом сваког навођења се увек 
пише само презиме првог аутора и додаје „и сар.“, односно „et al.“, чак и 
када је прво навођење тог дела уједно и једино.
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Приликом навођења више аутора једног дела на енглеском језику, 
знак & замењује „аnd“, односно „и“ само када се презимена аутора наво-
де унутар заграда. Међутим, ако се користи варијанта цитирања када су 
презимена део структуре реченице, онда се не користи &, већ увек „and“ 
или „и“.

(Payne & Koenig, 1993)
Payne and Koenig (1993), односно Payne и Koenig (1993) 

Ако се догоди да се у раду цитирају дела аутора који имају исто пре-
зиме, онда се пише и иницијал имена, а уколико се и то поклопи, онда 
се додаје и средње слово. Ако се цитира тако да подаци о аутору нису у 
заградама, већ су део структуре реченице, прво се пише иницијал имена, 
па средње слово и презиме, на пример:

(Smith, R., 1972), односно R. Smith (1972) или
(Smith, M.R., 1972), односно R.M. Smith (1972)

Уколико је аутор дела институција, наводе се њени подаци:
(Републички завод за статистику, 2012)

Ако дело нема аутора, пише се назив дела, с тим да се наслови књига 
пишу италиком, а наслови чланака обичним словима. Дугачки наслови 
се могу скраћивати али само тако да се и по том скраћеном облику могу 
лако препознати у списку референци на крају рада:

(Речник српскохрватског књижевног и народног језика, 2001)

Уколико се у раду не само начелно позива на неко дело, већ се оно и 
конкретно цитира, онда се цитирани делови стављају под наводнике, а 
на крају цитата, у загради, после презимена аутора дела и године издања, 
ставља се и страница, одвојена од године зарезом.

(Алексић, 2005, стр. 34)

Ако се користи варијанта где је презиме аутора део структуре рече-
нице, онда се у заграде стављају само година издања и број странице, на 
пример:

Ђорђевић (2013) сматра да „ревитализација привреде подразумева...“ 
(стр.15), или

Према Ђорђевићу (2013) „ревитализација привреде подразумева...“ 
(стр. 15) и томе слично.

Исти поступци се примењују и када се садржај дела не цитира до-
словце, већ се он препричава, парафразира, само што се у том случају 
изостављају наводници. 
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Ако се цитирају, било дословце, било препричавањем, делови рада који 
изворно заузимају више од једне странице, пише се прва и последња стра-
ница цитираног дела или назив поглавља. Код дела на енглеском, уместо 
скраћенице стр. користи се р. за једну, односно рр. за више страница.

(Mitrović, 1983, стр.136-149)
(Тошић, 2010, погл. IX)
(Payne & Koenig, 1993, p. 428)
(Adams, 1973, pp. 317-325)

Ако се дословце цитира дуже од 40 речи неког дела, онда се цитирани 
део издваја у посебан блок – пасус, који се од стандардног пасуса разли-
кује по томе што има увучене све редове, а не само први ред, и то за пет 
карактера. Пример:

Tako je novac roba kao i sve druge robe i, usled toga, otelovljenje 
vrednosti. Od svih drugih roba razlikuje se novac time što je on ekvivalent 
za sve druge robe, dakle roba koja izražava vrednost svih drugih roba. 
On je postao to kao rezultat celokupnog procesa razmene. Time je on 
ovlašćen da predstavlja meru vrednosti. (Hilferding, 1971, стр. 40)

Дугачке дословне цитате треба избегавати, јер подлежу заштити ау-
торских права.

Такође треба избегавати навођење дела која нису изворно прочитана, 
а када је то, ипак, случај, онда се може поступити на следећи начин:

Евлија Челебија (према: Ћирић, 1965) пише да је Пирот град са 1000 
кућа (стр. 34). 

При овоме се наводи број странице дела које је прочитано и у кон-
кретном примеру то је Ћирићево дело. Исто дело ће се наћи и у списку 
референци на крају рада. 

Опширније о АПА цитатном стилу може се сазнати на сајту http://
www.apastyle.org/. За све недоумице, заинтересовани аутори могу да се 
обрате и уреднику Пиротског зборника.

Радове слати на e-mail Народне библиотеке Пирот maticna@nbpi.org.rs 
или e-mail уредника goranmnikolic@gmail.com
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