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Апстракт: Ко�ониза�и�а Срба и Црно�ора�а на Косово и �етохи-
�у у периоду између два светска рата спровођена �е, макар у наче�у, по 
одређеном п�ану и у кра�њо� инстан�и би�а �е у над�е�ности неко�ико 
а�рарних поверени��тава под чи�ом се управом на�ази�о по два и�и ви-
��е срезова, на ко�е �е, као на административне об�асти, простор Косова 
и �етохи�е био подељен�� Циљеви ово� рада �есу: пру�ање увида у бро� 
ко�ониста насељених по срезовима, у њихову заступљеност у односу пре-
ма староседео�има, изра�ену у про�ентима, захваљу�ући чему са��едава-
ње територи�а�не распрострањености ко�ониста, као и подруч�а на ко�а 
се насељавање вр��и�о, мо�е бити �асни�е и пре�изни�е; осврт на бро� и 
распоред насеља у ко�а су ко�онисти насељавани, како оних ко�а су већ 
посто�а�а, тако и оних ко�а су као нове насеобине подизана управо ко�о-
нистичким насељавањем��

Кључне речи: Косово и �етохи�а, а�рарна реформа, ко�ониза�и�а, Ср-
би, Црно�ор�и��

� периоду између 1918�� и 1941�� �одине, током спровођења 
а�рарне реформе и ко�ониза�и�е, на простор Косова и �етохи�е 
насељено �е око 12��000 породи�а�� То �е, доду��е, само приб�и�ан 
бро� и у употреби �е тек да би пру�ио �едан оп��ти�и увид у разме-
ре ко�ониза�и�е�� Пре�изно стање на том п�ану, како �е на основу 
распо�о�ивих података �инистарства пољопривреде Краљевине 

* Рад �е рађен у оквиру про�екта 148020 Духовне појаве и стваралаштво 
српског народа на Косову и Метохији од ХV до ХХ векаV до ХХ века до ХХ века, ко�и финансира �ини-
старство науке Репуб�ике Срби�е��
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Ју�ос�ави�е мо�уће видети, из��еда да ни�е �ако утврдити�� Пода�и 
поменуто� �инистарства с кра�а посматрано� периода варира�у из 
�одине у �одину: на пример, почетком 1940�� �одине за кра� 1939�� ка-
�е се да �е насељених породи�а би�о 13��519, док се кра�ем 1940�� �о-
дине установљава бро� од 11��589 породи�а; за почетак апри�а 1941�� 
�одине, помиње се бро� од 12��005 насељених породи�а, и с�ично��1	
Раз�о� такво� варирања ни�е до кра�а познат и мо�уће �а �е само на-
с�утити�� Раз�ике у пода�има мо�да наста�у сто�а ��то током само� 
спровођења ко�ониза�и�е из раз�ичитих узрока до�ази и до поврат-
ка насељених породи�а у старо место боравка, па њихов бро� ни�е 
ста�ан и не иде увек уз�азном путањом�� До уочених раз�ика мо�да 
до�ази и ус�ед чињени�е да а�рарна евиден�и�а за време извођења 
а�рарне реформе и ко�ониза�и�е ни�е вођена у потпуности савесно 
од стране над�е�них др�авних с�у�би и да, с тим у вези, ни попис 
ко�онизованих породи�а ни�е увек обављан пре�изно, и с���

Становни��тво ко�онизовано на Косово и �етохи�у у периоду 
између два светска рата на�већим де�ом би�о �е из Црне Горе, Хер-
�е�овине, Да�ма�и�е, Ра��ке об�асти, Лике, Во�водине – из оних 
кра�ева Краљевине СХС (Ју�ос�ави�е) ко�и су би�и неп�одни и �де 
су, ус�ед ве�ике �устине насељености по хектару обрадиве повр��и-
не, економске при�ике би�е веома те��ке�� Према �едном статистич-
ком податку ко�и се односи на етничку структуру, а у ко�ем се Црно-
�ор�и сматра�у Србима, закључно са 1939�� �одином од око 54��000 
ч�анова досељене 11��383 породи�е, око 49��000 би�о �е Срба, око 
4��500 Хрвата и око 150 С�овена�а��2 Од припадника етничких �рупа 
досељених на Косово и �етохи�у, �авља�у се �о��: В�аси, Русини, 
Руси, Нем�и, ��бан�и, итд��3

Насељавање ко�ониста вр��ено �е према одређеним законским 
одредбама, на�пре према �редби о насељавању �у�них кра�ева, до-
нето� 20�� септембра 1920�� �одине, а онда и према Закону о насе-
љавању �у�них кра�ева од 11�� �уна 1931�� �одине�� Тим законским 
одредбама пре�изирани су ус�ови насељавања, односно ко �е и под 
каквим око�ностима мо�ао да поднесе мо�бу за доби�ање земље и 
за насељавање на њу, као и права и обавезе насељеника, итд��4 Спро-

1 �и�ован Обрадовић, Аграрна реформа и колонизација на Косову (1918–
1941), При��тина, 1981, 220��

2 Исто, 221–222��
3 Исто, 220��
4 Види: ��ександар Пав�овић, „Осврт на а�рарну реформу и ко�ониза�и�у 

Срба и Црно�ора�а на простор Косова и �етохи�е у периоду између 1912�� и 1941�� 
�одине”, Баштина, св�� 21, Институт за српску ку�туру, При��тина-Лепосавић, 
2006, 184–186��
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вођење ко�ониза�и�е и спровођење а�рарне реформе, ко�е су би�е 
непосредно повезане, до 1929�� �одине би�о �е у врховно� над�е�но-
сти �инистарства за а�рарну реформу, а од тада, када то министар-
ство преста�е да посто�и, па до 1941�� �одине, т��� до изби�ања Дру�о� 
светско� рата на простору Краљевине Ју�ос�ави�е, у над�е�ности 
�инистарства пољопривреде�� Спровођење ко�ониза�и�е и а�рарне 
реформе на Косово и �етохи�у би�о �е непосредно у над�е�ности 
��рарне дирек�и�е у Скопљу, а на�непосредни�е у над�е�ности не-
ко�ико а�рарних поверени��тава, са седи��тима у косовско-метохи�-
ским об�асним �ентрима, у чи�ем се де�окру�у обично на�ази�о 
по неко�ико срезова,5 односно територи�а ко�е су обухвата�е неко-
�ико оп��тина��6

Број насељеника према подели на срезове

Седи��та а�рарних поверени��тава, ко�а су директно би�а заду-
�ена за спровођење а�рарне реформе и ко�ониза�и�е на Косово и 
�етохи�у између два светска рата, би�а су у �ро��ев�у, Ђакови�и, 
Призрену, Пећи, Косовско� �итрови�и и Вучитрну�� Свако од ових 
поверени��тава под сво�ом управом има�о �е неко�ико срезова, ко-
�и су представља�и засебне административне об�асти и на ко�е �е 
простор Косова и �етохи�е био подељен: неродимски, �рачанички, 
�њи�ански, качанички, ђаковички, подримски, ��арп�анински, �ор-
ски, под�орски, пећки, источки, косовско-митровички, вучитрнски, 
�абски и дренички срез�� Поверени��тво у �ро��ев�у би�о �е над�е-
�но за неродимски, �рачанички, �њи�ански и качанички срез, пове-
рени��тво у Ђакови�и – за ђаковички и подримски, поверени��тво 
у Призрену – за ��арп�анински, �орски и под�орски, поверени��тво 
у Пећи – за пећки и источки, поверени��тво у Косовско� �итрови-
�и – за косовско-митровички и поверени��тво у Вучитрну – за вучи-
трнски, �апски и дренички срез��7

По�едина архивска �рађа, првенствено �инистарства пољо-
привреде Краљевине Ју�ос�ави�е, пру�а увид у размере ко�ониза-
�и�е поменутих срезова до 1941�� �одине�� � документа�и�и наведе-
но� министарства, ко�а се данас чува у бив��ем �рхиву Ју�ос�ави�е 

5 ��� Обрадовић, нав�� де�о, 139-140��
6 Срез �е представљао дру��твено-по�итичку за�едни�у основану за вр��ење 

пос�ова од за�едничко� интереса за две и�и ви��е оп��тина�� На простору Срби�е 
срезови су посто�а�и до 1967�� �одине, када су укинути одредбом �става СФРЈ, пре-
ма ко�о� су на територи�ама тада��њих со�и�а�истичких репуб�ика мо��е да посто-
�е само оп��тине�� Види: „Срез”, у: Мала енциклопедија, Просвета, �ео�рад, 1978��

7 ��� Обрадовић, нав�� де�о, 140��
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у �ео�раду, у Фонду �инистарства а�рарне реформе Краљевине 
Ју�ос�ави�е 1919-1941, мо�уће �е пронаћи и �едан бро� пописа на-
сељеника према срезовима�� �о�да на�ре�евантни�и од тих пописа 
�есте она� из 1941�� �одине, ко�и �е састављен на основу података 
прикупљених кра�ем 1939�� и ко�и заправо ос�икава стање након 
дводе�ени�ско� спровођења ко�ониза�и�е и након свих обављених 
радова на том пољу�� � том попису бро� насељеника дат �е про�енту-
а�но у односу на укупан бро� становника по срезовима и табе�арно 
�е приказан на с�едећи начин:8

Табела бр. 1

срез бро� насељеника	
у про�ентима укупан бро� становника

неродимски 4��0 46��660
�рачанички 9��0 59��243
�њи�ански 7��9 99��459
качанички 2��5 13��039
ђаковички 24��7 53��569
подримски 7��9 45��471
��арп�анински 4��3 55��617
�орски 0��0 19��035
под�орски 3��7 18��704
пећки 14��3 55��737
источки 17��2 31��428
косовско-митровички 1��1 39��026
вучитрнски 8��3 38��447
�абски 10��5 39��582
дренички 9��4 30��018

�ко�ико би, с дру�е стране, про�енат насељеника у односу на 
укупан бро� становни��тва по срезовима био изра�ен бро�ем насе-
љеника, иста табе�а из��еда�а би овако:

Табела бр. 2

срез бро� насељеника
неродимски 1��866
�рачанички 5��332
�њи�ански 7��857

8 �рхив Ју�ос�ави�е, Фонд �инистарства а�рарне реформе Краљевине Ју�о-
с�ави�е 1919–1941 (96), фас�ик�а 31, архивска �едини�а 86 (у даљем тексту: �Ј, 
96-31-86)��
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качанички 326
ђаковички 12��232
подримски 3��592
��арп�анински 2��392
�орски 0
под�орски 692
пећки 7��970
источки 5��406
косовско-митровички 429
вучитрнски 3��191
�абски 4��156
дренички 2��822

Има�ући у виду да су се у над�е�ности поменутих а�рарних 
поверени��тава на�ази�и срезови, сабирањем бро�а ко�ониста на-
сељних по од�овара�ућим срезовима мо�уће �е стећи увид у бро� 
ко�ониста насељених на територи�ама тих поверени��тава�� Табе�а 
би из��еда�а овако:

Табела бр. 3

а�рарно поверени��тво бро� насељеника
�ро��ева� 15��381
Ђакови�а 15��824
Призрен 3��084
Пећ 13��376
Косовска �итрови�а 429
Вучитрн 10��169

Насеља колониста на Косову и Метохији

О насељима у ко�има су �иве�и ко�онисти насељени на Косо-
во и �етохи�у у периоду између два светска рата, о њиховом бро-
�у и распореду, помена има у радовима неко�ико аутора�� �и�исав 
Лутова�, на пример, у сво�им студи�ама посвећеним насељавању 
�етохи�е помиње неко�ико нових се�а, ко�а су поди�нута насеља-
вањем ко�ониста�� �еђу тим се�има, сме��теним ду� пута Пећ – Ко-
совска �итрови�а, као прва ко�а су насељена наводи Витомири�у 
и Добру��у, а затим наводи и дру�а, поређана у��авном поред пута 
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Пећ – Дечани – Ђакови�а – Призрен – Сува Река: Еречке �уме, Ра-
стави�а, Лумбарда, Рап��а, �ре�аник, Дубовик, Рау��ић, итд��9

И Татомир Вукановић, ко�и се посебно током тридесетих �оди-
на XX века бавио истра�ивањем �ивота становни��тва на Косову 
и �етохи�и, у сво�им радовима прави осврт на ко�ониза�и�у�� Ње�ов 
приступ опсе�ни�и �е од приступа Лутов�а, пре све�а �ер про�ес 
насељавања посматра на да�еко ��ирем подруч�у, односно на под-
руч�у ви��е предеоних �е�ина�� �место само �етохи�е, Вукановић 
у разматрање узима и об�асти Дрени�е, Косова, Лаба, Горње �ора-
ве, Изморника, Криве Реке и за сваку об�аст да�е детаљан пре��ед 
насеља са ко�онистичким �ивљем, као и пре��ед бро�а насеља ко�а 
су основа�и ко�онисти�� Он истиче да �е у дреничко� об�асти изме-
ђу 1919�� и 1934�� �одине насељено 379 српских и 230 �рно�орских 
домова и да �е то насељавање извр��ено у 39 насеља, од ко�их �е 8 
би�о новоподи�нутих�� По бро�у досељеника исти�а�и су се Комо-
ране (са 69 домова ко�ониста), �роћна (38), Доња Корати�а (18), 
Горња К�ина (30) и Трстеник (15), а међу новооснованим насељи-
ма на�ва�ни�а су би�а Крс �рдо (25), Краљи�а (44), Краљевић То-
мис�ав (26), Ново Чикатово (89), Ново Пољан�е (40), По�у�а (13) 
и варо��и�а Срби�а (41) као седи��те среза дреничко���10

Према Вукановићу, у об�аст Косова у периоду између 1919�� 
и 1930�� �одине насељено �е не��то ви��е од 1��500 домаћинстава у 
преко стотину насеља, од ко�их �е 16 би�о новоподи�нутих�� Од тих 
нових насеља, нека су подизана на се�и��тима, а нека на потпуно 
новим пар�е�ама, �де претходно ни�е би�о никаквих стани��та�� � 
прву �рупу насеља Вукановић убра�а Гра�ко (око 50 домова), затим 
Косово Поље (око 70 домова) и �и�о��ево, ко�а су формирана на 
черкеским11 се�и��тима, итд, док у дру�у �рупу насеља, оних ко�а 
су наста�а као потпуно нове ко�они�е, убра�а Горњи Сврачак (18 до-
мова), Девет Ју�овића (40), Доњи Сврачак (32), Језеро (37), Лазаре-
во (17), Лу� (16), Ново Ру��е (39)	и др��12 О ко�ониза�и�и предеоне 
�е�ине �етохи�е, Вукановић истиче исто ��то и Лутова� и дода�е 
да су до 1930�� �одине само у осам насеља (�аба� �окс, Витомири�а, 

9 Види: ��� Лутова�: 1) „Насељавање Црно�ора�а по �етохи�и”, Гласник Срп-
ског географског друштва, књ�� XVIII, �ео�рад, 1932, 123; 2) „Дана��ње насељавање 
�етохи�е”, Гласник Српског географског друштва, књ�� XX, �ео�рад, 1934, 61–69��

10 Т�� Вукановић, Дреница – Друга српска света гора. Антропогеографска и 
етнолошка разматрања на терену и у народу вршена 1934–1937. године, �ео�рад, 
2005, 84–86��

11 Черкези су кавкаски народ ко�и �е током XIX века насељавао и ба�канске 
кра�еве под турском в�а��ћу�� Види: „Черкези”, у: Мала енциклопедија��

12 Т�� Вукановић, Срби на Косову, књ�� I, Врање, 1986, 183–189 и 196��
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Лумбарда, Радоњић, Растови�а, Рзанићке �уме, До�ибаре, Ка�о-
ва�) досељене 1��283 породи�е Срба и Црно�ора�а и да �е притом 
ник�о 28 ко�они�а, поди�нутих од стране насељеника��13 За подруч-
�а Лаба, Горње �ораве, Изморника и Криве Реке, наводи с�едеће 
податке: у раздобљу од 1919�� до 1930�� �одине у Лабу �е у 31 насеље 
ко�онизовано 395 домова Срба и 26 домова Црно�ора�а, при чему 
су ко�онисти основа�и и �едно ново насеље ко�е �е названо Ливади-
�а; у истом периоду у об�асти Горње �ораве и Изморника насеље-
но �е 146 српских и 39 �рно�орских породи�а и то у 25 насеља, док 
�е у Криву Реку досељено 86 домова Срба у 13 насеља��14

Поред Лутов�а и Вукановића, Косовка Ристић у сво�им истра-
�ивањима прави осврт на насеља у ко�има су �иве�и ко�онисти, 
на њихов бро� и распоред�� � студи�и Колонизација и колонистичка 
насеља у равни Косова, об�ављено� 1958�� �одине, она у косовско� 
предеоно� �е�ини уочава староседе�ачка се�а у ко�а су ко�онисти 
досељавани, као и нова, насељеничка се�а�� С тим у вези, она, изме-
ђу оста�о�, истиче: „По �е�ом Косову наи�ази се на насељеничке 
куће, ко�е су не�де само издво�ене од суседних се�а; местими�е 
�рупа насељеничких кућа представља засе�ак ��иптарско� и�и ста-
роседе�ачко� се�а�� � неким ��иптарским и�и староседе�ачким се-
�има има по неко�ико насељеничких кућа, а�и су оне разба�ане по 
�е�ом се�у�� � извесном бро�у се�а само �е по неко�ико ��иптарских 
и�и староседе�ачких кућа, а све оста�е су насељеничке�� Поред ова-
квих има неко�ико чисто насељеничких се�а�� Насељеничка се�а на 
северу почињу се�ом Доњим Сврачком и завр��ава�у се Раком на 
�у�у�� На Косову има око 115 се�а и од то�а �е 61 ��иптарско, 19 су 
староседе�ачких и око 18 насељеничких�� Оста�их 17 се�а су изме-
��ана и те��ко их �е убро�ати у би�о ко�у �рупу”��15

� односу на њихов по�о�а�, К�� Ристић насељеничка се�а де�и 
на она ко�а се на�азе у само� равни Косова и на она ко�а се на�азе 
на ободу те равни�� � прву �рупу убра�а дванаест се�а: Старо Гра�-
ко, Ново Ру��е, Суводо�, Лу�, Горње Добрево, Помазатин, Косово 
Поље, Ор�овић, Оби�ић, �и�о��ево, Лазарево и Ве�ику Реку, а у 
дру�у �рупу ��ест: Старо Се�о и �уаџер �абу�� на источном ободу 
косовске равни, Вре�о и Раку на западном, Девет Ју�овића на се-
верном и Сврачак на �у�ном�� За насељеничка се�а ко�а се на�азе у 
равни Косова, истиче да их �е на�ви��е у на���ирем де�у те равни, 

13 Исто, 181–182 и 196��
14 Исто, 190–195��
15 К�� Ристић, „Ко�ониза�и�а и ко�онистичка насеља у равни Косова”, Гла-

сник Српског географског друштва, књ�� XXXVIII, бр�� 2, �ео�рад, 1958, 133��
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између Вучитрна и �ро��ев�а и дода�е да �е већина тих се�а поред 
��авно� пута, ко�и води Косовом од �у�а према северу, и�и у б�изи-
ни то� пута�� Поред ��авно� пута на�азе се: �и�о��ево, Лазарево, 
Ор�овић, Оби�ић, Косово Поље, Девет Ју�овића и Ново Ру��е, док 
су у б�изини то� пута: Ве�ика Река, Суводо�, Старо Гра�ко и Старо 
Се�о�� Притом, Суводо�, Косово Поље и Оби�ић �е�е непосредно 
и поред �е�езничке пру�е, исто као и се�о Горње Добрево��16

Осим ових података, о насељима ко�ониста на Косову и �етохи-
�и корисне информа�и�е мо�уће �е пронаћи �о�� код неко�ико аутора�� 
Један од њих �есте Ђорђо Крстић, ко�и �е у сво�ству Г�авно� а�рар-
но� повереника у Скопљу, 1927�� и 1928�� �одине непосредно радио на 
спровођењу и над��едању про�еса ко�ониза�и�е на простору тзв�� Ју-
�не Срби�е, односно на простору Косова и �етохи�е и �акедони�е�� � 
студи�и Колонизација у Јужној Србији, написано� на основу искуства 
ко�е �е стекао в�аститим ан�а�овањем на пољу ко�ониза�и�е, Крстић 
помиње ко�они�е ко�е су у��авном поди�нуте до 1925�� �одине и међу 
њима раз�ику�е хомогене и помешане колоније, т��� ко�они�е ко�е су на-
стањене становни��твом из �едно� кра�а и ко�они�е ко�е су настањене 
становни��твом из ви��е раз�ичитих кра�ева�� Притом истиче да ко�о-
ни�а на�ви��е има у косовско� об�асти и де�и их на: 1) ко�они�е, 2) 
насеобине, 3) мање насеобине�� Осврћући се, на�зад, на �ивот ко�они-
ста, на проб�еме с ко�има се они свакодневно сусрећу, на резу�тате и 
успехе ко�е ко�онисти пости�у, Крстић �овори конкретно о неко�ико 
ко�они�а: о �и�о��еву, Сврачку и Раду�ев�у на Косову, о Витомири-
�и, Добру��и, Еречким �умама, Лу� �унару, Дренов�у и Ђураков�у 
у �етохи�и и о Срби�и у Дрени�и��17

Податке о местима у ко�а су ко�онисти насељавани доноси и 
�танаси�е �ро��евић�� � том по��еду, знача�на �е ње�ова обимна ан-
тропо�ео�рафска моно�рафи�а Косово, први пут об�ављена 1965�� 
�одине у издању С�Н�, у ко�о� су поменута сва насеља у косовско� 
предеоно� �е�ини наста�а након Прво� светско� рата ко�ониза�и-
�ом Срба и Црно�ора�а�� � та насеља �ро��евић убра�а: Лу�, Ново 
Ру��е, Косово Поље, Добро Се�о, Старо Гра�ко, Ор�овић, Девет 
Ју�овића, Лазарево, Лебане, Доњи Сврачак, Горњи Сврачак, Језеро 
и Хер�е�ово и за свако износи податке о ње�овом настанку�� Тако, 
на пример, за ко�они�у Косово Поље, за ко�у �е Вукановић истакао 
да �е ник�а на черкеском се�и��ту, саоп��тава да �е поди�нута 1921�� 
�одине и то ба�� на месту �де су Тур�и �о�� 1864�� насе�и�и Черкезе, 
ко�и су убрзо и�и помр�и, и�и напусти�и то место�� И за се�о Старо 

16 Исто, 134��
17 Види: Ђ�� Крстић, Колонизација у Јужној Србији, Сара�ево, 1928, 6–18��
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Гра�ко �ро��евић истиче да �е поди�нуто на некада��њем насељу 
мухаџира18, ко�е �е уни��тено у Првом ба�канском рату зато ��то су 
одрас�и му��кар�и пу�а�и на српску во�ску ко�а �е наступа�а кроз 
ње�а�� С дру�е стране, ко�они�е као ��то су Лазарево, Ор�овић и 
Девет Ју�овића, наста�е су на простору �де �е вођена Косовска бит-
ка, и�и у ње�ово� непосредно� б�изини, те су према стварним и�и 
�е�ендарним �ичностима из те битке и доби�е имена, об�а��њава 
�ро��евић��19

Несумњиво �е да су пода�и ко�е износе поменути истра�ивачи 
од немерљиво� знача�а за познавање при�ика у вези са насељава-
њем Срба и Црно�ора�а на Косово и �етохи�у у периоду између 
два светска рата�� �то�ико ви��е ��то �е реч о ауторима ко�и су би�и 
непосредни сведо�и про�еса ко�ониза�и�е и ко�и су се управо у 
посматраном раздобљу бави�и проучавањем �ивота косовско-ме-
тохи�ско� становни��тва�� Захваљу�ући пода�има ко�е они износе 
мо�уће �е стећи �асни�и увид у бро� насеља у ко�а су ко�онисти 
насељавани, затим у бро� оних насеља ко�а су насељавањем поди�-
нута као нова, у имена, по�о�а� и распрострањеност тих насеља, 
итд�� �еђутим, савременом истра�ивачу, ко�и се дотичном проб�е-
матиком бави са �едне одређене временске дистан�е, мо�е се учи-
нити да збиру информа�и�а ко�е наведени аутори саоп��тава�у ипак 
не��то недоста�е�� И поред то�а ��то су те информа�и�е често веома 
обимне (на пример, Вукановић прави осврт на ви��е предеоних �е-
�ина и да�е ис�рпан списак ко�онистичких насеља), пре�изне (К�� 
Ристић, ре�имо, пру�а детаљан приказ по�о�а�а насеља у равни 
Косова), ��то се међусобно допуњава�у (Вукановић наводи да �е ко-
�они�а Косово Поље поди�нута на месту �де �е некада би�о насеље 
Черкеза, ��то затим потврђу�е �ро��евић додав��и и �одину када су 
у XIX веку то насеље Тур�и поди��и), и с���

Оно ��то пода�има наведених аутора вероватно недоста�е �е 
заокру�еност и �е�овитост�� Дру�им речима, иако садр�е дра�о�е-
ну сазна�ну вредност, истра�ивачу ко�и тра�и потпуну с�ику у по-
��еду бро�а и територи�а�но� распореда насеља с ко�онистичким 
�ивљем, они мо�у да де�у�у фра�ментарно�� Јер, осим Вукановића 
и Крстића, сваки од поменутих аутора бави се у��авном само по 
�едном предеоном �е�ином на Косову и �етохи�и: Лутова� се бави 

18 Мухаџири су мус�имани ко�и су се пос�е аустроу�арске окупа�и�е �осне и 
Хер�е�овине 1878�� �одине повук�и према Косову, �етохи�и и �акедони�и, �де су 
их турске в�асти насе�и�е�� Њихов бро� осетно �е повећан након м�адотурске рево-
�у�и�е и анекси�е �осне и Хер�е�овине 1908�� Пос�е Прво� ба�канско� рата већи-
ном су избе��и и�и оптира�и за Турску�� Види: „�ухаџири”, Мала енциклопедија��

19 Види: ��� �ро��евић, Косово, При��тина, 1990, 58–59��
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�етохи�ом, а Ристићева и �ро��евић Косовом�� Осим то�а, већина 
аутора сво�е податке износи на основу проучавања обављених до 
средине 30-их �одина XX века, дак�е до времена када �е про�ес 
ко�ониза�и�е �о�� увек био у току�� На пример, студи�е ��� Лутов�а 
о насељавању �етохи�е потичу из 1932�� и 1934�� �одине, Т�� Вукано-
вић сво�а запа�ања износи на основу истра�ивања обављених до 
1937, Ђ�� Крстић прави осврт на резу�тате ко�ониза�и�е до 1925�� 
�одине, итд��

За потпуни�е са��едавање бро�а и распореда ко�онистичких 
насеља на читаво� територи�и Косова и �етохи�е, ко�е би се одно-
си�о на период до 1941�� �одине, када �е про�ес ко�ониза�и�е био 
заустављен, осим података наведених аутора, упутно �е користити 
и архивску �рађу о стању на пољу ко�ониза�и�е�� Такву �рађу да-
нас �е мо�уће наћи у бив��ем �рхиву Ју�ос�ави�е у �ео�раду и то 
у Фонду �инистарства а�рарне реформе Краљевине Ју�ос�ави�е 
1919–1941, ко�и садр�и и матери�а� �инистарства пољопривреде 
Краљевине Ју�ос�ави�е�� � том фонду, између оста�о�, на�азе се 
статистички пре��еди и рекапиту�а�и�е статистичких података о 
ко�ониза�и�и�� Од посебно� знача�а �е да се они учеста�и�е �авља�у 
од кра�а 1936�� до кра�а 1940�� �одине, када се ко�ониза�и�а б�и�и�а 
кра�у��

� архивско� �рађи о ко�о� �е реч, пода�и су изнети у форми табе-
�а и дати су према поде�и на територи�е ко�е су би�е у над�е�ности 
а�рарних поверени��тава, а у ск�опу те поде�е и према срезовима�� 
� неко�ико рубрика табе�а уписани су пода�и о повр��ини земље 
додељене а�рарном реформом, о бро�у а�рарних интересената ко-
�и су земљу доби�и (ко�онисти, добровољ�и������), итд, а од на�веће 
ва�ности су рубрике у ко�има �е дат попис ко�они�а и се�а с ко�о-
нистичким �ивљем�� � то� �рађи сметња �е рукописни текст ус�ед 
че�а пода�и на по�единим местима нису довољно читки�� � Фонду 
министарства а�рарне реформе мо�уће �е пронаћи и одређени бро� 
статистичких докумената писаних писаћом ма��ином, захваљу�ући 
чему њихова читљивост и пре��едност нису доведени у питање�� Је-
дан од тих докумената, мо�да и на�дра�о�ени�и такве врсте, �есте 
она� од 8�� �уна 1940�� �одине�� � питању �е „Списак ко�они�а на тери-
тори�и Ју�них кра�ева”, односно попис насеља на Косову и �ето-
хи�и, као и у �акедони�и, у ко�а су ко�онисти насељавани�� � њему 
�е направљен детаљан пре��ед насеља, и то према оп��тини и срезу 
на чи�о� су се територи�и на�ази�а, са бро�ем насељених породи-
�а у сваком насељу�� Додатни знача� то� пописа о��еда се у датуму 
ње�ово� по�ављивања: састављен �е средином 1940�� �одине, дак�е 
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непосредно пре заустављања про�еса ко�ониза�и�е, када су резу�-
тати њено� спровођења би�и �асно са��едиви�� Ње�ов �едини недо-
статак вероватно �е ��то ни�де ни�е експ�и�итно изнета поде�а на: 
1) насеља у ко�а су ко�онисти насељавани, а ко�а су већ посто�а�а 
пре ко�ониза�и�е; 2) насеља ко�а су наста�а управо насељавањем, 
��то од истра�ивача изиску�е да до тих података до�ази посредно, 
упоређивањем са дру�им изворима��

� наведеном попису на�азе се сва насеља у ко�има �е би�о ко-
�ониста, од оних у ко�а �е би�а насељена све�а по �една породи�а, 
до оних у ко�има �е насељеничких породи�а би�о и до ви��е сто-
тина�� Посматрано према срезовима, бро� тих насеља �е с�едећи: 
неродимски срез – 35, �рачанички – 45, �њи�ански – 80, качанич-
ки – 5, ђаковички – 89, подримски – 49, ��арп�анински – 29, под-
�орски – 13, пећки – 71, источки – 47, косовско-митровички – 13, 
вучитрнски – 45, �абски – 41, дренички – 32, док у �орском срезу 
таквих насеља ни�е би�о��20 Приказани табе�арно, за�едно са бро�ем 
породи�а сабраним за сва се�а на среским подруч�има, ови пода�и 
из��еда�и би овако:

Табела бр. 4

срез бро� насеља	
с ко�онистима бро� породи�а ко�ониста

неродимски 35 325
�рачанички 45 1��065
�њи�ански 80 1��451
качанички 5 64
ђаковички 89 2��647
подримски 49 1��397
��арп�анински 29 516
�орски 0 0
под�орски 13 136
пећки 71 1��776
источки 47 1��937
косовско-митровички 13 79
вучитрнски 45 754
�абски 41 723
дренички 32 836

20 �Ј, 96-21-69��
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�ко�ико се у обзир узму рани�е поменута а�рарна поверени-
��тва и чињени�а да �е спровођење а�рарне реформе и ко�ониза�и-
�е на територи�и срезова би�о у њихово� над�е�ности, претходну 
табе�у мо�уће �е приказати на с�едећи начин:

Табела бр. 5

а�рарно поверени��тво бро� насеља	
с ко�онистима

бро� породи�а ко�ониста

�ро��ева� 165 2��905
Ђакови�а 138 4��044
Призрен 42 652
Пећ 118 3��713
Косовска �итрови�а 13 79
Вучитрн 118 2��313

Уместо закључка

„Списак ко�они�а на територи�и Ју�них кра�ева” из 1940�� �оди-
не документ �е ко�и пру�а ре�евантан увид у сва насеља и се�а у ко-
�а су на простору Косова и �етохи�е ко�онизовани Срби и Црно�ор-
�и у периоду између 1918�� и 1941�� �одине�� На основу ње�а мо�уће 
�е са��едати бро� и имена тих насеља, њихов просторни распоред 
и бро� породи�а ко�ониста ко�е су у тим насељима заснова�е сво�е 
нове домове�� Тим путем до�ази се до сазнања да �е на�већи бро� 
насеља с ко�онистичким �ивљем, као и на�већи бро� породи�а ко-
�ониста, био у ђаковичком, источком, пећком, подримском, затим у 
�њи�анском, �рачаничком, вучитрнском, �абском срезу, итд, и�и у 
об�астима а�рарних поверени��тава у Ђакови�и, Пећи, �ро��ев�у, 
Вучитрну������ Дру�им речима, на�већи бро� насеља с ко�онистима и 
на�већи бро� досељених породи�а на�азио се у об�асти метохи�ске 
кот�ине, затим у об�асти косовске равни, дак�е, у оним предеоним 
�е�инама �де су посто�а�е мо�ућност бављења земљорадњом и ре-
�ативно добре саобраћа�не везе��

Про�енат ко�онизовано� становни��тва у односу на укупно 
становни��тво у ве�ико� мери подудара са бро�ем насеља и бро�ем 
породи�а ко�ониста�� Како се на основу пописа �инистарства по-
љопривреде из 1941�� �одине мо�е видети, на�већи про�енат ко�о-
ниста у односу на укупно становни��тво био �е у ђаковичком сре-
зу – 24��7%, потом у источком (17��2%), пећком (14��3%), �абском 
(10��5%), итд, дак�е, у оним срезовима у ко�има �е и бро� насеља и 
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бро� ко�онистичких породи�а био на�већи�� Иако то не значи да �е 
бро� насељеника био у директно� сразмери са њиховим про�ентом 
у односу на укупно становни��тво, и у том по��еду подударност �е 
мање-ви��е очи��една: на�ви��е насељеника би�о �е у ђаковичком 
срезу – 12��232, затим у пећком – 7��970, �њи�анском – 7��857, источ-
ком – 5��406, �рачаничком – 5��332, итд��

Судећи према „Списку” из 1941�� �одине, укупан бро� насеља с 
ко�онистичким �ивљем на Косову и �етохи�и био �е 594, а укупан 
бро� породи�а ко�ониста 13��706�� �еђу тим насељима би�о �е, с �ед-
не стране, оних већ посто�ећих у ко�а су ко�онисти досељавани, и у 
ко�има �е понекад би�о мо�уће наћи само по �едну ко�онистичку ку-
ћу; с дру�е стране би�о �е насеља ко�а су подизана ко�онистичким 
насељавањем�� Насеља дру�о� типа, и�и ко�они�е у правом смис�у 
речи, би�е су ма�обро�ни�е�� �еђу њима, по бро�ности досељено� 
становни��тва, издва�а�а су се она попут Добру��е (350 породи�а, 
према попису из 1940�� �одине), Витомири�е (357), Лумбарде (187), 
Ново� Чикатова (163), Оби�ића (122), итд��21 О тим насељима поме-
на има и у радовима неко�ико домаћих аутора, ко�и су се у периоду 
између два светска рата бави�и истра�ивањем �ивота косовско-ме-
тохи�ско� становни��тва и ко�и су до���и у непосредан додир са ко-
�ониза�и�ом: ��� Лутова�, Т�� Вукановић, К�� Ристић, Ђ�� Крстић, ��� 
�ро��евић�� Захваљу�ући њиховим запа�ањима и об�ављеним студи-
�ама, остављено �е квантитативно неве�ико, а�и свакако дра�о�ено 
бо�атство података о ко�онистичким насељима, о њиховом бро�у, 
по�о�а�у, порек�у, без ко�их ни�едно озбиљно етно�рафско проуча-
вање не би би�о мо�уће��
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РеЗюМе

�е�ду двумя мировыми войнами в Косово и �етохии подвер�нуто 
ко�ониза�ии око�о 12000 семей сербов и черно�ор�ев�� Проведение ко�они-
за�ии бы�о воз�о�ено на неско�ько а�рарных учере�дений, которые нахо-
ди�ись в ��авных об�астных �ентрах в Косово и �етохии, при чём �рани�ы 
деяте�ьности ка�до�о учере�дения охватыва�и два (и�и бо�ь��е) района, 
на которые, как на административные об�асти, бы�о поде�ено в исс�едуе-
мом периоде косовско- метохийское пространство�� Основываясь на доступ-
ном архивном материа�е, а так�е при помощи трудов отде�ьных дома��них 
авторов, которые в своих исс�едованиях косну�ись проб�емы ко�ониза�ии, 
автор именованой работы, по�ьзуясь территориа�ьным разде�ением, пы-
та�ся опреде�ить ко�ичество ко�онистов, ко�ичество семей ко�онистов и 
ко�ичество насе�ённых пунктов, в которых ко�онисты про�ива�и, и по�ьзу-
ясь этой информа�ией, открыть новые подходы к исс�едованию территори-
а�ьно�о распреде�ения ко�онистов, то есть осмыс�ения то�о, в какой мере 
раз�ичные районы и части территории в Косово и �етохии бы�и охвачены 
про�ессом ко�ониза�ии��
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 Информа�ия, по�ученная данным исс�едованием �оворит о том, 
что ко�ониза�ией бы�о охвачено 594 насе�ённых пункта (начав од ко�и-
чества насе�ённых пунктов с одной семьёй ко�онистов и до насе�ённых 
пунктов с сотнями таких семей), вк�ючая насе�ения которые существо-
ва�и и до появ�ения ко�онистов, а так�е и насе�ения (в мень��ем ко�иче-
стве), которые бы�и созданы самими ко�онистами�� �вторские исс�едова-
ния доказвают, что по ко�ичеству ко�онистов и ко�ичеству насе�ённых 
пунктов выде�яются д�аковичкий, источкий, печкий, �ни�анский и �ра-
чаничкий район, в метохийской впадине и косовской до�ине, а дру�ими 
с�овами – на тех пространствах Косова и �етохии, �де существова�а бо-
�ь��ая возмо�ность д�я развития се�ьско�о хозяйства и с относите�ьно 
хоро��ими доро�ными связями��

Summary

I� �h� p������ ���w��� �h� �w� W����� w���� ����� 12��000 �������� �� ������ 
��� ������������� h�� ���� ���������� �� K����� ��� ����h����� ����������� 
�� ������������� w�� ������ ����������� �� �������� ���������� �������� w��h ����� �� 
���� �� �h� ���� ��p������� ��������� �� K����� ��� ����h��, ��� ����h �� �h��� 
�������� ��������� ������������ �� ������������� �� �w� ��� ����� ����������������y 
������� ������ w��h�� �����������y �� K����� ��� ����h�� �� �h� p������ ��������� 
����� ��������� �����h��� ���������� �����h��� w��h ������� �� ���� ��������� 
���h���� wh� h�� ��������� w��h ������������� wh��� ����� �h���� ����������h��, �h� 
���h��� �� �h�� p�p��� ������� �� ���� – ����������� ��������� ��������������� ����-
�� �������� – � ������w �� ������� �� ����������, ������� �� �h���� �������� ��� �� 
p������ ���������� ���������� ��, ��� ��� �� p�� ���� ���h� �� �p����� ������������� 
�� ����������, �� p�� ���� ���h� �� wh���h ��������������� ������, wh���h �������� �� 
K����� ��� ����h�� ���������y, w���� �������� �� �h� p�������� �� ��������������� 
Th� ���h��� ����� ��� �h�� ������������� ���� p����� �� 594 p������ (������� �� 
p������ w��h ����������, �������� ����� �h��� w��h ���y ��� �����y �� �h��� ���-
������ �������� wh��� ������� ����� �� � ��w h�������), ��� �h�� ����� �h��� 
p������ w���� ���� wh���h h�� �x����� ������� �������������, �� w��� �� p������ (�� 
� ������� �������) wh���h w���� ����� �� ����� ��������� �� � ������� �� ��������������� 
����, �h� ���h��� ����� ��� �h�� ������� �� ���������� ��� ������� �� p������ wh�-
��� ���������� ����� w���� �h� h��h��� �� �h� ��������������� ������ �� D���������, 
I����, P���, G�������, G�����������, �� ����h�� �����y ��� K����� p����, �h�� �� �� 
�h��� �������� �� K����� ��� ����h�� w��h w����� p������������ ���� ��������������, 
����������y ���� ��������� �������������, ������




