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Особен  размештај  српског  и  муслиманског  становништва  у  шест  општина  Рашке 
области  –  као  наслеђе  из  прошлости.  Окупљеност Муслимана,  а  тако  и  Срба,  у  етнички 
хомогеним  (сеоским  и  приградским)  насељима. У  градовима и данас процентуално виша 
заступљеност муслиманског становништа. Могућна узрочнопоследична веза територијалне 
подвојености са социјалном дистанцом и етничком сегрегацијом. 

Кључне  речи:  размештај  становништва,  територијална  подвојеност,  етничка 
сегрегација. 

Нема  истраживача,  поготово  теренског,  који  није  запазио  особит  размештај 
српског  и  муслиманског  становништва  у  Рашкој  области,  у  санџачким  општинама 
које  припадају  Србији.  Реч  је  о  традиционалном  распореду,  који  се  споро  мења,  а 
суштина му је у томе да на територији општине Муслимани живе претежно у својим а 
Срби у својим (сеоским и приградским) насељима, уз мању заступљеност мешовитих 
села.  Један  од  видова  особеног  распореда  је  претежна  заступљеност  Муслимана  у 
градовима  –  општинским  центрима,  а  разматрање  је  усредсређено  на  област  која 
обухвата  шест  општина  (Нова  Варош,  Нови  Пазар,  Прибој,  Пријепоље,  Сјеница, 
Тутин). 

Особит  размештај,  промене  у  саставу  становништва и  етнички процеси у Старој 
Рашкој  у  последњих  стотињак  година  нису  остали  незапажени  у  литератури  (Ј. 
Дедијер,  Аустријски  извештаји  о  Санџаку).  У  новије  време,  овим  питањима  се 
бавила  група  истраживача  окупљена  око  Симпозијума  Сеоски  дани  Сретена 
Вукосављевића  (Миодраг  Драгиша  Радовић,  Младен  Стојанов),  Новопазарског 
зборника  (С.  Јовановић,  С.  Банџовић,  Р.  Јовановић)  и  едиције  Етнички  простор 
Срба (В. Рудић, М. Степић), Научног скупа Стара Рашка у САНУ, 1992. године, али 
је у свим тим саставима веома запажено учешће Е. Мушовића и П. Влаховића. Ту би 
требало уврстити и неке теренске резултате сарадника Етнографског института САНУ 
о  становништву  југозападне  Србије  и  променама  у  приградским  насељима  Новог 
Пазара,  Нове  Вароши  и  Прибоја  (М.  Радовановић,  Б.  Влаховић,  Д.  Дрљача)  и 
истраживача  из Етнографског музеја  на проучавању СјеничкоПештерске висоравни 
(Љ. Гавриловић, П. Костић). Веома важан извор за овај прилог су резултати Пописа 
становништва  из  1991.  године  –  Национална  припадност,  подаци  по  насељима  и 
општинама (Београд, 1993). Без обзира на многобројност радова и квалитет обрада од
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стране најпозванијих познавалаца проблематике, чини се неопходном да се приликом 
етнолошког разматрања села и града и овом питању посвети пажња. 

Разлог  зашто  се  некадашње  санџачке  општине  не  разматрају  целовито,  са  још 
четири  у  Црној  Гори,  лежи  једино  у  чињеници  што  за  пределе  у  Србији,  уз 
статистичке податке, има и довољно резултата теренских етнолошких проучавања. 

У  анализи  се  разматрају  само подаци  за Муслимане и Србе,  као  две најбројније 
категорије  становништва,  с  обзиром  на  бројчано  занемарљиве  у  најновијем  попису 
„Југословена“,  заступљене  у  невеликом  броју  искључиво  или  претежно  у  градским 
насељима. 

У  раду  се  најпре  износе  подаци  за  Рашку  област  у  целини,  затим  за  две 
карактеристичне  општине  –  Нова  Варош  и  Тутин,  а  завршним  разматрањима 
претходе подаци за остале четири општине. 

1. 

Кад  је реч о етничком саставу градских и осталих насеља Рашке области, у току 
последњег једног и по века, аутори су потпуно сагласни, без обзира на изворе којима 
се  служе.  „У  ХIХ  веку  се  у  Новопазарској  кази  јављају  и  на  селу  муслимански 
становници  –  пише  Е.  Мушовић  –  што  је  раније  било  ретко,  али  остаје  и  даље 
чињеница  да  на  селу  већину  чине  хришћански,  а  у  граду муслимански  становници, 
као и у свим градовима Санџака изузев Нове Вароши“ (1979, 96). Други истраживач 
цитира аустријске извештаје с почетка овог века и пише: „Муслимани и хришћани су 
на  читавом  подручју  отприлике  у  равнотежи;  али  нису  апсолутно  једнако 
распоређени. У појединим крајевима и  то нарочито у већини градова претежно има 
муслимана, а у другим хришћана“ (С. Јовановић, 1985, 128). Недавно је Р. Јовановић 
разматрао  несразмеран  пораст  броја  муслиманског  становништва  на  подручју 
(србијанских)  општина  Санџака  (1992,  154),  указавши  на  неједнаку  територијалну 
насељеност  појединих  етничких  група,  при  чему  Муслимани  чине  већински  део 
становништва у општинама Нови Пазар, Сјеница и Тутин, а Срби у општинама Нова 
Варош, Прибој, Пријепоље (157); у даљем тексту дао је увид у број и састав градског 
и  сеоског  становништва  (160161)  и заложио се „за поштовање историјски насталих 
реалитета заједничког живота у наслеђеним просторним оквирима“ (164). 

Према  резултатима  Пописа  становништва  1991,  по  насељима,  у  шест  општина 
Рашке  области  живело  је  257849  становника,  од  којих  160540  Муслимана  или 
приближно  62,5%  и  95546 Срба  (око  37%), што  је  у  односу  на  1981.  годину  веома 
велико  повећање  броја  првих  и  знатно  смањење  броја  других.  По  општинама,  та 
слика изгледа овако: 

Општина  Укупно 
становника 

Од тога броја 

Срба  Муслимана 
Нова Варош  21812  19284  1857 
Нови Пазар  85249  19064  64251 
Прибој  35951  23421  10927 
Пријепоље  46525  24770  20200 
Сјеница  33681  7546  25633 
Тутин  34631  1461  32672 
Укупно:  257849  95546  160540
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У шест  општинских центара,  који  су и  једина  градска насеља, живело  је 123229 
становника, или око 48%, и то: 

Општина  Укупно становника 
Од тога броја 

У градским насељима  У осталим насељима 
Нова Варош  21812  10424  11388 
Нови Пазар  85249  51749  33500 
Прибој  35951  22137  13814 
Пријепоље  46525  15634  30891 
Сјеница  33681  14445  19221 
Тутин  34631  8840  25791 
Укупно:  257849  123229  134620 

Од  123229  грађана,  Срби  и Муслимани  чине  118580. Остало  су  грађани  других 
националности. У појединим градовима распоред је овакав: 

Град 
Укупно 
грађана 

Од тога броја 

Срба  Муслимана 
Нова Варош  10425  8021  1839 
Нови Пазар  51749  6698  43774 
Прибој  22137  12764  7962 
Пријепоље  15634  9077  5622 
Сјеница  14445  2729  11437 
Тутин  8840  608  8049 
Укупно:  118580  39897  78683 

Као што се из бројчаног прегледа види, од 118580 Муслимана и Срба, настањених 
у  градовима  Рашке  области,  Муслимана  је  78683  (око  65%  од  укупне  градске 
популације), а Срба 39897, или око 33%. Првих је процентуално више, а других мање 
од процентуалног удела у укупном броју становника (62,5% : 37%). Тако се и за ових 
шест  општина  потврђује  констатација  В.  Рудића  и М.  Степића,  изречена  за  Рашку 
област  у  целини,  да  је  „у  свим  градским  насељима  проценат  муслиманског 
становништва  већи  у  односу  на  њихово  учешће  у  општини“  (1993,  181).  Данашњу 
привидну  равномерност  у  етничком  саставу  градских  и  сеоских  насеља  Рашке 
области  ремети  податак  о  неупоредиво  већој  заступљености  муслиманског 
становништва  у  већим  сеоским  и  приградским  насељима,  поготово  оним  у  речним 
долинама која имају карактер варошице. 

2. 

Етнички  састав  градских  и  осталих  насеља  „српске“  општине  Нова  Варош  и 
„муслиманске“  општине  Тутин,  сваки  особен  на  свој  начин,  указује  на  извесне 
правилности у неравномерном распореду. 

Из аустријских извештаја с почетка ХХ века дознајемо да је „становништво свих 
сеоских  општина  на  подручју  Нове  Вароши  било  компактно  хришћанско.  У  самој 
Новој Вароши обе религије односиле су се као 3 (муслимани) : 4 (хришћани), о чему
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пише  С.  Јовановић  (1985,  132).  И  до  пре  последњег  пописа,  Срби  су  у  сеоским 
насељима били  заступљени са више од 98%, а Муслимани са свега 0,20%. У граду, 
пак, Срби су чинили више од 70% становника Нове Вароши, а Муслимани преко 20% 
(В. Рудић, М. Степић /1993, 177/). Према најновијем попису, у општини Нова Варош 
живело је 21812 становника, од којих 19284 Срба и 1857 Муслимана. Од 19284 Срба, 
у градском центру – Новој Вароши био је настањен 8021 Србин (око 40% од укупног 
броја), а од укупно 1857 Муслимана у општини, њих 1839 били су градски живаљ а 
само  седамнаесторо  Муслимана  живело  је  на  селу,  од  којих  14  у  Гражевићима 
(Попис, 1993, 8182). 

Етнички  мешовитих  бракова  је  било  мало,  и  то  углавном  у  самом  граду, 
склопљених  непосредно  после  другог  светског  рата,  али  се  у  Новој  Вароши  нису 
задржавали. Неки муслимански првоборци из другог светског рата, високи официри и 
јавни  радници,  од  којих  тројица  ожењени  Српкињама,  одселили  су  се  у  Београд. 
Осамдесетих  година  је  у  Новој  Вароши  живео  досељеник  из  Сјенице,  ожењен 
Српкињом (Д. Дрљача, 1984, 499 и 502). 

И  у  прошлости,  огромну  већину  сеоског  и  градског  становништва  у  општини 
Тутин  чинили  су  Муслимани.  Године  1991.  на  овој  територији  пописан  је  34631 
становник, од тога 32672 Муслимана, а 1461 Србин. Од 32672 Муслимана тек је једна 
четвртина живела у општинском центру (8049), а од 1461 Србина нешто више од 40% 
(608) становало је у Тутину (Попис становништва, 1993, 100). 

У Новопазарском санџаку је, крајем прошлог века, било хришћана и муслимана у 
подједнаком  броју,  а  у  самом  Новом  Пазару  превагу  су  имали  Муслимани  (С. 
Јовановић, 1985, 133). Пред први светски рат град је имао 13000 становника, од чега 
су  око  12000 чинили Муслимани.  „Српско  становништво  је већином живело у овом 
крају  по  селима  а  врло  мали  проценат  у  граду“  (С.  Банџовић,  1987,  166).  По 
завршетку рата, број је нешто мањи, али су пропорције сличне. У време после другог 
светског рата  веома  је  изражено досељавање  сеоског живља у Нови Пазар, посебно 
Муслимана из Тутина, Сјенице и Црне Горе (Е. Мушовић, Послератне миграције). У 
етнички  мешовитим  селима  удео  српског  или  муслиманског  становништва 
непрестано  се мењао, а у новим приградским насељима груписање  је вршено према 
етничкој припадности: у насеље Хаџет, на периферији Новог Пазара, досељавали су 
се  Муслимани,  а  у  Шестовски  Поток  –  Срби  (М.  Радовановић,  Завршна 
разматрања..., 1984, 560). Старо и велико муслиманско приградско насеље је Мур, у 
које  непрестано притиче  становништво – невесте претежно из Тутина и Сјенице  (Е. 
Мушовић,  Демографске  карактеристике  (1984,487),  а  у  коме  је  1991.  године било 
2759 становника, од којих само 30 Срба. Занимљив је и пример из невеликог, етнички 
мешовитог  муслиманскосрпског  села  Лукоцрева  (237  становника, Муслимана  123, 
Срба  113),  који  указује  на  елементе  напоредног живота.  „У  току  22  године ниједан 
брак  склопљен  у  Лукоцреву  није  етнички  мешовит,  тј.  српскомуслимански  или 
обратно, што  значи  да  је  и  данас,  као  и  у  прошлости,  правило да  се  брак  склапа  у 
оквиру своје конфесионалне и народносне припадности“ (М. Радовановић, Породица, 
брак... 1984, 540). Анализирајући резултате пописа становништва из 1981. године, В. 
Рудић  и  М.  Степић  наводе  да  је  број  муслиманског  становништва  у  интензивном 
порасту  (1993,  183).  У  последњој  деценији  број  Срба  на  територији  општине Нови 
Пазар  смањио  се  за  3000,  а  број  Муслимана  повећао  за  приближно  15000.  Према 
попису  из  1991.  године,  на  подручју  општине  Нови  Пазар  било  је  укупно  85249 
становника.  Од  тога  броја,  64251  Муслиман  и  19064  Срба.  Од  64251  Муслимана,
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нешто  више  од  две  трећине,  тј.  43774  били  су  градски  становници,  а  од  19064 
Србина, у граду је живела непуна трећина, односно 6698 (Попис 1991, 1993, 82). 

У  време  од  пописа  1981.  године,  број  Срба  на  територији  општине  Прибој  се 
увећао за нешто више од 1000, а број Муслимана за више од 600. У општини Прибој 
пописан  је  1991.  године  35591  становник.  Од  тога  броја,  23421  Србин  и  10927 
Муслимана. Од укупног броја Срба, нешто више од половине су били градски живаљ 
(12764  од  23421),  а  од  10927 Муслимана  приближно  три  четвртине  је  становало  у 
граду – 7962 (Попис 1991, 1993, 88). 

Аустријски  извори  с  краја  прошлог  века  садрже  податке  о  размери  броја 
хришћана  и  муслимана  (5:3)  у  областима  Прибоја  и  Пријепоља,  при  чему  је 
муслимана било више у градовима, а хришћана на селу (С. Јовановић, 1985, 131). У 
деценији  између  два  последња  пописа  број  становника  на  територији  општине 
Пријепоље  је  незнатно  опао;  број  Срба  је  у  благом  паду,  а  Муслимана  у  порасту. 
Године  1991.  пописано  је  укупно  46525  становника,  од  чега  24770  Срба  и  20200 
Муслимана. И у Пријепољу,  као и Прибоју, Срби су процентуално бројнији градски 
живаљ  –  више  од  половине  (12764  од  23421),  док  је  нешто  више  од  четвртине 
Муслимана настањено у  граду –  5622  од  20200  (Попис  1991,  1993, 88). „У сеоским 
насељима  53%  становништва  било  је  српско,  а  43%  муслиманско“  (В.  Рудић  и М. 
Степић,  1993а,  177).  Већи  број  српских  села  је  у  планинском  појасу.  „Села  са 
муслиманским становништвом налазе се у нижим пределима и у тзв. средњем рејону 
општине, а само неколико у тзв. планинском рејону“ (М. Радовић, 1978, 52). 

Етнички  мешовити  бракови  Срба  и  Муслимана  у  сеоској  средини  прибојског  и 
пријепољског  краја,  судећи  по  истраживањима  за  период  19701979,  били  су 
спорадична појава. Од 405 склопљених бракова, у четири прибојска села (Прибојска 
Бања,  Калафати,  Забрњица,  Стрмац)  и  једном  пријепољском  (Расно),  само  су  три 
била  српскомуслиманска,  од  којих  два  регистрована  у  српском  насељу  Бањи. 
Супружници,  међутим,  нису  остајали  да  живе  у  селу,  тако  да  ни  у  једном  од  пет 
одабраних  насеља  прибојске  општине  није  било,  у  време  испитивања, 
националномешовитих  породица,  тј.  владала  је  брачна  ендогамија  на  етничкој 
основи.  Процент  етнички  мешовитих  бракова  у  два  градска  центра  (Прибој  и 
Пријепоље)  био  је  нешто  виши3,5%,  али  је  само  половина  од  њих  била 
муслиманскосрпских  (претежно МуслиманСрпкиња),  при  чему  су  невесте  биле  из 
других, удаљенијих средина. Лична имена за децу бирана су у оквиру своје групе, а 
деца  из  националномешовитих  бракова  добијала  су  име  карактеристично  за  очеву 
етничку заједницу. 

„У  Сјеници  и  око  ње,  становништво  је  компактно  муслиманско...”,  пише  у 
аустријским  извештајима  (С.  Јовановић,  1985,  132).  Главна  одлика  је  напоредно 
живљење на  заједничкој  територији. „Карактеристична  је појава да су сјеничка села 
насељена или само Муслиманима или само Србима и да је мало села са мешовитим 
становништвом.  Истина  је  да  је  то  наслеђе  из  XIX  века  или  још  раније,  али  је  тај 
процес  хомогенизације  нација,  свакако  негативан,  трајао  до  скоро“  (Е.  Мушовић, 
1989, 40). Године 1981. „у односу на укупан број насеља (101), Срби су били у већини 
у  48,  а  муслиманско  становништво  у  53”  (В.  Рудић  и  М.  Степић,  1993,  178).  У 
последње  две  деценије  број  становника  српске  националности  се  нагло  смањио,  а 
муслиманског  становништва  повећао.  Године  1991.  на  територији  општине Сјеница 
живео  је  укупно 33681 становник, од чега 25633 Муслимана и 7546 Срба  (г. 1981 – 
10297).  Процентуални  однос  градског  према  сеоском  становништву,  што  је  и 
разумљиво,  незнатно  је  повољнији  за  Муслимане.  Од  25633  Муслимана,  у  самој
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Сјеници  је  живело  11437,  а  од  7546  Срба,  у  граду  је  становало  2729  (Попис  1991, 
1993, 95). 

Процес  етничке  хомогенизације  у  сеоским  насељима  вршио  се  на  разне  начине. 
Некад  мешовито  село  Брњица,  с  превагом  муслиманског  живља,  данас  је  чисто 
српско насеље. У три села (Кијевци, Кладница, Понорац), у којима су Срби живели и 
после другог светског рата, сада их уопште нема, а у Дражевићима и Расном остало 
их  је по шест (Муслимана 530, односно 500). Град Сјеница је позитиван изузетак по 
етнички  мешовитом  саставу  становништва  (Е.  Мушовић,  1989,  40).  У  сеоској 
муслиманској  средини  „сачували  су  се  неки  архаични  мађијски  обичаји,  познати  и 
код  Срба,  који  представљају  старију  традицију  коју  није  потиснула  исламска 
религија“  (П. Костић,  1989,  109). У обичајном праву Муслимана, нарочито на селу, 
забележени  су  рани бракови, пробни брак – као новија појава, и бигамија, која се и 
данас може срести (Љ. Гавриловић, 1989, 5052), а о етнички мешовитим браковима 
нема објављених података. 

3. 

Генерална слика из прошлости, као што се види из претходне анализе, и данас се 
потврђује,  истина  различито  у  појединим  општинама,  што  је  и  разумљиво. Између 
две крајности (Нова Варош, Тутин), постоји више нијанси. 

У  општини  Нови  Пазар  муслиманска  села  су  неупоредиво  многољуднија  од 
српских  (13  је  сеоских  насеља  са  више  од  500  Муслимана,  а  српских  свега  два  – 
Постење  и  Избице;  у  општини  Пријепоље  је  осам  насеља  са  преко  хиљаду 
становника,  од  којих  у  пет  (Бродарево,  Завинограђе,  Залуг,  Ковачевац,  Ташево) 
Муслимани  чине  већину,  а  у  остала  три  су  Срби  у  незнатној  већини  (Ивање, 
Кошевине, Ратајска); у општини Сјеница је девет већих муслиманских села са 500 и 
више  становника  (Долиће,  Дражевиће,  Дуга Пољана, Житниће,  Камешница,  Расно, 
Тријебине, Угао, Урсуле), док највеће српско село Брњица има свега 254 становника; 
у општини Прибој многољуднија су српска села, али су ту свега два са више од 500 
Срба  (Добриловићи  и  Херцеговачка  Голеша).  У  општини  Тутин  постоје  само  два 
српска  села  (Добриње  са  125  и  Источни  Мостир  са  158  Срба),  а  у Новој  Вароши 
четрнаесторо Муслимана живи у селу Дражевићима. 

У традиционално миграторном пределу, са етнички обојеним правцима, тамо где 
су Муслимани чинили већину – Срба је из године у годину све мање, и обратно, тако 
да етнички хомогена села постају још хомогенија. Најповољнија је, чини се, ситуација 
у насељима где су обе националне групе заступљене у приближно једнаком омеру (на 
пример  у  општини  Пријепоље),  јер  постоје  предуслови  за  усклађен  живот  и 
међуетничке  односе.  Градови,  с  обзиром  на  њихов  еруптивни  раст  у  последњим 
деценијама,  требало  је  да  у  том  погледу  одиграју  значајну  улогу,  али  се  и  ту 
несразмера испољила у етничкој обојености. 

Поређења  ради,  помињем  да  аутори  књиге  о  етничком  саставу  становништва 
Босне  и  Херцеговине  указују  на  снажну  концентрацију  муслиманског  живља  у 
градским насељима и на просторима нижих надморских висина, које одликује гушћа 
насељеност  и,  у  вези  с  тим,  располажу  знатно  мањим  земљишним  фондом,  него 
припадници на пример српског народа. 

С чињеницом о којој је било речи у овом прилогу повезује се једно од суштинских 
питања наших будућих проучавања: да ли је и колико територијална подвојеност два 
етноса у узрочнопоследичној вези са социјалном дистанцом и етничком сегрегацијом
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(концентрација у хомогеним насељима и изградња, на пример, верских објеката – као 
места  не  само  религијске  праксе,  већ  и  спољних  видљивих  симбола  етничког 
идентитета;  начина  становања,  организације  породичног  живота  и  животног  стила; 
брачне  ендогамије  и  појачаног  наглашавања  личног  имена  као  ознаке  етничког 
идентитета; напоредог живљења без прожимања, итд.). 
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Dušan DRLjAČA 

ON ETHNICAL COMPOSITION OF MUNICIPAL AND OTHER 
SETTLEMENTS IN THE REGION OF RAŠKA 

Specific  arrangement  of  the  Serbian  and  Muslim  population  in  the  six  communes  of  the  Raška  region,  the 
Southeastern Serbia (Nova Varoš, Novi Pazar, Priboj, Prijepolje, Sjenica, Tutin) remained to a greater or lesser extent 
like  a  heritage  from  the  past,  up  to  date. We  talk  about  a  traditional  arrangement which  changes  slowly,  and  its 
principle is that on the territories of the mentioned communes the Muslims mainly live in their, and the Serbs in their 
own  (rural  and  urban)  settlements,  while  the mixed  population  villages  are  rare. One  of  the  forms  of  the  specific 
arrangement is general, sometimes excessively greater number of the Muslims in towns – commune centres. Present 
illusionary regularity in ethnical structure of the urban and rural settlements of the Raška region is disturbed by the 
data on extraordinarily greater number of the Muslim population in larger villages and outlying housing development 
(as  per  the  statistics  „other  settlements“),  especially  in  the  ones  in  the  river  vales,  which  are  of  the  small  town 
character. 

In a traditionally migratory region, with ethnically coloured directions, in settlements where the Muslims made the 
majority –  the Serbs decrease in number by every year, and vice versa, so that the ethnically homogeneous villages 
become even more homogeneous.
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The facts which were brought up in this summary give rise to one of the essential issues of our future studies: is it 
and  if  yes,  to what  extent  is  territorial  separation of  the  two ethnos  in  the cause and effect  relation with  the  social 
distance and ethnic segregation (concentration in homogeneous settlements and construction of, for example, religious 
structures  as places of, not only  religious practice, but of  exterior, visible  symbols of  ethnical  identity;  the housing 
style, organization of a family life style; marital endogamy and increased emphasizing of a personal name as the mark 
of ethnical identity; simultaneously living with no ethnical mixing and consolidation, etc.).


