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IV

E N G L I S H

Foreword

Miloš S. Milojević and his travel-record about Kosovo and Metohija

1. In overall crisis of imperial and social system of the Turkish empire, when 
administration, jurisdiction and executive power did not have enough authority 
and capability to protect legality – public safety and private property – espe-
cially of their Christian vassals, and when official statistic data were the most 
often taken in their approximate value and authenticity, it was difficult as well 
as completely dangerous and risky for rare foreign researchers of common hap-
penings – especially in remote areas. North Albania – Malesija and Dukađin, as 
well as the region of Kosovo and Metohija of Ancient Serbia – “Arnautluk” were 
virtually without efficient power of Turkish administration, where the govern-
ment authorities could not perform their legitimate functions, either in taxation 
policy or in taking military bounders in “nizam” – military service. Even worse 
condition was at Kosovo and Metohija (ormanda ferman jok – in the forest, 
decrees of Porte are not valid) where mixed population lived – the majority was 
Christian population toward minority Albanian population – Muslim and rare 
Catholic denomination, settled mostly in the kaza of Đakovica, where frequent 
descending of people living in mountain area from fis organization of Albanian 
population, separately or in groups, pressured the aboriginal, peasant Serbian 
population of patriarchal family organization. This, very often organized and 
planned migration movement in time interval in continuo of colonization of 
Albanians from mountain areas of north and middle Albania (Malisors, Mir-
dits, Fandeš) – according to consul Hahn from the first ethnic Fatherland of 
Albanians, from Albanina Mutterland, Stammland – into the calm plain areas 
of Metohija, Podrimlje, then Prizren’s and Peć’s Podgor, Prekoruplje, Drenica, 
Kosovo, had as a consequence forced squeezing out of Serbs from the territories 
of Ancient Serbia.

Since the time of the Austrian-Turkish war 1778–1791 and the First Ser-
bian Uprising (1804–1813), this process of Albanian colonization of Kosovo’s 
and Metohija’s part of Ancient Serbia, along with neighboring areas in the 
valley of the rivers Južna Morava, Ibar and Toplica, and on the other hand, 
repelling of Serbs from their firesides, with the aim of usurping land for
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Предговор

Ми лош С. Ми ло је вић и ње гов пу то пис о Ко со ву и Ме то хи ји

1. У оп штој кри зи др жав ног и дру штве ног си сте ма Тур ског цар ства, ка да 
упра ва, суд ство и из вр шна власт ни су има ли до вољ но ауто ри те та и мо ћи 
да за ко ни тост – јав ну без бед ност и при ват ну имо ви ну – по себ но сво јих 
хри шћан ских по да ни ка за шти те, и ка да су ста ти стич ки по да ци слу жбе не 
при ро де нај че шће узи ма ни у њи хо вој при бли жној вред но сти и ве ро до-
стој но сти, рет ким стра ним ис тра жи ва чи ма оп штих при ли ка – по го то во у 
за ба че ни јим кра је ви ма – би ло је ко ли ко те шко то ли ко крај ње ри зич но и 
опа сно. Се вер на Ал ба ни ја – Ма ле си ја и Ду ка ђин, као и Ко сов ско-Ме то хиј-
ска област Ста ре Ср би је – „Ар на у тлук“ прак тич но су би ли без ефи ка сне 
мо ћи тур ске упра ве, и ту др жав на власт ни је мо гла да вр ши сво је ле ги тим-
не функ ци је ни у по гле ду по ре ске по ли ти ке ни узи ма ње вој них об ве зни ка 
у „ни зам“– вој ну слу жбу. Још го ре ста ње би ло је на Ко со ву и у Ме то хи ји 
(or man da fer man jok – у шу ми Пор ти не на ред бе не ва же) где је жи ве ло ме-
шо ви то – ве ћин ско срп ско хри шћан ско ста нов ни штво пре ма ма њин ском 
ар ба на шком – му сли ман ске и ма ло број не ка то лич ке кон фе си је, на ста ње-
ном пр вен стве но у Ђа ко вич кој ка зи, где су уче ста лим си ла ском пла ни-
на ца из пре де ла фи сов ске ор га ни за ци је ар ба на шког ста нов ни штва, по је-
ди нач но или груп но, вр ши ли си лан при ти сак на ста ро се де лач ко, ма хом 
ра тар ско срп ско ста нов ни штво па три јар хал не за дру жне по ро дич не ор га-
ни за ци је. Тај, че сто план ски и ор га ни зо ва ни, ми гра ци о ни по крет у вре мен-
ском тра ја њу in con ti nuo ко ло ни за ци је Ар ба на са из пла нин ских пре де ла 
се вер не и сред ње Ал ба ни је (Ма ли со ри, Мир ди ти, Фан де ши) – по кон зу лу 
Ха ну (Hahn) из пра ве ет нич ке ма ти це Ар ба на са, ар ба на шког Mut ter land-a, 
Stam mland-a – у пи то ме рав ни чар ске пре де ле Ме то хи је, Под ри мља, за тим 
При зрен ског и Пећ ког Под го ра, Пре ко ру пља, Дре ни це, Ко со ва имао је за 
по сле ди цу на сил но ис ти ски ва ње Ср ба са те ри то ри је Ста ре Ср би је.

Још од вре ме на аустро-тур ског ра та 1788–1791. го ди не и Пр вог срп ског 
устан ка (1804–1813), тај про цес ар ба на шке ко ло ни за ци је Ко сов ско-Ме то-
хиј ског де ла Ста ре Ср би је, са су сед ним кра је ви ма у до ли ни Ју жне Мо ра ве, 
Ибра и То пли це, и са дру ге стра не про га ња ње Ср ба са њи хо вих ве ков них 
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inhabitation from north Albania, was only accelerated and irascible continua-
tion of Albanian Drang nach Osten (even over the Južna Morava River), which 
are in Serbian scientific historiography documented and plastically illustrated, 
after Milojević, by anthropo-geographers and ethnographers Ri sta Ni ko lić, 
Jo van Cvi jić, Svetozar Tomić, Milenko Filipović, Atanasije Urošević, Milisav 
Lutovac, Tatomir Lukanović, Radoslav Pavlović, Kosovka Ristić, Vidosava 
Nikolić, Milovan Radovanović and others, and by philologists Gliša Elezović, 
Mihajlo Stevanović, Milivoj Pavlović, Mitar Pešikan, Svetozar Stijović, Slo-
bodan Remetić, Vladimir Bovan and others – mainly in the editions of the 
Serbian Academy of Sciences and Arts (SASA). Indicated authors, along with 
understandable critical rectifications and supplements, and new research re-
sults, have basically confirmed, verified in this way or another, the data and 
standpoints of M. Milojević, about contemporary situation of Serbs in Kosovo 
and Metohija, with critical remarks on his exaggeration in phrases and styli-
zation.

2. Conditions under which M. Milo jević worked give enough proofs about his 
good will in realization, self-devotedly and instinctively, of this task: in order 
to provide basic data on population settled in the area of Kosovo and Metohija, 
about which he was informing, but this certainly does not allow the possibil-
ity for them to be understood as completely exact. This modality – that was 
so typical for common communication and security circumstances in areas of 
Kosovo and Metohija that were under Turkish administration from the time 
of the Crimean war over the entire 19th century and the beginning of the 20th 
century, or more precisely until the upheaval of Ottoman administration in 
the Balkan war in 1912, conditionally taken, did not assign to Milojević and 
his travel-record the value of precise and science-critical veracity, well checked 
documentary, but this certainly does not mean that his Travel-record of a part 
of Real (Ancient) Serbia in three tomes has no value and historiographic sig-
nificance. On the contrary, he deserves to be paid the necessary attention even 
today and his historiographical value to be determined, precisely in terms of 
conditionality of its origination, its apparition. Thus in comparison with other 
works of similar (travel-recording) genre, starting from J. Müller and his work 
(1844), J. G. Hahn and Aleksadar Gilferding (1859), Milojević’s work did not re-
ceive in science, with relation to scientific literature, the significance and valu-
able mark, the reputation and renown of scientist- writer that we mentioned 
above. This conditioning in evaluation of roles and significance of those writers 
and M. Milojević was based on diplomatic and political suitability for them – as 
diplomatic representatives of great powers: Austria, Russia (and France), in the 
case of consul J. G. Hahn and A. Gilferding, or in other words high protectors 
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ог њи шта, ра ди от ми це зе мље за до се ља ва ње из се вер не Ал ба ни је, био 
је са мо убр за ни и пла хо ви ти ји на ста вак сво је вр сног ар ба на шког Drang 
nach Osten (чак и пре ко Ју жне Мо ра ве), ко ји су, у срп ској на уч ној исто ри-
о гра фи ји, до ку мен то ва но и пла стич но при ка за ли, по сле Ми ло је ви ћа, и 
ан тро по ге о гра фи и ет но гра фи Ри ста Ни ко лић, Јо ван Цви јић, Све то зар То-
мић, Ми лен ко Фи ли по вић, Ата на си је Уро ше вић, Ми ли сав Лу то вац, Та то-
мир Ву ка но вић, Ра до слав Па вло вић, Ко сов ка Ри стић, Ви до са ва Ни ко лић, 
Ми ло ван Ра до ва но вић и дру ги, а од фи ло ло га Гли ша Еле зо вић, Ми хај ло 
Сте ва но вић, Ми ли вој Па вло вић, Ми тар Пе ши кан, Све то зар Сти јо вић, Сло-
бо дан Ре ме тић, Вла ди мир Бо ван и дру ги – углав ном у из да њи ма СА НУ. 
На ве де ни пи сци, са ра зу мљи вим кри тич ким ис прав ка ма и до пу на ма и но-
вим ис тра жи вач ким ре зул та ти ма, у осно ви су по твр ди ли, ве ри фи ко ва ли, 
на овај или онај на чин, по дат ке и гле ди шта М. Ми ло је ви ћа, о са вре ме ном 
ста њу Ср ба на Ко со ву и у Ме то хи ји уз кри тич ке при мед бе на ње го во пре-
те ра ва ње у из ра зу и сти ли за ци ји.

2. Усло ви под ко ји ма је М. Ми ло је вић ра дио да ју до вољ но до ка за о ње-
го вој до број во љи да ре а ли зу је, са мо по жр тво ва но и спон та но, за да так: 
да из не се основ не по дат ке о ста нов ни штву и на се љи ма кра је ва Ко со ва и 
Ме то хи је о ко ји ма је са оп шта вао, али то – сва ка ко – не до пу шта и мо гућ-
ност да се они схва те као пот пу но тач ни. Та услов ност – ко ја је би ла та ко 
ти пич на за оп ште ко му ни ка ци о не и без бед но сне при ли ке у Ко сoв ско-Ме-
то хиј ским пре де ли ма под тур ском упра вом од вре ме на Крим ског ра та па 
на да ље кроз цео XIX и по че так XX ве ка, за пра во све до сло ма Ото ман ске 
упра ве у Бал кан ском ра ту 1912. го ди не, услов но узе то, ни је омо гу ћа ва ло 
да се Ми ло је ви ћу и ње го вом пу то пи сном де лу да вред ност пу не акри бич не 
и на уч но-кри тич не исти не, до бро про ве ра ва не до ку мен тар но сти, али то 
ни ка ко не зна чи ни да је ње гов тро том ни об ја вље ни Пу то пис де ла Пра ве 
(Ста ре) Ср би је без ика кве вред но сти, и исто ри о граф ског зна ча ја. На про-
тив, он за слу жу је да му се и да нас по кло ни по треб на па жња и од ре ди 
ње го ва исто ри о граф ска вред ност, упра во по ла зе ћи од усло вље но сти ње-
го вог на стан ка, ње го ве по ја ве. Оту да, у по ре ђе њу са де ли ма слич ног (пу-
то пи сач ког) жан ра, по чев од Ј. Ми ле ра и ње го вог де ла (1844), Ј. Г. Ха на 
(1858) и Алек сан дра Хиљ фер дин га (1859), Ми ло је ви ће во де ло ни је до би-
ло у на у ци, од но сно на уч ној књи жев но сти, онај зна чај и ону вред но сну 
оце ну, онај углед и ре но ме на уч ни ка – пи сца ко је смо прет ход но на ве ли. 
Та усло вље ност у оце ни уло ге и зна ча ја тих пи са ца и М. Ми ло је ви ћа би-
ла је уте ме ље на и ди пло мат ско-по ли тич ким по год но сти ма за њих – као 
ди пло мат ске пред став ни ке ве ли ких си ла Аустри је, Ру си је (и Фран цу ске), 
у слу ча ју кон зу ла Ј. Г. Ха на и А. Хиљ фер дин га, од но сно ви со ке Пор ти не 
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of Porte in the case of J. Müller and A. Boué. They enjoyed armed protection 
during their trips around Kosovo and Metohija and were under complete pro-
tection of regional Turkish pashas, (as opposed to M. Milojević), and the same 
was later during travelling around Kosovo and Metohija parts of the Ancient 
Serbia, for example, of French and Russian consuls in Skadar – Ipolit Hecquard 
and Ivan Yastreboff, or famous English women in historiography, Irbajeva and 
Mackenzie, who were almost at the same time studying the region of Kosovo 
and Metohija.

3. An excellent connoisseur of Ko so vo and Metohija scientific issues of cul-
tural-historical orientation, Professor Vladimir Bovan, in a fragment of his 
study About travel-record of Miloš S. Milojević around Ancient Serbia in-
dicated that the work of M. Milo jević is “at the ridge between history and 
literature” having in mind – in the latter characteristic – certainly his fac-
tographic travel-recording genre, but with scientific pretension in order to 
give as precise as possible but brief survey in cultural-historical matters and 
found conditions in Ancient Serbia: about common conditions of Serbs liv-
ing under Turkish administration, especially in contemporary conditions 
of his travelling and residence in Kosovo and Metohija. Presumably some-
thing like work in two tomes of Ami Boué’s Recueil d’itinéraires dans la 
Turquie d’Europe, that was published less than twenty years (1852) before 
M. Milo jević travel led a large part of region of Kosovo and Metohija of An-
cient Serbia. It is understandable that works of those two writers could not 
be compared – methodologically nor conceptually, except in their intention 
to write down and describe, on one hand, what they have researched, or, on 
the other hand, what they have learned indirectly from other persons they 
were in touch (publicly or confidentially). Besides, there was a difference that 
Boué travelled openly with knowledge and confirmation of official Turkish 
authorities, while M. Milojević travelled incognito and because of the nature 
of his mission, he had a lot of difficulties to get in touch with Serbian people, 
although he also had a general permission for journeys of personal private 
character. The other exemplar M. Milojević could see in the famous travel-
record on Bosnia and Herzegovina, by A. Gilferding. Anyhow, no matter what 
common circumstances and individual possibilities of each of them were, M. 
Milojević was the first civil travel-recorder who travelled in Ancient Serbia 
with a particular aim.

4. Travelling by order of governmental Council and intention of Serbian 
Academic Society, M. Milojević was supposed to, after accomplishing the mis-
sion, make a report, which would be – in factography and way of presentation 
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за шти те у слу ча ју Ј. Ми ле ра и А. Бу еа. Они су ужи ва ли ору жа ну за шти ту 
при ли ком сво јих пу то ва ња по Ме то хи ји и Ко со ву и би ли под пу ним па-
тро на том об ла сних тур ских па ша, (за раз ли ку од М. Ми ло је ви ћа), а та ко 
је би ло и ка сни је са пу то ва њи ма по Ко сов ско-Ме то хиј ским пре де ли ма 
Ста ре Ср би је, на при мер, фран цу ског и ру ског кон зу ла у Ска дру Ипо ли та 
Ека ра (Hec qu ard) и Ива на Ја стре бо ва, или по зна тих у исто ри о гра фи ји Ен-
гле ски ња Ир ба је ве и Ма кен зи је ве, ко је су ско ро исто вре ме но про у ча ва ле 
Ко сов ско-Ме то хиј ске пре де ле.

3. Од ли чан по зна ва лац Ко сов ско-Ме то хиј ске на уч не про бле ма ти ке кул-
тур но-исто риј ског сме ра проф. Вла ди мир Бо ван, у од лом ку сво је сту ди је 
O пу то пи су Ми ло ша С. Ми ло је ви ћа по Ста рој Ср би ји на вео је да је М. 
Ми ло је ви ће во де ло „на ме ђи из ме ђу исто ри је и књи жев но сти“ ми сле ћи 

– у овој дру гој ка рак те ри сти ци – сва ка ко на ње гов фак то граф ски пу то пи-
сач ки жа нр, али са на уч ним пре тен зи ја ма да дâ што ис црп ни ји али ја ко 
са жет при каз из кул тур но-исто риј ске про бле ма ти ке при ли ка и за те че ног 
ста ња у Ста рој Ср би ји: о оп штем по ло жа ју та мо шњих Ср ба под тур ском 
упра вом, по себ но у са вре ме ним усло ви ма ње го вог про пу то ва ња и бо рав ка 
на Ко со ву и у Ме то хи ји. По свој при ли ци не што на лик на дво том но де ло 
Ами Бу еа Re cu eil d’ itinéra i res dans la Tur qu ie d’ Euro pe, ко је се по ја ви ло 
не пу них два де сет го ди на (1852) пре не го што је М. Ми ло је вић про пу то вао 
ве ли ки део пре де ла Ко сов ско-Ме то хиј ске обла сти Ста ре Ср би је. Раз у ме 
се, схва тљи во је да се де ла ова два пу то пи сца не мо гу – ме то до ло шки и 
кон цеп циј ски – по ре ди ти, сем у њи хо вој на ме ри да за пи шу и опи шу, с 
јед не стра не, оно што су са ми, из аутоп си је, ис тра жи ва ли, од но сно, с дру-
ге стра не, чу ли и са зна ли по сред ним пу тем од дру гих ли ца са ко ји ма су 
(јав но или по тај но) до ла зи ли у до дир. Та ко ђе и са том раз ли ком што је 
Буе пу то вао јав но са зна њем и по твр да ма зва нич них тур ских вла сти, док 
је М. Ми ло је вић то чи нио ма хом ин ког ни то и због при ро де сво је ми си је, 
те шко је до ла зио до жи вог и не по сред ног су сре та ња са срп ским љу ди ма, 
иако је и он имао на чел но до пу ште ње за пу то ва ња по по сло ви ма при ват-
ног ка рак те ра. Дру ги углед М. Ми ло је вић је мо гао ви де ти у по зна том пу-
то пи су А. Хиљ фер дин га по Бо сни и Ста рој Ср би ји. У сва ком слу ча ју, без 
об зи ра на оп ште окол но сти и по је ди нач не мо гућ но сти сва ког од њих, М. 
Ми ло је вић је био пр ви ци вил ни пу то пи сац ко ји је у Ста ру Ср би ју пу то вао 
с од ре ђе ним ци љем.

4. Пу ту ју ћи по на ло гу вла ди ног Од бо ра и по ин тен ци ји Срп ског уче ног 
дру штва М. Ми ло је вић је, по оба вља њу свог за дат ка, тре ба ло да са чи ни 
из ве штај, и по фак то гра фи ји и по на чи ну при ка за, за сно ван на стро го
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– based on strict scien tific methodological principles, although his mission, 
beside pure research-factographic character, had national and political mo-
tives. He accomplished his mission completely, but in the opposite direction: 
his research about the country and the population of Ancient Serbia was 
comprehensive and accurate regarding documentation, but in a form of a 
travel-record with more informal manner of writing – that was otherwise 
a characteristic of a number of his numerous works. Psychology of his per-
sonality, which was to give to his writing more national-patriotic color and 
to point out, indeed, very difficult condition of Serbian population under 
foreign – in this case – Turkish administration, contributed to an impression 
that political and not scientific motives gave basic marks to the value of his 
travel-record of a “part of the real Ancient Serbia”. A very important moment 
was his, often tough, expressing of till then almost usual unconcern for a 
planned and systematic research of the past but also the present of Serbs in 
Ancient Serbia. Psychological (and ethical) reflection of all these unpleasant 
parameters was expressed in his writing in the insufficient scientific-research 
veracity, and often, insufficient critical approach in judging and marking. Lot 
of well-known historians of his time, but later as well, especially highlighted 
uncertainity of his data and sayings, particularly concerning medieval Serbian 
history, but also about some superficial (in his sayings) and insufficiently 
checked data about current ongoings and contemporary conditions, especial ly 
in sayings about geographical area of Prizren. Such critics of M. Mi lo je vić’s 
numerous works were sometimes exaggerated but partially correct. However, 
there were competent connoisseurs, primarily contemporaries of historical 
situation of life of Serbs in Kosovo and Metohija – and, according to that, 
about anthropo-geographical (if this scientific term can be used in the case 
of travel-record of M. Milojević) social-psychological and legal-security cir-
cumstances, that “smoothed” and then marked again the writing work of M. 
Milojević and accented large documentary side of his deeds along with the 
necessary critic revision based on new comparative documentation, and his-
toriographical achievements of later times. One comparison between findings 
of M. Milojević and the best connoisseur of contemporary conditions Ivan 
Yastreboff, as a Russian consul in Skadar and Prizren, conditionally gives 
right to Milojević, according to the text that follows:

Regarding the details concerning ethnographic situation at the turn from the seventh 
to the eighth decade of the 19th century, there is a similarity, almost congruence 
in data that were brought independently by Miloš S. Milojević and Ivan Yastreboff. 
It was about all three kazas of Prizren mutessarifluk, i.e. territories of Metohija, 
having in mind Serbian population that was living there. This was especially re-
lated to the rare rural settlements that were fastly losing their Serbian ethnical and 
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на уч ним ме то до ло шким прин ци пи ма, иако је ње го ва ми си ја по ред чи сто 
ис тра жи вач ко-фак то граф ског ка рак те ра има ла и на ци о нал но-по ли тич ке 
мо ти ве. Он је тај за да так ис пу нио у пу ној ме ри, али у обр ну том прав цу: сво-
ја ис тра жи ва ња о зе мљи и на ро ду Ста ре Ср би је дао је по до ку мен та ци ји 
са др жај но и чи ње нич но, а по об ли ку као пу то пис са сло бод ни јим на чи ном 
пи са ња – што је, ина че, би ла оп шта од ли ка ње го вих број них де ла. Пси хо ло-
ги ја ње го ве лич но сти да свом пи са њу да што ви ше на ци о нал но-па три от ски 
ко ло рит и што ви ше на гла си, за и ста, ве о ма те шко ста ње срп ског на ро да 
под ту ђин ском – у овом слу ча ју – тур ском упра вом, до при но си ло је да се 
ство ри ути сак да су по ли тич ки а не на уч ни мо ти ви да ва ли основ но обе леж је 
вред но сти ње го вог пу то пи са „де ла пра ве Ста ре Ср би је“. У то ме ве о ма ва жан 
мо мент био је и ње го во, че сто и чвр сто, ис по ља ва ње до та да ско ро уста ље-
не не бри ге за јед но план ско и си сте мат ско ис тра жи ва ње про шло сти али и 
са да шњо сти Ср ба у Ста рој Ср би ји. Пси хо ло шки (и етич ки) од раз свих ових 
на ве де них не у год них фак то ра ис по љио се у ње го вом пи са њу у не до вољ ној 
на уч но-ис тра жи вач кој акри би ји и, че сто, не до вољ ном кри тич ком по ступ ку 
у да ва њу су до ва и оце на. Мно ги ис так ну ти исто ри ча ри ње го вог вре ме на, 
али и ка сни је, по себ но су ис ти ца ли не си гур ност ње го вих по да та ка и ка зи-
ва ња по себ но у ве зи са сред њо ве ков ном срп ском исто ри јом, али и о не ким 
по вр шним (и код сво јих ка зи ва ња) и не до вољ но про ве ре ним по да ци ма 
из ак ту ел них зби ва ња и са вре ме ног ста ња ства ри, по себ но у ка зи ва њи ма 
о При зрен ском ге о граф ском под руч ју. Та кве кри ти ке М. Ми ло је ви ће вих 
број них де ла би ва ле су, кат кад, и пре те ра не иако су до брим де лом и тач не. 
Али, та ко ђе, би ло је оних ком пе тент них по зна ва ла ца, пр вен стве но са вре ме-
ни ка исто риј ске си ту а ци је жи во та Ср ба на Ко со ву и у Ме то хи ји – па пре ма 
то ме и о ан тро по ге о граф ским (ако се тај на уч ни тер мин мо же ко ри сти ти и 
у слу ча ју М. Ми ло је ви ће вог пу то пи са) со ци о ло шко-пси хо ло шким и прав но-
без бед но сним при ли ка ма, ко ји су „убла жа ва ли“ па и на но во оце њи ва ли спи-
са тељ ски рад М. Ми ло је ви ћа и на гла ша ва ли ве ли ку до ку мен тар ну стра ну 
ње го вих де ла уз нео п ход ну кри тич ку ре ви зи ју на осно ву но ве ком па ра тив не 
до ку мен та ци је, и исто ри о граф ска до стиг ну ћа ка сни јих вре ме на. Јед но по-
ре ђе ње из ме ђу на ла за Ми ло ша Ми ло је ви ћа и нај бо љег по зна ва о ца са вре-
ме них при ли ка Ива на Ја стре бо ва, као ру ског кон зу ла у Ска дру и При зре ну 
да је услов но за пра во Ми ло је ви ћу, пре ма тек сту ко ји сле ди:

Што се тичe не ких де та ља из ет но граф ске си ту а ци је на пре ла зу сед ме у осму 
де це ни ју XIX ве ка па да у очи ве ли ка слич ност, ско ро иден тич ност у по да ци ма 
ко је су из не ли, сва ки са сво је стра не, Ми лош С. Ми ло је вић и Иван Ја стре бов. У 
пи та њу су би ле све три ка зе При зрен ског му те са ри флу ка, од но сно те ри то ри је 
Ме то хи је, с об зи ром на та мо шње срп ско ста нов ни штво. Ово се на ро чи то од но-
си ло на она рет ка се о ска на се ља ко ја су на гло гу би ла сво ју срп ску ет нич ку и 
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orthodox confessional presence, especially having in mind their situation about 
thirty years earlier, in the time of recording by Ami Boué and Joseph Müller. It 
was about the following settlements in nahiya of Djakovica, the territory where 
disappearance of Serbs was the most evident. So in the comparative presentation 
of Milojević and Yastreboff, in comparison with happenings before the Crimean 
war, it was obvious where in the meantime the Serbian settlements were, what were 
their limit numerical values of ethno-demographic character at the time period.

 By Milojević By Yastreboff 

1. Streoc 22 20

2. Prilep 17 15

3. Istinić 5 5

4. Grmočelo 6 5

5. Crni Breg 18 20

6. Loćane 25 25

7. Dečane 12 15

8. Batuša 11 8

9. Bjelaja 13 10

10. Junik 28 25

11. Kruševo 9 7

12. Hrastovice 9 10

 175 households 165 households

Ljubonić 18 –

Dubovik 13 –

G. and D. Luka 25 –

Skivjani 15 –

Dugok 17 –

 88 households

 263 households

For the first twelve villages the difference is only for ten houses (households) – ten 
less by Yastreboff (Yastreboff was having in mind later situation, probably the first 
couple of years of the 1870-ies). Having in mind the supplement (to this) index, it is 
obvious that records by Milojević were from the earlier tome period, most certainly be-
fore 1870 (which is seen by the fact that in the supplemented villages orthodox Serbs 
vanished in different ways) migration, islamization, even simple physical liquidation 

– precisely described – for the period during 1860-ies – by Serafim Ristić, the prior of 
the monastery, in his documentary thesis Weeping of Ancient Serbia. Furthermore, 
these numbers were also decimated. Milojević writes, not with regret, how it was: “20 
years ago in 17 villages in the vicinity were 263 households, and now in those villages 
there are not even 10 households. The truth is that Serbs living in those villages, as 
orthodox, were exterminated and extirpated, but still some of them have left, along 
with Muslims, as Muslims and under name Albanians”.

5. Travel-record of M. Milojević deserves, for many reasons, to be taken 
into new critical analysis and to be determined “line by line” what is in his 
travel-record true, certain, objective, and where he was mistaken, in virtue of
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пра во слав ну кон фе си о нал ну при сут ност, на ро чи то ка да се има ло у ви ду ка ква 
је би ла њи хо ва си ту а ци ја три де се так го ди на ра ни је, у вре ме бе ле же ња Ами Бу еа 
и Јо зе фа Ми ле ра. У пи та њу су би ла сле де ћа на се ља у Ђа ко вач кој на хи ји, те ре ну 
где је иш че за ва ње Ср ба би ло нај е ви ден тни је. Та ко су у упо ред ном при ка зу код 
Ми ло је ви ћа и Ја стре бо ва, у по ре ђе њу са при ли ка ма у вре ме пред Крим ски рат, 
ви де ло где је све би ло – у том ме ђу вре ме ну – срп ских на се ља, и ка кве су би ле гра-
нич не ну ме рич ке (број не) вред но сти ет но-де мо граф ског ка рак те ра у то вре ме.

 Код Ми ло је ви ћа Код Ја стре бо ва

1. Стре оц 22 20

2. При леп 17 15

3. Исти нић 5 5

4. Гр мо че ло 6 5

5. Цр ни Брег 18 20

6. Ло ћа не 25 25

7. Де ча не 12 15

8. Ба ту ша 11 8

9. Бје ла ја 13 10

10. Ју ник 28 25

11. Кру ше во 9 7

12. Хра сто ви це 9 10

 175 ку ћа 165 ку ћа

Љу бо ни ћи 18 –

Ду бо вик 13 –

Г. и Д. Лу ка 25 –

Ски вја ни 15 –

Ду гок 17 –

 88 ку ћа

 263 ку ћe

За пр вих два на ест се ла раз ли ка је за са мо де сет ку ћа (до мо ва) – де сет ма ње код 
Ја стре бо ва (по свој при ли ци сто га што је Ја стре бов узи мао не што ка сни ју си ту а-
ци ју, ве ро ват но пр вих го ди на из 1870-их го ди на. Ка да се узме и до да так (овом) 
по пи су, ја сно је да су бе ле же ња Ми ло је ви ћа би ла из ра ни јих го ди на, из ве сно 
пред 1870. го ди ну (што се ви ди и по то ме да су у до дат ним се ли ма пра во слав ни 
Ср би не ста ли на раз не на чи не) исе ља ва њем, исла ми за ци јом, чак и про стом 
фи зич ком ли кви да ци јом, о че му – баш за ово вре ме 1860-их го ди на – ре чи то 
пи ше Се ра фим Ри стић, игу ман, у свом до ку мен тар ном спи су Плач Ста ре Ср-
би је. Уоста лом, и ови на ве де ни бро је ви су би ли ви ше не го де сет ко ва ни. О то ме 
Ми ло је вић, не са жа ло шћу, пи ше ка ко је: „пре 20 го ди на би ло у окол них 17 се ла 
пре ко 263 ку ће, а са да их у свим тим се ли ма не ма ни пу них 10 ку ћа. Исти на, да 
су се Ср би у овим се ли ма, као пра во слав ни, са вр ше но за тр ли и ута ма ни ли, али 
су још оста ли, и са сви ма до та да шњим му ха ме дан ци ма, као му ха ме дан ци и под 
име ном Ар на у та“.

5. Пу то пис М. Ми ло је ви ћа за слу жу је, из ви ше раз ло га, да се узме у но ву 
кри тич ку ана ли зу и да се, „ред по ред“, утвр ди оно што је, код ње га тач но,
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insufficient information and reorganization. It would not mean – as someone 
would perhaps understand – the simplified rehabilitation of his Travel-record, 
but the critical and stalwart agitation in order to determine to his work the real 
place in historiography, especially in the genre of travel-recording works. In 
one word, three books of Milojević’s travel-record have their place in Serbian 
historiography. They can not be simply put at the (scientific) Index librorum 
prohibitorum and can not be easily rejected. Therefore we should approach to 
the work and see what of his huge travel-record documentation can be used 
in further scientific research about geographic-ethnographic-historiographic 
studies of the started subject. In this sense, we will shortly quote a few exam-
ples that confirm, even in fragments, the validity of his travel-record studies, 
confirmed through comparative presentations of other researchers of Kosovo 
and Metohija issues in the 19th century.

Cartographic survey of Milojević’s Travel-record was – for a long time 
– necessary in order to be better and plastically understood. It was firstly 
demanded for scientific reasons, primarily, in order to have the possibility 
to be compared with other foreign scientific works, which will show ethnic 
population structure of European Turkey (La Turquie d’Europe) in order to 
recognize similarities and differences in presentation of these issues, and si-
multaneously – concretely and visually – to see the travel-record presenta-
tion itself in the work of Miloš Milojević, in other words his valuable part for 
further scientific-research purposes. This need could be seen in the Serbian 
adept cartographic – scientific discipline, primarily in the work of Vladimir 
Karić about Serbia (1887) where was attached colored ethnographic map of 
distribution of Serbian population, and where it could be seen – even though 
it is very generalized and shown in small scale – ethnical situation of Serbian 
population in Kosovo and Metohija, and it was in many parts unisonous with 
numerical-statistic data of Milojević. The same thing can be also seen on the 
colored map in Basis for geography and geology of Macedonia and Ancient 
Serbia… by Cvijić, although in significantly changed historical-demographic 
cir cumstances after Serbian-Turkish wars from 1876 to 1877/78.

Therefore, Ethnical map of a part of Ancient Serbia, written by Dr. 
Mirčeta Vemić, scientific associate at the Geographic institute “Jovan 
Cvijić” SASA, based on Milojević’s Travel-record has a great significance. 
This ethnical map by Dr. M. Vemić transponed Milojević’s data, and in 
systematized form of cartographic presentation brought individual seg-
ments of different national elements into one unit of ethnic composition 
for each individual place (settlement). His determination from introduc-
tion “Ethnic map of a part of Ancient Serbia is a visual cartographic notion 
of ethnical structure and disposition of population in settlements given in 
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си гур но, објек тив но, за раз ли ку од гре ша ка, на ста лих због не до вољ не 
оба ве ште но сти и пре и на ча ва ња. То не би зна чи ло – ка ко би не ки мо жда 
схва ти ли – упро шће ну ре ха би ли та ци ју ње го вог Пу то пи са, већ кри тич ки 
и те мељ но пре тре са ње ка ко би се ње го вом де лу од ре ди ло пра во ме сто у 
исто ри о гра фи ји, по себ но у жан ру пу то пи сач ких де ла. Јед ном ре чи три 
књи ге Ми ло је ви ће вог пу то пи са има ју сво је ме сто у срп ској исто ри о гра фи-
ји и не мо гу се јед но став но ста ви ти на (на уч ни) In dex li bro rum pro hi bi to-
rum и ола ко од ба ци ти. Сто га тре ба при сту пи ти по слу и са гле да ти шта од 
ње го ве огром не пу то пи сач ке до ку мен та ци је оста је за упо тре бу у да љим 
на уч ним ис тра жи ва њи ма о ге о граф ско-ет но граф ско-исто ри о граф ским 
про у ча ва њи ма про бле ма ти ке ко ју је по кре нуо. У овом сми слу, на ве шће мо 
украт ко не ко ли ко при ме ра ко ји по твр ђу ју, ма кар и фраг мен тар но, тач ност 
ње го вих пу то пи сач ких ка зи ва ња, по твр ђе них кроз ком па ра тив не при ка зе 
дру гих ис тра жи ва ча Ко сов ско-Ме то хиј ске про бле ма ти ке у XIX ве ку.

Кар то граф ски при каз Ми ло је ви ће вог Пу то пи са био је – и то већ одав-
но – по тре бан да би се упра во бо ље и пла стич но раз у мео. То су зах те ва ли 
и на уч ни раз ло зи пре све га, и у пр вом ре ду, да би се мо гао упо ре ди ти и са 
дру гим ино стра ним де ли ма, ко ја су по ка зи ва ла ет нич ку струк ту ру ста нов-
ни штва европ ске Тур ске (la Tur qu ie d’ Euro pe) ка ко би се ви де ле слич но сти 
и раз ли ке у при ка зи ва њу ове про бле ма ти ке, а са мим тим и – кон крет но и 
ви зу ел но – са гле дао и сам пу то пи сни при каз у де лу Ми ло ша Ми ло је ви ћа, 
од но сно ње го ва вред но сна стра на за да ље на уч но-ис тра жи вач ке по тре бе. 
Ова по тре ба мо гла се уви де ти и у са мој срп ској струч ној кар то граф ско-на-
уч ној ди сци пли ни, нај пре у де лу Вла ди ми ра Ка ри ћа о Ср би ји (1887) где 
је би ла при ло же на и ко ло ри са на ет но граф ска кар та про сти ра ња срп ског 
на ро да, а у ко јој се мо гла ви де ти – иако ја ко уоп ште на и у ма лој сра зме ри 
при ка за на – ет нич ка си ту а ци ја срп ског на ро да на Ко со ву и у Ме то хи ји 
ко ја је у ве ли кој ме ри би ла у са гла сно сти са Ми ло је ви ће вим ну ме рич ко-
ста ти стич ким по да ци ма. То ће се ка сни је ви де ти и на ко ло ри са ној кар ти 
у Цви ји ће вом де лу Осно ви за ге о гра фи ју и ге о ло ги ју Ма ке до ни је и Ста ре 
Ср би је… иако у знат но про ме ње ним исто риј ско-де мо граф ским при ли ка ма 
на ста лим по сле срп ско-тур ских ра то ва 1876. и 1877/78. го ди не.

С то га је од ве ли ког зна ча ја Ет нич ка кар та де ла Ста ре Ср би је, др 
Мир че те Ве ми ћа, на уч ног са рад ни ка Ге о граф ског ин сти ту та СА НУ „Јо ван 
Цви јић“, ко ја је ура ђе на на осно ву Ми ло је ви ће вог Пу то пи са. Ова ет нич ка 
кар та др М. Ве ми ћа упра во је тран спо но ва ла Ми ло је ви ће ве по дат ке, и у 
си сте ма ти зо ва ној фор ми кар то граф ског при ка зи ва ња из не ла по је ди нач-
не сег мен те ра зно ли ких на род но сних еле ме на та у је дин стве ну це ли ну ет-
нич ке ком по зи ци је сва ког по је ди нач ног ме ста (на се ља). Са свим је тач на 
ње го ва кон ста та ци ја из Уво да да је „Ет нич ка кар та де ла Ста ре Ср би је 
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FOREWORD

Travel-record of Miloš S. Milojević from the second half of 19th century” 
is completely correct. In generalized detailed introductory part, which is 
a true study itself, Dr. M. Ve mić with qualified and skilled methodological 
treatment explains Milojević’s data, and in his way, verifies and actual-
izes his work for further scientific comments and researches (for example, 
like Vladimir Bovan lately did in his work “About travel-record of Miloš 
S. Milojević over the Ancient Serbia”, with obviously correct observations 
and general marks).

According to the conception and criteria, ethnographic map of Kosovo and 
Metohija scientifically represents positive asset in the cartographic area. Be-
sides, it can serve the best way as an impulse and exemplar for similar new 
ethno-demographic researches of Kosovo and Metohija, in other words carto-
graphic presentations, for example memorable and full with data work of Todor 
Stanković Travel-notes around Ancient Serbia 1880–1910, the former Serbian 
consul – among other places he was in Priština too – and editor of Serbian 
redaction of Turkish vilayet’s newspaper Prizren (1871–1898), excellent con-
noisseur of general situation in Ancient Serbia under Turkish power, especially 
Serb-Albanian relations and ethnographic situation of the time. In this sense, 
ethnographic and socio-demographic notes of Stanković only confirm, in prin-
cipal, Milojević’s Travel-record telling. Especially in this direction of research 
presentation and evaluation of Milojević’s written work, we should take into 
consideration those criteria and marks that – beside the mentioned ones – were 
given about him by his other contemporaries, like Dr. Vladan Đorđević, Zarija 
Popović (Giljanac), Jovan Hadži Vasiljević and others.

Academician
Vladimir Stojančević
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ПРЕДГОВОР

ви зу ел но кар то граф ска пред ста ва ет нич ког са ста ва и рас по ре да ста нов ни-
штва по на се љи ма ко ји су на ве де ни у Пу то пи су Ми ло ша С. Ми ло је ви ћа из 
дру ге по ло ви не XIX ве ка“. У са же том ис црп ном увод ном де лу, ко ји је у ства-
ри пра ва сту ди ја, др М. Ве мић ква ли фи ко ва но и струч но ме то до ло шким 
по ступ ком обра зла же и ту ма чи Ми ло је ви ће ве по дат ке, а ти ме на свој ствен 
на чин, ње го во де ло ве ри фи ку је и ак ту е ли зу је за да ља на уч на ко мен та ри-
са ња и про у ча ва ња (као што је, на при мер, у по след ње вре ме то учи нио др 
Вла ди мир Бо ван у свом ра ду „О пу то пи су Ми ло ша С. Ми ло је ви ћа по Ста рој 
Ср би ји“, са очи то тач ним за па жа њи ма и оце на ма уоп ште).

По сво је вр сној кон цеп ци ји и кри те ри ју му, ет но граф ска кар та Ко со ва и 
Ме то хи је у до бро на уч ном по гле ду пред ста вља по зи тив ну до бит у обла сти 
кар то граф ске стру ке. Сем то га, на нај бо љи на чин мо же да по слу жи као 
под сти цај и узор за но ва слич на ет но-де мо граф ска ис пи ти ва ња у обла сти 
Ко со ва и Ме то хи је, од но сно кар то граф ска при ка зи ва ња, на при мер зна-
ме ни тог и по да ци ма кр ца тог де ла То до ра Стан ко ви ћа Пут не бе ле шке по 
Ста рој Ср би ји 1880–1910, не ка да шњег срп ског кон зу ла – из ме ђу оста лог 
и у При шти ни – и уред ни ка срп ске ре дак ци је тур ског ви ла јет ског ли ста 
При зрен (1871–1898), ина че од лич ног по зна ва о ца оп штих при ли ка у Ста-
рој Ср би ји под тур ском вла шћу, а по себ но срп ско-ар ба на шких од но са и 
ет но граф ске си ту а ци је то га вре ме на. У овом сми слу, уз гред ре че но, Стан-
ко ви ће ва ет но граф ска и со цио-де мо граф ска бе ле же ња са мо по твр ђу ју, у 
на че лу, Ми ло је ви ће ва пу то пи сна ка зи ва ња. По себ но у овом прав цу у про у-
ча ва њу при ка зу и оце ни Ми ло је ви ће вог пи са ног де ла, тре ба узе ти у об зир 
и оне кри те ри је и оце не ко је су о ње му – осим по ме ну тих – да ли и дру ги 
ње го ви са вре ме ни ци као др Вла дан Ђор ђе вић, За ри ја По по вић (Ги ља нац), 
Јо ван Ха џи Ва си ље вић и дру ги.

Ака де мик
Вла ди мир Сто јан че вић
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Introduction

Ethnic map of a part of Ancient Serbia is a visual cartographic presentation 
of ethnic composition and configuration of population by settlements named 
in Travel-record of Miloš S. Milojević from the second half of the 19th century. 
Three volumes of our famous travel-writer under the title Travel-record of 
a part of Real (Ancient) Serbia published in 1871, 1872 and 1877, inauspi-
ciously represent valuable historical, ethnographical and geographical source 
that served for compilation of this map. Travel-record was primarily made for 
scientific reasons, what can be seen from the support by the time president of 
the Serbian Scientific Association, Mr. Janko Šafarik, as well as with the finan-
cial support obtained by the Association for printing of the first two volumes. 
In our historiography this travel-record is especially prominent, often quoted, 
sometimes denied, but till today none of its contents were mapped.

Having in mind cartographic pos sibilities to convert literary and numeric 
data into visual shape, for this map are selected only the contents referring to 
ethnic structure of population and its distribution by settlements with different 
number of households. In order to start mapping, all data were separated in 
different tables, in the sequence as written in travel-record. Tables are a part 
of this work in order to better read and explain maps, but also to establish 
necessary liaisons with authentic text from the travel-record.

Territorially speaking, the mentioned travel-record is related to Kosovo 
and Metohija, the area “known in Serbian historiography as Ancient Serbia” 
(Stojančević 1994: 1). Then to certain parts of northern Albania, south-west-
ern Macedonia, as well as to parts of Raška and Toplica, from the time period 
when these Serbian territories, as well as the entire Albania and Macedonia 
were still under Turkish government. The mentioned areas are the territorial 
framework of the map.

Territorial scale of mapping is 1 : 300 000, and it gives the possibility to 
have complete, synoptic picture of the specified territory, while the scale of 
cartographic signs (cartographic diagram) is related to the circle diameters and 
the square base lines which are in proportion with classification of settlements 
according to the dimensions.

FOREWORD
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Увод

Ет нич ка кар та де ла Ста ре Ср би је је ви зу ел на кар то граф ска пред ста ва 
ет нич ког са ста ва и рас по ре да ста нов ни штва по на се љи ма ко ја су на ве де на 
у пу то пи су Ми ло ша С. Ми ло је ви ћа из дру ге по ло ви не XIX ве ка. Три све ске 
на шег по зна тог пу то пи сца под на сло вом Пу то пис де ла Пра ве (Ста ре) Ср-
би је ко је су об ја вље не 1871, 1872. и 1877. го ди не, не сум њи во пред ста вља ју 
ве о ма вре дан исто риј ски, ет но граф ски и ге о граф ски из вор, ко ји је по слу-
жио за из ра ду ове кар те. Пу то пис је ра ђен, пре све га, из на уч них раз ло га, 
што се ви ди из по др шке та да шњег пред сед ни ка Срп ског уче ног дру штва 
г. Јан ка Ша фа ри ка, као и ма те ри јал не по мо ћи ко је је то дру штво из дво-
ји ло за штам па ње пр ве две све ске. У на шој исто ри о гра фи ји овај пу то пис 
је по себ но за па жен, че сто је на во ђен, по не кад и оспо ра ван, али до да нас 
ни је кар ти ран ни је дан ње гов са др жај.

Има ју ћи у ви ду мо гућ но сти кар то гра фи је да ли те рар не и ну ме рич ке 
по дат ке пре тво ри у ви зу ел ни об лик, за ову кар ту из дво јен је са мо онај са-
др жај ко ји се од но си на ет нич ки са став ста нов ни штва и ње гов рас по ред 
по на се љи ма са раз ли чи тим бро јем ку ћа. Да би се при сту пи ло кар ти ра њу 
сви по да ци су из дво је ни у по себ не та бе ле, по ре до сле ду ко јим су би ли за-
пи са ни у пу то пи су. Та бе ле се на ла зе у са ста ву овог ра да ра ди бо љег чи та ња 
и ту ма че ња кар те, али и због ус по ста вља ња нео п ход не ве зе са из вор ним 
тек стом пу то пи са.

 У те ри то ри јал ном по гле ду на ве де ни пу то пис се, пре све га, од но си на 
Ко со во и Ме то хи ју, област „ко ја је у срп ској исто ри о гра фи ји по зна та под 
име ном Старa Србијa“ (Сто јан че вић 1994: 1), а за тим на де ло ве се вер не 
Ал ба ни је, се ве ро за пад не Ма ке до ни је, као и де ло ве Ра шке и То плич ке обла-
сти, из вре ме на ка да су ови де ло ви те ри то ри је Ср би је, као и це ла Ал ба ни ја 
и Ма ке до ни ја још увек би ли под Тур ци ма. На ве де не обла сти пред ста вља ју 
те ри то ри јал ни за хват кар те.

Про стор на раз ме ра кар ти ра ња је 1 : 300 000, и она омо гу ћа ва да се са чи-
ни це ло ви та, до вољ но пре глед на и ја сна сли ка на зна че не те ри то ри је, док 
је раз ме ра кар то граф ских зна ко ва (кар то ди ја гра ма) ве за на за ве ли чи не 
преч ни ка кру го ва и осно ви це ква дра та ко ји се на ла зе у од ре ђе ној про пор-
ци ји са кла си фи ка ци јом на се ља по ве ли чи ни.

ПРЕДГОВОР
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Topographic basis of a map is the display of major rivers and their larger 
tributaries, lakes, hypsometric display of relief contours at 500 m, then con-
temporary state, republic and province boundaries at the entangled area. Topo-
graphic connotation is made of denominations of mapped settlements as well 
as selected hydronims and oronyms. Thematic contents are chart-diagrams 
dimensioned according to the dimensions of the settlements and divided ac-
cording to the ethnic structure of population.

Mapping of these contents has a concrete scientific significance in closer 
perceiving and research of ethnic and demographic processes of the time in 
Kosovo and Metohija with the surroundings, because only with help of the 
map the real, immediate picture of the found conditions can be seen, that even 
travel-writer in his well-read work could not perceive and point out. From the 
social aspect this map represents unique review of population instead of the 
census that during that time for this territory did not exist.

INTRODUCTION
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То по граф ску осно ву кар те са чи ња ва при каз глав них ре ка и њи хо вих 
ве ћих при то ка, је зе ра, хип со ме триј ски при каз ре ље фа са ви син ском раз-
ли ком од 500 м, а за тим и са вре ме не др жав не, ре пу блич ке и по кра јин ске 
гра ни це на за хва ће ној те ри то ри ји. То по граф ску ко но та ци ју ства ра ју на зи-
ви кар ти ра них на се ља као и ода бра ни хи дро ни ми и оро ни ми. Те мат ски 
са др жај чи не кар то ди ја гра ми ди мен зи о ни са ни пре ма ве ли чи ни на се ља 
и по де ље ни пре ма ет нич ком са ста ву ста нов ни штва.

Кар ти ра ње ових са др жа ја има кон крет ни на уч ни зна чај у бли жем са-
гле да ва њу и из у ча ва њу ет нич ких и де мо граф ских про це са тог вре ме на на 
Ко со ву и у Ме то хи ји и њи хо вом окру же њу, јер са мо уз по моћ кар те мо же 
да се до би је не по сред на ре ал на сли ка на ђе ног ста ња, ко ју ни сам пу то пи-
сац ни је мо гао у свом ра ду на ли те ра ран на чин да са гле да и пре до чи. Са 
дру штве ног аспек та ова кар та пред ста вља сво је вр стан пре глед ста нов ни-
штва уме сто по пи са, ко ји за ту те ри то ри ју у оно вре ме ни је по сто јао.

УВОД

Круна краља српског Милутина; Српски 

надгробни споменик код манастира 

Ђурђеви ступови; Круна и минђуше 

краљице српске Симониде (цртежи 

из прилога „Путописа“ Милоша С. 

Милојевића)

The crown of the Serbian King Milutin; 

Serbian tombstone close to Ður�evi Stupovi 

monastery; crown and earrings of the 

Serbian Queen Simonida (drawings from the 

Appendix to the Miloš S. Milojević’s “Travel-

record”)
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Travel-record of Miloš S. Milojević as a cartographic 
source

In cartography, travel-records are considered as worthy cartographic sources 
only if they are unique by author, territorial coverage and epoch of data collec-
tion. By their essence travel-records are unique descriptions, simultaneously 
registers of objects and features at a specified territory according to determined 
travel directions, registered by chronological order, which was frequent in 
research practice in geography and cartography in the past. Basically, travel-
records were founded on at least two fundamental methods, and those are: 
registering (counting and measurement) and description of the found state in 
the field. Those methods are together basic methods from the point of view of 
mapping. In the case when travel-records convert in the field into cartographic 
image they are called sketches, if it is about shorter trips or itineraries if it 
is about longer trips. Itineraries were known even in the Old Ages and they 
represented the major aspect of mapping in the time. By shorter trips were 
usually sketched narrower areas of the territory, while within itineraries this 
area is wider.

Travel-record of Miloš S. Milojević over the Ancient Serbia, although until 
this map none of its contents were mapped, is the type of itinerary. He travelled 
through “along and across” so that for the central part of the territory, in other 
words Kosovo and Metohija, he mostly gathered voluminous material, while 
for the area out of that itinerary coverage there exist no records. However, what 
interested first of all travel-recorder and was registered in his notebooks were 
objects of culture with obvious and picturesque traces, about churches and 
sites of former churches, monasteries and site of former monasteries, differ-
ent monuments, inscriptions, tombstone boards, as well as remains of secular 
buildings, fortresses, towers, bridges, hot spas and fountains, and along with 
all this ethnical belonging and the distribution of population in settlements. 
Along with registration of these data, travel-recorder briefly quoted folkways, 
traditions, costumes, legends, songs, stories, anecdotes, religion and national 
feel of belonging, relation to the governmental administration, other ethnic 
communities etc.

The special and valuable thing is that researches are of domestic author, 
which was in the time very rare due to security reasons. It was necessary to have 

FOREWORD
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Пу то пис Ми ло ша С. Милоје ви ћа као картограф ски 
извор

Пу то пи си се у кар то гра фи ји сма тра ју ва ља ним кар то граф ским из во ри ма 
ако су је дин стве ни по ауто ру, те ри то ри јал ном за хва ту и епо хи при ку пља-
ња по да та ка. По сво јој су шти ни пу то пи си су сво је вр сни опи си, ујед но и 
по пи си обје ка та и по ја ва на не кој те ри то ри ји по од ре ђе ним прав ци ма 
пу та, за бе ле же ни хро но ло шким ре дом, што је би ла че ста ис тра жи вач ка 
прак са у ге о гра фи ји и кар то гра фи ји у про шло сти. У прин ци пу, пу то пи си 
су се за сни ва ли нај ма ње на две фун да мен тал не ме то де, а то су: ре ги стро-
ва ње (бро је ње и ме ре ње) и опи си ва ње на ђе ног ста ња на те ре ну. Те ме то де 
ујед но су и ба зич не ме то де са ста но ви шта кар ти ра ња. У слу ча ју да се пу-
то пи си већ на те ре ну пре тва ра ју у кар то граф ску сли ку на зи ва ју се кро ки 
ако се ра ди о кра ћим, или ити не ре ри ка да се ра ди о ду жим пу те ви ма. Ити-
не ре ри су би ли по зна ти још у ста ром ве ку и пред ста вља ли су глав ни вид 
кар ти ра ња у оно до ба. Уз кра ће пу те ве обич но се кро ки ра ју ужи по ја се ви 
те ри то ри је, док је код ити не ре ра тај по јас ши ри.

Пу то пис Ми ло ша С. Ми ло је ви ћа по Ста рој Ср би ји, иако до ове кар те 
ни је дан ње гов са др жај ни је кар ти ран, је ити не рер ског ка рак те ра. Он је 
овом те ри то ри јом про кр ста рио „уз дуж и по пре ко“ та ко да је за цен трал ни 
део те ри то ри је, тј. за Ко со во и Ме то хи ју, углав ном при ку пио обим ну гра ђу, 
док за про стор из ван тог ити не рер ског за хва та не ма по да та ка. Ме ђу тим, 
оно што је пре све га, ин те ре со ва ло пу то пи сца и што је ре ги стро вао у сво јим 
све ска ма би ли су објек ти кул ту ре са ви дљи вим пи са ним и жи во пи са ним 
тра го ви ма, о цр ква ма и цр кви шти ма, ма на сти ри ма и ма на сти ри шти ма, 
ра зним спо ме ни ци ма, нат пи си ма, над гроб ним пло ча ма, као и оста ци ма 
све тов них гра ђе ви на, твр ђа ва, ку ла, мо сто ва, то плих ба ња и че сми, а уз 
све то и ет нич ка при пад ност и рас по ред ста нов ни штва по на се љи ма. Уз 
ре ги стра ци ју ових по да та ка пу то пи сац је крат ко на во дио на род не оби ча је, 
пре да ња, но шњу, ле ген де, пе сме, при че, анег до те, ре ли гиј ско и на ци о нал-
но осе ћа ње при пад но сти, од нос пре ма др жав ној упра ви, дру гим ет нич ким 
за јед ни ца ма итд.

По себ но је зна чај но и дра го це но то што се ра ди о ис тра жи ва њи ма до-
ма ћег ауто ра, ко ја су у оно вре ме би ла ве о ма рет ка због без бед но сних раз-
ло га. По треб но је би ло пу но хра бро сти да се оде у ове кра је ве, јер је овде 
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a lot of courage to travel trough those areas, because the situation for Serbs 
was very difficult. It was reflected in tolerating and collaborating of Turkish 
authorities in every type of crime towards Christian population, like executions 
of Serbian leaders in villages, usurpation and robbery of their property, differ-
ent types of blackmails, kidnaps of female population, and free service for the 
needs of authorities (kuluk – unpaid forced labor), paying fines (globa) in lost 
court lawsuits, imposition of additional taxes and fees, different chicaneries, 
persecutions etc. Travel-record was made in the time of violent disappear-
ance of Serbs and tracks exterminations of their culture at these areas, and it 
represents a cross-section of the condition in this process, when “Serbs from 
the majority population in Metohija (till the Crimean war) and Kosovo (up to 
Serbian-Turkish wars between 1876 – 1878) became the minority and this area 
was fundamentally changed in ethnic, cultural, economical and civilization 
sense, became one of the most back-warded and the least safe of all Turkish 
provinces on the Balkan peninsula” (Stojančević 1994: 3).

Despite all dangers and difficulties that happened during this trip, thanks 
to high level of patriotism and personal courage of the travel-recorder, a lot of 
valuable data were gathered, so that, by its coverage, this travel-record could 
be classified at the same level with researches of the famous European re-
searchers-examiners of situation in Kosovo and Metohija in the middle of the 
19th century, such as: Josef Müller, Ami Boué, Johan Georg von Hahn, Ivan 
S. Yastreboff, Petar Kukulj, Aleksandar Gilferding, M. McKenzie, Vladimir 
Stojančević, A. P. Arbijev, Teodor Ipen and others.

From multitude of travel-record data for the map are taken only those that 
are related to ethical belongings of population and their dispersion in settle-
ments. Those data represent minor part in regard to the entire travel-record, 
but there are registered over 1 000 settlements, which represents sufficient 
scope and density of the contents for the territory, which was the basis for 
the mapping. Certain number of settlements is repeating because of the in-
tersection and contact of directions of travelling, which is quoted in tables of 
data. This repeating of settlements magnify the accuracy of the travel-record, 
because in the majority of these cases the same or more precise data about the 
number of houses and their ethnical belongings are repeated.

Reconnoiter of these settlements specified in the travel-record is made ac-
cording to the maps younger at least half of the century than the travel-records, 
as well as over contemporary maps, so it has left certain number of settlements 
that have not been found, even on maps of larger scale. Similarly, in domestic 
archives such maps of this area from the time of writing of the travel-record or 
earlier could not be found, because such maps of large scales, except J. Müller, 
did not exist. Also, in the time of making of this map it was impossible to go 
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би ло из ра зи то те шко за Ср бе. То се огле да ло у то ле ри са њу и са у че ство ва-
њу тур ских вла сти у сва кој вр сти зло чи на пре ма хри шћан ској ра ји, као 
што су би ле ег зе ку ци је срп ских пр ва ка по се ли ма, узур па ци ја и пљач ка 
имо ви не, раз не уце не, от ми це жен ског све та, бес плат на слу жба за по тре-
бе вла сти (ку лук), пла ћа ње те жих нов ча них ка зни (гло ба) у из гу бље ним 
суд ским пар ни ца ма, на ме та ње до дат них по ре за и так си, раз не ши ка не, 
про го ни итд. Пу то пис је ства ран у вре ме на сил ног не ста ја ња Ср ба и за-
ти ра ња тра го ва њи хо ве кул ту ре на овим про сто ри ма, и пред ста вља је дан 
пре сек ста ња у том про це су, ка да су „Ср би од ве ћин ског ста нов ни штва 
у Ме то хи ји (до Крим ског ра та) и на Ко со ву (до срп ско-тур ских ра то ва 
1876–1878. го ди не) по ста ли ма њи на а ова област би ла ко ре ни то про ме-
ње на и у ет нич ком, кул ту ро ло шком, при вред ном и ци ви ли за циј ском 
сми слу, по став ши та ко јед ном од нај за о ста ли јих и нај ма ње без бед них 
тур ских про вин ци ја на Бал кан ском по лу о стр ву“ (Сто јан че вић 1994: 3).

Упр кос свим опа сно сти ма и те шко ћа ма ко је су се де ша ва ле на овом пу ту, 
за хва љу ју ћи ви со ком па три о ти зму и лич ној хра бро сти пу то пи сца са ку пље-
но је пу но вер них по да та ка, та ко да се, по свом за хва ту, овај пу то пис мо же 
свр ста ти у исти ред са ис тра жи ва њи ма ве ли ких европ ских ис тра жи ва ча-
про у ча ва о ца ко сов ско-ме то хиј ских при ли ка сре ди ном XIX ве ка, као што 
су: Јo sef Müller, Ami Boué, Jo han Ge org von Hahn, Иван С. Ја стре бов, Пе тар 
Ку куљ, Алек сан дар Гиљ фер динг, Мјур Ме кен зи је ва, Вла ди мир Сто јан че-
вић, А. П. Ар би је ва, Те о дор Ипен и дру ги.

Из мно штва пу то пи сних по да та ка за кар ту су узе ти са мо они ко ји се 
од но се на ет нич ку при пад ност ста нов ни штва и њи хов рас по ред по на се-
љи ма. Ти по да ци пред ста вља ју ма њи део у од но су на це ли ну пу то пи са 
али у ње му је ре ги стро ва но пре ко 1 000 на се ља, што пред ста вља до во љан 
обим и гу сти ну са др жа ја за ту те ри то ри ју, на осно ву че га се при сту пи ло 
на зна че ном кар ти ра њу. Је дан број на се ља се по на вља због укр шта ња и до-
ди ра пра ва ца пу то ва ња, што је так са тив но на ве де но у та бе ла ма по да та ка. 
Ова по на вља ња на се ља по ве ћа ва ју тач ност пу то пи са, јер се у ве ћи ни тих 
слу ча је ва по на вља ју исти или пре ци зни ји по да ци о бро ју ку ћа и њи хо вој 
ет нич кој при пад но сти.

Ре ког но сци ра ње на се ља на ве де них у пу то пи су вр ше но је по кар та ма 
мла ђим нај ма ње по ла ве ка по вре ме ну на стан ка од пу то пи са, као и по са-
вре ме ним кар та ма, та ко да је остао је дан број на се ља ко ја ни су про на ђе на, 
чак ни на кар та ма круп ни јег раз ме ра. Исто та ко, у до ма ћим ар хи ва ма ни су 
мо гле да се про на ђу кар те овог под руч ја из вре ме на на стан ка пу то пи са 
или ра ни јем, јер та квих ка ра та круп них раз ме ра, из у зев Ј. Ми ле ра, ни је ни 
би ло. Та ко ђе, у вре ме на стан ка ове кар те би ло је не мо гу ће оти ћи на те рен, 
да би се пот пу ни је про ве ри ли по да ци, због са да шњег ет нич ког чи шће ња 
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to the field, in order to check up the data, due to present ethnical cleansing 
of Serbian population in Kosovo and Metohija by Albanians, as well as be-
cause of poor security conditions for fieldwork, regardless of the protection 
by international forces KFOR and UNMIK. Settlements that were not found 
in the contemporary map are not shown in this Ethnic map, although data 
about them can be found. In the tables, those settlements are marked with (*), 
which allows the possibility of supplementation of thematic map in the case 
of discovery of some other older or more precise map. Supplementation could 
be also performed under the supposition of more detailed field researches that 
could show a probable change of the title, outgrowing or disappearance of 
those settlements.

Names of settlements from the travel-record are to a certain degree different 
from those that can be found in newer and contemporary maps. Original terms, 
as in travel-record, are transmitted in the Ethnic map, while in tables the names 
found in contemporary maps are written parallelly. It was done with a purpose 
to map the travel-record as exactly as possible. From the table list (two columns 
of names) some lingual, lexical and orthography differences can be seen, and 
they can be used in some linguistic toponym transformation researches of that 
area in the last 150 years. Together they are one more index of major ethnic 
and cultural changes on these territories. Generally speaking, more than 50% 
of names differ from those recorded in the travel-record. Territorially speaking, 
those changes are minor in ethnically homogeneous areas.
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срп ског ста нов ни штва на Ко со ву и у Ме то хи ји од стра не Ар ба на са, као и 
ло ших оп штих без бед но сних усло ва за те рен ска ис тра жи ва ња и по ред 
за шти те од стра не ме ђу на род них сна га КФОР-а и УН МИК-а. На се ља ко ја 
ни су про на ђе на на не кој са вре ме ној кар ти ни су при ка за на на овој Ет нич-
кој кар ти, иако по сто је по да ци за њих. У та бе ли су та на се ља на зна че на 
са зве зди цом (*) што под ра зу ме ва и мо гућ ност до пу не те мат ске кар те у 
слу ча ју про на ла ска не ке ста ри је или још пре ци зни је кар те. До пу на би се 
мо гла из вр ши ти и под прет по став ком де таљ ни јих те рен ских ис тра жи ва ња 
ко ја би по ка за ла и ве ро ват ну про ме ну на зи ва, пре ра ста ња или не ста нак 
тих на се ља.

На зи ви на се ља из пу то пи са до не кле се раз ли ку ју од оних ко ји се на ла зе 
на но ви јим и са вре ме ни јим кар та ма. Из вор ни на зи ви, ка ко сто је у пу то пи-
су, пре не се ни су на Ет нич ку кар ту, док су у та бе ла ма па ра лел но ис пи са-
ни и на зи ви про на ђе ни на са вре ме ним кар та ма. То је ура ђе но с на ме ром 
да се што ег закт ни је кар ти ра пу то пис. Из та бе лар ног спи ска (две ко ло не 
на зи ва) ви де се из ве сне је зич ке, лек сич ке и пра во пи сне раз ли ке, ко је мо гу 
да по слу же и за лин гви стич ка про у ча ва ња про ме на то по ни ма тог под руч ја 
у по след њих 150 го ди на. Оне су ујед но још је дан по ка за тељ ве ћих ет нич-
ких и кул ту ро ло шких про ме на на тим те ри то ри ја ма. У це ли ни гле да но, ви-
ше од 50% на зи ва раз ли ку је се од за бе ле же них у пу то пи су. Те ри то ри јал но 
гле да но, те про ме не су ма ње у ет нич ки хо мо ге ним под руч ји ма.
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Cartographic presentation of ethnical structure
of population

Subject of mapping

Cartographic survey of ethnical structure of population represents a special 
problem that all cartographers meet, when speaking of mixed environments, 
and none method has been accepted for solving the problem. This was pointed 
out in the well-known work “Principles and methods for assembling the ethno-
graphic map of Balkan Peninsula” by Jovan Cvijić, with the following words: 

“It is much harder to present folk circumstances in areas of mixed population” 
(Cvijić, 1907: 44). There he cited three areas at Balkan Peninsula and wider, 
where Serbian nation lives, as areas of “especially mixed population”, and one 
of those areas is a part of Ancient Serbia.

Ethnic composition of population of Ancient Serbia, and its territorial dis-
tribution in this map, is shown by settlements given by method of structural 
cartho-diagrams. This method is by itself accurate, although is less clear, in 
relation to method of qualitative regioning, i.e. colored surfaces and shad-
ings that are usually applied in synoptic ethnic maps. 7 ethnic groups were 
set aside: Serbs, Islamized Serbs (Poturis), Arnauts (Islamized Albanians), 
Osmanlis, Latins (catholic Albanians), Circassians and Gypsies, exactly as 
those groups were singled out in travel-record of Miloš S. Milojević. Every 
of mentioned ethnic groups is marked with special color that can be found 
within the cartho-diagram. So if it is about ethnically completely homogenous 
settlement, the entire cartho-diagram is shown in one color, if it is a mixed 
settlement, colors in cartho-diagram are proportionally represented according 
to the data from the travel-record.

Certain number of settlements, especially in Kuršumlija kadiluk, for which 
it was not determined entire but only partial ethnic composition, where in the 
travel-record is cited that it is about belongings to one or another ethnic group, 
such settlements are presented with special, divided cartho-diagram, where in 
one and another part of a sign both colors are given, and in legend are marked 
as mixed “or–or” settlements. In the travel-record some where is mentioned the 
origin and belongings of small ethnic groups, Gypsies and Latins, but this charac-
teristic, although copied in tables of data, was not especially shown in the map, in 
order not to lead to exaggerating the details of the presentation. The settlements 
that in for which the data about ethnical belongings of population were not cited 
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Кар то граф ски приказ етнич ког са ста ва
становни штва

Те ма ти ка кар ти ра ња

Кар то граф ски при каз ет нич ког са ста ва ста нов ни штва пред ста вља по се бан 
про блем са ко јим се су сре ћу сви кар то гра фи, ка да се ра ди о ме шо ви тим 
сре ди на ма, и за ње го во ре ше ње до са да ни је при хва ће на је дин стве на ме то-
да. То је у свом по зна том ра ду „Прин ци пи и ме то де за из ра ду ет но граф ске 
кар те Бал кан ског По лу о стр ва“ сво је вре ме но ис та као и Јо ван Цви јић, сле де-
ћим ре чи ма: „Те же је пред ста ви ти на род но сне при ли ке у обла сти ма ме шо ви-
тог ста нов ни штва“ (Цви јић, 1907: 44). Ту је на вео три обла сти на Бал кан ском 
по лу о стр ву и из ван ње га у ко јим жи ви срп ски на род као обла сти „осо би то 
из ме ша ног ста нов ни штва“, а јед на од њих је и део Ста ре Ср би је.

Ет нич ки са став ста нов ни штва Ста ре Ср би је, и ње гов те ри то ри јал ни 
раз ме штај на овој кар ти, при ка зан је по на се љи ма ме то дом струк тур них 
кар то ди ја гра ма. Ова ме то да је по се би тач ни ја, иако је ма ње пре глед на, у 
од но су на ме то ду ква ли та тив ног ре јо ни ра ња, од но сно обо је них по вр ши на 
и шра фу ра ко је се обич но при ме њу ју на пре глед ним ет нич ким кар та ма. 
Из дво је но је 7 ет нич ких гру па: Ср би, Исла ми зо ва ни Ср би (По ту ри), Ар на-
у ти (исла ми зо ва ни Ар ба на си), Осман ли је, Ла ти ни (ка то лич ки Ар ба на си), 
Чер ке зи и Ци га ни, упра во она ко ка ко су те гру пе из дво је не у пу то пи су 
Ми ло ша С. Ми ло је ви ћа. Сва ка од на ве де них ет нич ких гру па озна че на је 
по себ ном бо јом, ко ја се на ла зи уну тар кар то ди ја гра ма. Та ко, ако се ра ди 
о ет нич ки чи стом на се љу, цео кар то ди ја грам је при ка зан у јед ној бо ји, а 
ако је ме шо ви то на се ље, бо је у кар то ди ја гра му су про пор ци о нал но за сту-
пље не пре ма по да ци ма из пу то пи са

Је дан број на се ља, по себ но у Кур шу млиј ском ка ди лу ку, за ко је ни је 
утвр ђе на пот пу на, већ са мо де ли мич на ет нич ка при пад ност, где је у пу то-
пи су на ве де но да се ра ди о при пад но сти јед ној или дру гој ет нич кој гру пи, 
та ква на се ља су при ка за на по себ ним, по де ље ним кар то ди ја гра мом, где 
су у јед ном и дру гом де лу зна ка да те обе бо је, а у ле ген ди су озна че на као 
ме шо ви та „или–или“ на се ља. У пу то пи су је по не где на гла ше но по ре кло и 
при пад ност ма лих ет нич ких гру па, Ци га на и Ла ти на, али та ка рак те ри сти-
ка, иако пре пи са на у та бе ле по да та ка, ни је по себ но при ка за на на кар ти, да 
не би до шло до пре те ра ног усит ња ва ња при ка за. На се ља за ко ја у пу то пи су 
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in the travel-record, and such settlements are in small number, are shown in the 
map but without color.

For better expression of the subject of mapping, cartho-diagrams differ in 
their shape and size. All settlements are classified according to the number of 
households in 7 categories: 1) less than 20 households, 2) from 21 to 50 house-
holds, 3) from 51 to 100 households, 4) from 101 to 500 households, 5) from 
501 to 1 000 households, 6) from 1 001 to 5 000 households and 7) over 5 000 
households. For the first five categories, circled cartho-diagrams are created, 
and for the last two, squared cartho-diagrams. Surface value of these cartho-
diagrams progressively grows. In this way is created more expressive picture 
about general inhabitation and territorial distribution and gravitation of popu-
lation toward bigger centers: Kuršumlija, Priština, Peć, Prizren and Đakovica, 
that in the time had over 1 000 households.

Territories of mapping

Territorial area of this map is Kosovo and Metohija with the surrounding areas, 
as follows: to the north, some parts of Raška and Toplica; to the south, north 
Albania and Macedonia. Parts of territories of three present states: Serbia and 
Montenegro, Albania and Republic of Macedonia are shown in the map, with 
indicated present boundaries. During that time, this territory was under Turks, 
divided in nahiyas and “baryaks” so the travel-recorder, besides the size and 
ethnic composition of settlements, indicated their administrative status at the 
time.

Following the chronological and spatial schedule of travel-record, tables 
of settlements were formed according to their previous administrative status, 
where the movement of travel-recorder and the whole territory of mapping 
can be seen closer and completely. Those travel-record units are: Kuršumlija 
kadiluk – nahiya, Priština nahiya, villages of Vučitrn nahiya, villages and small 
town of Mitrovica, in Novi Pazar sanjak, some villages of Gilan, Skoplje and 
Prizren nahiya, villages of Donja (Lower) and Gornja (Upper) Drenica, Peć dis-
trict – administrative district Rugovo, Djakovica nahiya and Prizren nahiya.

From this list it is obvious that some names of settlements are repeated, 
which tells us about detailed visit to these territories by the travel-recorder. 
From the description of directions he was going trough, the road network could 
be partly reconstructed, but it is not shown in the map in order not to make 
it overburdened with contents. Unlike the travel-record, general territory of 
the given settlements is much easier to be realized from the map with regard 
to orohydrographic structure of two large basins – Kosovo and Metohija, and 
their surroundings.
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ни су на ве де ни по да ци о ет нич кој при пад но сти ста нов ни штва, а та квих је 
ма ли број, при ка за на су на кар ти али без ика кве бо је.

Ра ди ве ће из ра жај но сти те ма ти ке кар ти ра ња, кар то ди ја гра ми се раз-
ли ку ју по свом об ли ку и ве ли чи ни. Сва на се ља су свр ста на пре ма бро ју 
ку ћа у 7 ка те го ри ја и то: 1) до 20 ку ћа, 2) од 21 до 50 ку ћа, 3) од 51 до 100 
ку ћа, 4) од 101 до 500 ку ћа, 5) од 501 до 1 000 ку ћа, 6) од 1 001 до 5 000 
ку ћа и 7) пре ко 5 000 ку ћа. За пр вих пет ка те го ри ја кре и ра ни су кру жни 
кар то ди ја гра ми, а за пре о ста ле две ква драт ни. По вр шин ска вред ност свих 
кар то ди ја гра ма про гре сив но ра сте. На овај на чин ство ре на је из ра же ни ја 
сли ка о оп штој на се ље но сти и те ри то ри јал ном раз ме шта ју и гра ви та ци ји 
ста нов ни штва пре ма ве ћим цен три ма: Кур шу мли ји, При шти ни, Пе ћи, 
При зре ну и Ђа ко ви ци ко је су у то вре ме има ли пре ко 1 000 ку ћа.

Те ри то ри ја кар ти ра ња

Те ри то ри јал ни за хват ове кар те је Ко со во и Ме то хи ја са окол ним обла сти-
ма, и то: на се ве ру, де ло ви ма Ра шке и То плич ке обла сти, а на ју гу Се вер не 
Ал ба ни је и Ма ке до ни је. На кар ти су при ка за ни де ло ви те ри то ри ја три 
са да шње др жа ве: Ср би је и Црнe Го ре, Ал ба ни је и Ре пу бли ке Ма ке до ни је, 
са на зна че ним са вре ме ним гра ни ца ма. У то вре ме ова те ри то ри ја је би-
ла под Тур ци ма, по де ље на на на хи је и бар ја ке (сте го ве) па је пу то пи сац 
по ред ве ли чи не и ет нич ког са ста ва на се ља, на зна чио и њи хо ву та да шњу 
ад ми ни стра тив ну при пад ност.

Сле де ћи хро но ло шки и про стор ни ре до след пу то пи са фор ми ра не су 
та бе ле на се ља пре ма њи хо вој та да шњој ад ми ни стра тив ној по де ли, из че-
га се бли же и пот пу ни је ви ди кре та ње пу то пи сца и укуп ност те ри то ри је 
кар ти ра ња. Те пу то пи сне це ли не су: Кур шу млиј ски ка ди лук – на хи ја, При-
штин ска на хи ја, се ла Ву чи трн ске на хи је, се ла и ва ро ши ца Ми тро ви ца Но-
во па зар ског сан џа ка, не ка се ла Ги лан ске, Скоп ске, и При зрен ске на хи је, 
се ла До ње и Гор ње Дре ни це, Округ пећ ки – срез ру гов ски, Ђа ко вич ка 
на хи ја, и При зрен ска на хи ја.

Из овог спи ска ви де се по на вља ња не ких на се ља што са мо го во ри о 
де таљ ни јем оби ла ску те ри то ри је од стра не пу то пи сца. Из опи са пра ва-
ца ко ји ма је ишао до не кле се мо гла ре кон стру и са ти и пут на мре жа ко ја 
због оп те ре ће но сти ни је при ка за на на кар ти. Али за раз ли ку од пу то пи са, 
оп шта те ри то ри јал ност при ка за них на се ља мо же се лак ше са гле да ти са 
кар те у од но су на оро хи дро граф ски склоп две ве ли ке ко тли не, ко сов ске 
и ме то хиј ске као и њи хо вог окру же ња.
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The scale of mapping

A special problem of ethnographic mapping of the territories with mixed popu-
lation is the choice of the scale. In the cited work "Principles and methods for 
assembling the ethnographic map of Balkan Peninsula" Cvijić wrote the fol-
lowing about that: “According to the attempts that I made, ethnographic situ-
ation in these mixed areas could be represented precisely at the scale of at least 
1 : 200 000. But if the areas of homogenous population would be represented at 
the same scale, the greatest part of the map would be very monotonous, simply 
colored with one color. Assembling and edition of this map would cost very 
much…” (Cvijić, 1994: 44).

That is the reason why the scale 1 : 300 000 is chosen for this map. This is a 
boundary scale between detailed and synoptic maps, so it allows enough high ac-
curacy of mapping, and at the same time good overview of all mapped contents. 
The scale of cartographic signs (cartho-diagram) as well as names of settlements 
are related to classification of settlements according to the number of households. 
Diameters of circles are from 3 mm to 10 mm, while bases of squares are 10 mm 
and 15 mm. Similarly, dimensions of letters for settlements are increased pro-
gressively. Names that follow circle cartho-diagrams are written in small letters, 
while those following square cartho-diagrams are written in large letters. Settle-
ments for which the number of households is not enumerated are mapped as the 
smallest by size.

The key of signs

The key of signs for this map is composite and consists of two parts: gen-
eral-geographic and thematic. General-geographic base is made first of all 
of orographic and hydrographic signs. Orography is presented by method of 
plastic colors, with six hypsometric scales, with contours at 500 m. Hydrogra-
phy is composed of major rivers and their larger tributaries, as well as larger 
natural lakes, without present artificial accumulations, in order to match the 
time of origin of the travel-record; in other words, the source of mapping. 
The general-geographic base is made of terms that name major orographic 
and hydrographic objects, and settlements, that represent the primary, ma-
jor focus of thematic mapping. In this way, spatial connotation of the given 
topographic objects and subject of mapping is established. Three signs for 
boundaries belong to the topographical base: state, republic and province.

Thematic content is made of 7 different colors that mark the ethnic char-
acteristics of population, which represents qualitative side of mapping. The 
dimension and ethnical structure of settlements is expressed according to the 
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Раз ме ра кар ти ра ња

По се бан про блем ет но граф ског кар ти ра ња те ри то ри ја са ме шо ви тим 
ста нов ни штвом пред ста вља из бор раз ме ре о че му је у на ве де ном ра ду 

„Прин ци пи и ме то де за из ра ду ет но граф ске кар те Бал кан ског По лу о стр ва“ 
Цви јић на пи сао сле де ће: „Пре ма по ку ша ји ма ко је сам чи нио, ет но граф ске 
при ли ке ових ме шо ви тих обла сти мо гле би се пре ци зно пред ста ви ти тек 
на кар ти раз ме ра 1 : 200 000. Али ако би се на кар ти истог раз ме ра пред-
ста ви ле и обла сти јед но став ног и чи стог ста нов ни штва, он да би ве ћи део 
кар те био вр ло мо но тон, про сто обо јен јед ном бо јом. Из ра да и еди ци ја те 
кар те вр ло би ску по ста ја ла…“ (Цви јић, 1907: 44).

За то је за ову кар ту иза бра на раз ме ра је 1 : 300 000. То је пре ла зна раз-
ме ра из ме ђу де таљ них и пре глед них ка ра та, та ко да омо гу ћа ва до вољ но 
ви со ку тач ност кар ти ра ња, а ујед но и ви со ку пре глед ност це ло куп ног 
кар ти ра ног са др жа ја. Раз ме ра кар то граф ских зна ко ва (кар то ди ја гра ма) 
као и на зи ва на се ља ве за на је за кла си фи ка ци ју на се ља пре ма бро ју ку ћа. 
Преч ни ци кру го ва су од 3 мм до 10 мм, док су осно ви це ква дра та 10 мм и 
15 мм. На сли чан на чин про гре сив но су по ве ћа ва не ве ли чи не сло ва за на-
зи ве. На зи ви ко ји пра те кру жне кар то ди ја гра ме ис пи са ни су ма лим, док 
они ко ји пра те ква драт не кар то ди ја гра ме, ис пи са ни су ве ли ким сло ви ма. 
На се ља за ко ја так са тив но ни је на зна чен број ку ћа кар ти ра на су као нај-
ма ња по ве ли чи ни.

Кључ зна ко ва

Кључ зна ко ва за ову кар ту је ком по зит ни и са сто ји се из два де ла: оп ште-
ге о граф ског и те мат ског. Оп ште ге о граф ску осно ву са чи ња ва ју пре све га 
оро граф ски и хи дро граф ски зна ци. Оро гра фи ја је пред ста вље на ме то дом 
пла сти ке бо ја, са ше сто дел ном хип со ме триј ском ска лом, чи ја је екви ди стан-
ци ја на 500 м. Хи дро гра фи ју са чи ња ва при каз глав них ре ка и њи хо вих ве-
ћих при то ка као и ве ћа при род на је зе ра, без да на шњих ве штач ких аку му-
ла ци ја, ка ко би та пред ста ва од го ва ра ла вре ме ну на стан ка пу то пи са, то јест 
из во ра кар ти ра ња. Оп ште ге о граф ску осно ву са чи ња ва ју и на зи ви ко ји ма 
се име ну ју глав ни оро граф ски и хи дро граф ски објек ти, а при мар на су на-
се ља ко ја пред ста вља ју глав ни фо кус те мат ског кар ти ра ња. На тај на чин је 
ус по ста вље на про стор на ко но та ци ја при ка за них то по граф ских обје ка та и 
те ма ти ке кар ти ра ња. То по граф ској осно ви при па да ју и три зна ка за гра ни-
це: др жав ну, ре пу блич ку и по кра јин ску.

Те мат ски са др жај чи ни се дам раз ли чи тих бо ја ко ји ма је озна че на ет-
нич ка при пад ност ста нов ни ка, што пред ста вља ква ли та тив ну стра ну
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number of households, structural cartho-diagrams of circle and square shape, 
as well as with one simple, divided, cartho-diagram, that represents the quan-
titative side of mapping. According to the definition “the essence of methods of 
cartho-diagrams is that a characteristic of relatively larger part of territory in 
the map concentrates in one item (usually in geometric centre) where the focus 
of cartho-diagram is put. Thus, the principle ‘from the surface to the point’ is 
used” (Racetin 1974: 420).

In this map there are 5 circular and two square structural cartho-diagrams 
of different sizes, where the structure of a feature is shown by proportional 
division of the surface of the circle or square, according to the number of house-
holds in settlements, and these clippings are differently colored according to 
ethnical characteristics of population. Common, divided cartho-diagrams con-
sist of half-circles, whose parts are moved along the axis of the cross-cutting, 
so that its both half-circled parts can be clearly noticed.

Aim of the map

This map has for its goal to enlighten the ethnic circumstances in Kosovo 
and Metohija of the time of origin of the travel-record, ten years before the 
Serbian-Turkish wars 1876–1878, and it has a significant number of data for 
scientific analysis and mapping. Although the travel-record cannot replace 
the population census, it is for regret that this source did not have enough at-
tention earlier. One of the reasons certainly lies in complexity of mapping of 
mixed environments, that demands larger scale, which was noticed by Jovan 
Cvijić. As we already mentioned, in 1907, he suggested the scale 1 : 200 000 as 
suitable for this kind of mapping, that would be performed based on previous 
detailed researches of mentioned mixed areas, one of which is the Ancient 
Serbia. Furthermore, he stressed the possibility of publishing those data in 
special statistic tables.

Cvijić published his Ethnogra phic map of Balkan Peninsula in 1913, in 
considerably smaller scale 1 : 1 500 000, with data from 1912, and this subject is 
for the first time mapped today in the scale closer to Cvijić’s recommendations, 
1 : 300 000 with enclosed statistic tables, that are made on basis of the research 
of the travel-recorder. This is the reason why the scientific and practical side 
of this map are very important, because the scale and method of mapping are 
more exact than on synoptic maps, and especially because the data are half a 
century older than Cvijić’s researches.

Today, as long started processes of persecution of Serbs from Kosovo and 
Metohija still continue, this map is especially valuable because it brings to life 
the image of one prior period in which this process was started but still had not 
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кар ти ра ња. Ве ли чи на и ет нич ка струк ту ра на се ља из ра же на је, пре ма бро-
ју ку ћа, струк тур ним кар то ди ја гра ми ма, кру жног и ква драт ног об ли ка, 
као и са јед ним обич ним, по де ље ним, кар то ди ја гра мом, што пред ста вља 
кван ти та тив ну стра ну кар ти ра ња. По де фи ни ци ји „су шти на ме то да кар то-
ди ја гра ма са сто ји се у то ме што се ка рак те ри сти ка ре ла тив но ве ћег де ла 
те ри то ри је на кар ти усред сре ђу је у јед ној тач ки (обич но у ге о ме триј ском 
цен тру) у ко ју се по ла же те жи ште кар то ди ја гра ма. Да кле при ме њу је се 
прин цип ‘од по вр ши не ка тач ки’“ (Ра це тин 1974: 420).

На овој кар ти при ме ње но је 5 кру жних и два ква драт на струк тур на 
кар то ди ја гра ма, раз ли чи тих ве ли чи на, где је струк ту ра по ја ве при ка за на 
про пор ци о нал ним де ље њем по вр ши не кру га или ква дра та, пре ма бро ју 
ку ћа у на се љи ма, а ти исеч ци су раз ли чи то обо је ни пре ма ет нич кој при пад-
но сти ста нов ни ка. Обич ни, по де ље ни кар то ди ја грам се са сто ји из пре по-
ло вље ног кру га, чи ји су де ло ви смак ну ти по оси пре се ка, та ко да се ја сно 
уоча ва ју ње го ва оба по лу кру жна де ла.

На ме на кар те

Ова кaр та има за циљ да ра све тли ет нич ке при ли ке на Ко со ву и у Ме то хи ји 
из вре ме на на стан ка пу то пи са, де се так го ди на пре срп ско-тур ских ра то ва 
1876–1878. го ди не, и са др жи зна ча јан број по да та ка за на уч ну ана ли зу 
и кар ти ра ње. Иако пу то пис не мо же да за ме ни по пис ста нов ни штва, за 
жа ље ње је што овом из во ру ра ни је ни је по све ће на ве ћа па жња. Је дан од 
раз ло га за то сва ка ко ле жи у сло же но сти кар ти ра ња ме шо ви тих сре ди на, 
ко ји зах те ва круп ни ју раз ме ру, што је за па зио и Јо ван Цви јић. Он је, ка ко 
смо већ на ве ли, 1907. го ди не пред ло жио раз ме ру 1 : 200 000 при ме ре ну 
за та кво кар ти ра ње, ко је би се из ве ло на осно ву прет ход них де таљ них 
ис пи ти ва ња по ме ну тих ме шо ви тих обла сти у ко је спа да и Ста ра Ср би ја. 
При том је на гла сио и мо гућ ност пу бли ко ва ња тих по да та ка у по себ ним 
ста ти стич ким та бли ца ма.

Цви јић је сво ју Ет но граф ску кар ту Бал кан ског По лу о стр ва об ја вио 
1913. го ди не у знат но сит ни јој раз ме ри 1 : 1 500 000, са по да ци ма из 1912. 
го ди не, а ова те ма ти ка се у нас пр ви пут тек са да кар ти ра у раз ме ри бли-
ској Цви ји ће вим пре по ру ка ма, тј. 1 : 300 000. и са при ло гом ста ти стич-
ких та бли ца, ко је су са ста вље не на осно ву ис тра жи ва ња пу то пи сца. За то 
је на уч на и прак тич на вред ност ове кар те ве ли ка, јер се ра ди о тач ни јој 
раз ме ри и ме то ди кар ти ра ња не го што су пре глед не кар те, а по себ но за-
то што се ра ди о по да ци ма ко ји су око по ла ве ка ста ри ји од Цви ји ће вих 
ис тра жи ва ња.
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progressed far. From the map at first sight can be seen that Serbs of orthodox 
and islamized religion were the majority in relation to Albanians. It could not 
been seen by just reading the travel-record, because the travel-recorder himself 
could not obtain and point out the literary and concrete picture.

Besides pointing out general overview and insight in entirety of the map, it 
could be analyzed by regions or zones of gravitation, up to individual settle-
ments with their interior ethnic structure.

CARTOGRAPHIC 

SURVEY OF 

ETHNICAL 

STRUCTURE OF 

POPULATION
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IV

С Р П С К И

Да нас, кад дав но за по че ти про це си из го на Ср ба из Ме то хи је и са Ко со ва 
још увек тра ју, ова кар та је по себ но дра го це на јер ожи вља ва сли ку јед ног 
прет ход ног пе ри о да у ко јем је тај про цес био за по чео али ни је био да ле ко 
од ма као. Са кар те се већ на пр ви по глед ви ди да су Ср би пра во слав не и 
ислам ске ве ро и спо ве сти би ли у ве ћи ни у од но су на Ар ба на се. То се ни је 
мо гло са гле да ти чи та њем пу то пи са, јер ни сам пу то пи сац ни је мо гао да 
на ли те ра ран на чин, та кву кон крет ну сли ку до би је и пре до чи је.

По ред са гле да ва ња оп ште пре глед но сти и уви да у це ли ну кар те, она мо же 
да се ана ли зи ра и по ре ги о ни ма или зо на ма гра ви та ци је, до по је ди нач них 
на се ља са њи хо вом уну тра шњом ет нич ком струк ту ром.

КАР ТО ГРАФСКИ 

ПРИКАЗ ЕТНИЧКОГ 

САСТАВА СТАНОВНИ-

ШТВА
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IV
НАМЕНА

КАРТЕ

Манастир Грачаница (цртеж из прилога 

„Путописа“ Милоша С. Милојевића)

Gračanica Monastery (drawing from the 

Appendix to the Miloš S. Milojević’s “Travel-

record”)

С Р П С К И E N G L I S H
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З А Г Л А В Љ Е

IV
УТИЦАЈИ НА

ДОМАЋУ

КАРТОГРАФИЈУ

Табеле података / Tables of data

  LEGENDA/LEGEND
 * Место које није иден ти фи ко вано на савременим кар та ма /

Settlement that is not iden tified in contemporary maps;
 ~ Мешовито „или-или“ на се ље / Mixed “or-or” settlement
С – Срби / Serbs;
П – Исламизовани Срби (Потури) / Islamized Serbs (Poturis);
А – Арнаути (исламизовани Арба на си) / Arnauts (islamized Albanians);
О – Османлије / Osmanlis;
Л – Латини (католички Арбанаси) / Latins (catholic Albanians);
Ч – Черкези / Circassians;
Ц – Цигани / Gypsies
НВ – Наведено / Registered

Ред.
бр.

У св. Назив насеља Савремени 
назив насеља

Број кућа Становништво Примедба

№ In vol. Name of 
settlement

Present name of 
settlement

№ of
house holds

Inhabitants Remark

Куршумлијски кадилук – нахија / Kuršumlija kadiluk – nahiya

1. Равниште Ravnište С

2. Бозољин Bozoljin С

3. Белобрдо Belo Brdo С

4. Судимља Sudimnja С

5. Чокотар Čokotar С

6. Белопоље Belo Polje С

7. Блажево Blaževo С

8. Домишевина Domiševina С

9. Градац Gradac С

10. Ковизне Kovizla С

11. Витоши Vitoše С

12. Кијевчићи Kijevčiće С

13. Копарића Kopariće С

14. Борчани Borčane С

15. Граничари Graničane С

16. Јелакци Jelakce С

17. Стануловићи Stanulovići С

18. Лазна Lozno С

19. Родељ Rodelj С

20. Кајково Kajkovo С

21. Тврђани Tvr�ane С

22. Лепосавићи Leposavić С
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П О Г Л А В Љ Е

IV

Ред.
бр.

У св. Назив насеља Савремени 
назив насеља

Број кућа Становништво Примедба

№ In vol. Name of 
settlement

Present name of 
settlement

№ of
house holds

Inhabitants Remark

TABLES

OF DATA

  Legend

 * Not in 
contemporary 
maps;

 ~ Mixed “or-or” 
settlement;

С – Serbs;
П – Islamized Serbs 

(Poturis);
А – Аrnauts 

(islamized 
Albanians);

О – Оsmanlis;
Л – Latins (catholic 

Albanians);
Ч – Circassians;
Ц – Gypsies;
НВ – Registered;
Без под. – No data

23. Сеочаница Sočanica С

24. Сељанци Seljance С

25. Весаковци Vesakovce С

26. Митровица* С

27. Требиње Trebinje С нв: 222

28. Мрче Mrče С

29. Беласица Belasica С

30. Штава Štava С

31. Маринци Marince С

32. Белостена  Bela Stena С

33. Шургула Murgula С нв: 227

34. Боранци Boranci С

35. Радоње Radunje С

36. Иричићи Iričići С

37. Трешница Trešnica С

38. Бабица Babica С

39. Сеоци Seoce С нв: 221

40. Луково Lukovo С нв: 220

41. Љутово Ljutova С

42. Пардуси Parduse С

43. Порада Parada С нв: 217

44. Калолиманци Kalimance С нв: 219

45. Жаљица Žalica С нв: 218

46. Гошића Šošiće С

47. Паваштица Pavaštica С нв: 211

48. Магово Magovo С нв: 212

49. Трећак М. В. Trećak С нв: 213

50. Левиће Leviće С нв: 214, 215

51. Кнежево Kneževo С нв: 216

52. Папрадња Papradnje С

53. Егриште Igrište С

54. 1. Монастириште Monastirište 20 С

55. 2. Чучале Čučale 20 С нв: 205, 231

56. 3. Паново Popova 20 С нв: 233

57. 4. Грбовац Vrbovac 20 С нв: 234

58. 5. Пребреза Prebreza 20 С нв: 232

59. 6. Блаце Blace 20 С нв: 238

60. 7. Чуњгула Čungula 20 С
61. 8. Спонце Spance 20 С нв: 209
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З А Г Л А В Љ Е

IV

Ред.
бр.

У св. Назив насеља Савремени 
назив насеља

Број кућа Становништво Примедба

№ In vol. Name of 
settlement

Present name of 
settlement

№ of
house holds

Inhabitants Remark

ТАБЕЛЕ

ПОДАТАКА

  Легенда

 * Није на 
савременим 
кар та ма;

 ~ Мешовито 
„или-или“ 
насеље;

С – Срби;
П – Исламизовани 

Срби (Потури);
А – Арнаути 

(исламизовани 
Арба на си);

О – Османлије;
Л – Латини 

(католички 
Арбанаси);

Ч – Черкези;
Ц – Цигани;
НВ – Наведено

62. 9. Мирница Mirnica 20 С нв: 134, 262 

63. 10. Д. Мекуланци D.Mikuljana 20 С

64. 11. Г. Мекуланци G.Mikuljana 20 С

65. 12. Перониска Perunika 20 С нв: 88 

66. 13. Пачеради Pačara�a 20 С нв: 210 

67. 14. Гајиновица Gojinovac 20 С

68. 15. Д. Брезница D. Bresnica 20 С

69. 16. Г. Брезница G. Bresnica 20 С

70. 17. Прекопуца Prekopuce 20 С

71. 18. Брезница* 20 С

72. 19. Г. Сварча G. Svarče 20 С

73. 20. Д. Сварча D. Svarče 20 С

74. 21. Петровица* 20 С

75. 22. Г. Рјезница G. Rečica 20 С

76. 23. Д. Рјезница D. Rečica 20 С

77. 24. Петровац Petrovac 20 С

78. 25. Булатовац Bulatovac 20 С

79. 26. Ападол* 20 С

80. 27. Буковац Bukovik 20 С

81. 1. Г. Селова G. Selova П~А

82. 2. Загоњеви Sagonjevo П~А

83. 3. Жуча Žuč П~А

84. 4. Дјелова* П~А

85. 5. Влахња Vlahnja П~А

86. 6. Дугакула* П~А

87. 7. Невада Nevada П~А

88. 8. Перуник Perunika П~А нв: 65

89. 9. Дугалука Dugo-Luga П~А

90. 10. Стрпаћ* П~А

91. 11. Мужаћи Muzaće П~А нв: 236

92. 12. Престрешња Pretrešnja П~А

93. 13. Међухан Me�uhana П~А

94. 14. Слимоне Šiljomana П~А

95. 15. Г. G. Draguša П~А нв: 240

96. 16. Д. Драгуша D. Draguša П~А нв: 239

97. 17. Кујунџић* П~А

98. 18. Маџари Ma�are П~А

99. 19. Брезнић Bresničić П~А

100. 20. Дренова Drenovac П~А нв: 115
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П О Г Л А В Љ Е

IV

Ред.
бр.

У св. Назив насеља Савремени 
назив насеља

Број кућа Становништво Примедба

№ In vol. Name of 
settlement

Present name of 
settlement

№ of
house holds

Inhabitants Remark

TABLES

OF DATA

  Legend

 * Not in 
contemporary 
maps;

 ~ Mixed “or-or” 
settlement;

С – Serbs;
П – Islamized Serbs 

(Poturis);
А – Аrnauts 

(islamized 
Albanians);

О – Оsmanlis;
Л – Latins (catholic 

Albanians);
Ч – Circassians;
Ц – Gypsies;
НВ – Registered;
Без под. – No data

101. 21. Претежање Pretežana П~А

102. 22. Белонина Belonjin П~А нв: 241

103. 23. Калудра Kaludra П~А нв: 185, 256

104. 24. Г. G. Konjuša П~А

105. 25. Д. Коњуша D. Konjuša П~А

106. 26. Плочник Pločnik П~А

107. 27. Туларе Tulare П~А нв: 243

108. 28. Бачка Bace П~А нв: 242

109. 29. Дарча* П~А

110. 30. Вршац Vrševac П~А

111. 31. Новосело Novo selo П~А

112. 32. Белоппоље Belo polje П~А

113. 33. Лепенац* П~А

114. 34. Дрвин* П~А

115. 35. Дренова Drenovac П~А нв: 100

116. 36. Могаћ* П~А

117. 37. Ситница Sibnica П~А нв: 206  

118. 38. Рашица Rašica П~А

119. 39. Жубота* П~А

120. 40. Пљачковица Pljakovo П~А

121. 41. Мачковићи Mačkovac П~А

122. 42. Раставица* П~А

123. 43. Тиовица Tijovac П~А нв: 176, 249

124. 44. Попурка* П~А

125. 45. Баркатовка* П~А

126. 46. Кончели Kondžel П~А

127. 47. Тмава Tmava П~А нв: 138

128. 48. Стубља Stubal П~А

129. 49. Суходол Suvi do 100 Ч

130. 50. Точани Točane П~А нв: 162, 244

131. 51. Буњачи* П~А

132. 52. Ложна Ložnjak П~А

133. 53. Крчмара Krčmare П~А нв: 164, 247

134. 54. Мирници Mirnica П~А нв: 62, 262

135. 55. Данковићи Dankoviće П~А

136. 56. Бозоглава Baćoglava П~А

137. 57. Лучићи Lugiće П~А

138. 58. Тмава Tmava П~А нв: 127

139. 59. Страпац* П~А
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З А Г Л А В Љ Е

IV

Ред.
бр.

У св. Назив насеља Савремени 
назив насеља

Број кућа Становништво Примедба

№ In vol. Name of 
settlement

Present name of 
settlement

№ of
house holds

Inhabitants Remark

ТАБЕЛЕ

ПОДАТАКА

  Легенда

 * Није на 
савременим 
кар та ма;

 ~ Мешовито 
„или-или“ 
насеље;

С – Срби;
П – Исламизовани 

Срби (Потури);
А – Арнаути 

(исламизовани 
Арба на си);

О – Османлије;
Л – Латини 

(католички 
Арбанаси);

Ч – Черкези;
Ц – Цигани;
НВ – Наведено

140. 60. Ревута* П~А

141. 61, 62. Коњучик Konjuva П~А

142. 63. Стрдан* П~А

143. 64. Д. Resinac П~А

144. 65. Г. Рјесница Resinac П~А

145. 66. Меровци Merovac П~А

146. 67. Плава Plana П~А

147. 68. Кукавце Ðukovac П~А

148. 69. Белавода Bela voda П~А

149. 70. Губетино Gubetin П~А

150. 71. Г. G. Toponica П~А

151. 72. Д. Топаница D. Toponica П~А

152. 73. Г. G. Bejašnica П~А

153. 74. Д. Бојастиша D. Bejašnica П~А

154. 75. Пестише Pestiš П~А

155. 76. Старосело Staro Selo П~А

156. 77. Г. G. Statovac П~А

157. 78. Д. Слатовци D. Statovac П~А

158. 79. Цркоја* П~А

159. 80. Широкањива Široke njive П~А

160. 81. Крушевица Kruševica П~А

161. 82. Вича Viča П~А

162. 83. Точање Točane П~А нв: 130, 244

163. 84. Гробовница Grabovnica П~А нв: 245

164. 85. Крчмар Krčmare П~А нв: 133, 247

165. 86. Дединци Dedinac П~А

166. 87. Товрљан Tovrljane П~А

167. 88. Арбанашка Arbanaška П~А

168. 89. Унт* П~А

169. 90. Статовце S. Statovce П~А

170. 91. Лосна Loznica П~А нв: 246

171. 92. Космаша Kosmača П~А

172. 93. Братовица* П~А

173. 94. Поломи Polom П~А

174. 95. Механа Mehane П~А

175. 96. Кастрата Kastrat П~А нв: 248, 261

176. 97. Тиховац Tijovac П~А нв: 123, 249

177. 98. Висока Visoka П~А нв: 250

178. 99. Рударе Rudare П~А нв: 252
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П О Г Л А В Љ Е

IV

Ред.
бр.

У св. Назив насеља Савремени 
назив насеља

Број кућа Становништво Примедба

№ In vol. Name of 
settlement

Present name of 
settlement

№ of
house holds

Inhabitants Remark

TABLES

OF DATA

  Legend

 * Not in 
contemporary 
maps;

 ~ Mixed “or-or” 
settlement;

С – Serbs;
П – Islamized Serbs 

(Poturis);
А – Аrnauts 

(islamized 
Albanians);

О – Оsmanlis;
Л – Latins (catholic 

Albanians);
Ч – Circassians;
Ц – Gypsies;
НВ – Registered;
Без под. – No data

179. 100. Врела Vrelo П~А нв: 264

180. 101. Бањска K u r š u m l i j s k a 
Banja

П~А нв: 265

181. 102. Лумница Lubnica П~А нв: 251

182. 103. Десишка Dešiška П~А нв: 253

183. 104. Орача* П~А нв: 254

184. 105. Попаштица Propaštica П~А нв: 255, 409

185. 106. Калудра Kaludra П~А нв: 103, 256

186. 107. Рача Rača П~А нв: 257

187. 108. Пакоштица Pakaštica П~А нв: 269

188. 109. Крпиме Krpimej П~А нв: 268

189. 110. Пепељевац Pepeljevac П~А нв: 267

190. 111. Дубница Dubnica П~А нв: 271

191. 112. Добиновац Dabinovac П~А нв: 266

192. 113. Рамништа Ravni Šort П~А

193. 114. Бубљица Bublica П~А

194. 115. Брестовце Brestovac П~А

195. 116. Г. Коњувица G. Konjuvice П~А

196. 117. Д. Коњувица D. Konjuvice П~А

197. 118. Златна Zlata П~А

198. 120. Мађина Mačina П~А

199. 121. Житнипоток Žitni Potok П~А

200. 122. Момчило Momčilovo П~А

201. 123. Кошница* П~А

202. 124. Дух Dušnica П~А

203. 125. КУРШУМЛИЈА KURŠUMLIJA 2000 1800П; 150А; 
50Ц

Пут Јанкова клисура–Куршумлија / Road Janko gorge–Kuršumlija

204. Ђетиња* 30 П

205. 1. Чучале Čučale 15 С нв: 55, 231

206. 2. Сибница Sibnica 20 А нв: 117

207. 3. Трабуње Trbunje 30 ½С; ½А

208. 4. Барбатовце Barbatovac 36 6С; 30П

209. 5. Спонце Spance 20 П~А нв: 61

Пут Копаоник–Главник / Road Kopaonik–Glavnik

210. Печерада Pačara�a 15 П~А нв: 66

211. Паваштица Pavaštica 25 С нв: 47

212. 2. Магово Magovo 30 С нв: 48

213. 3. Трећак Trećak 20 С нв: 49
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З А Г Л А В Љ Е

IV

Ред.
бр.

У св. Назив насеља Савремени 
назив насеља

Број кућа Становништво Примедба

№ In vol. Name of 
settlement

Present name of 
settlement

№ of
house holds

Inhabitants Remark

ТАБЕЛЕ

ПОДАТАКА

  Легенда

 * Није на 
савременим 
кар та ма;

 ~ Мешовито 
„или-или“ 
насеље;

С – Срби;
П – Исламизовани 

Срби (Потури);
А – Арнаути 

(исламизовани 
Арба на си);

О – Османлије;
Л – Латини 

(католички 
Арбанаси);

Ч – Черкези;
Ц – Цигани;
НВ – Наведено

214. 4. Д. Левиће D. Leviće 20 С нв: 50

215. 5. Г. Левиће G. Leviće 30 С нв: 50

216. 6. Кнежевац Kneževo С нв: 51  

217. 6. Порада Parada С нв: 43

218. 7. Жалице Žalica С нв: 45

219. 8. Калимонце Kalimance С нв: 44 

220. 9. Луково Lukovo С нв: 40

221. 10. Сеоце Seoce С нв: 39

222. 10. Требиње Trebinje С нв: 27

223. 11. Мауриће Mavriće П~А

224. 12. Бачиће Bačiće С

225. 13. Речица Rečica С

226. 14. Трновац Trnovica С

227. 15. Мургула Murgula С нав: 33 

228. 16. Брест Brece С

229. 17. Бајчина Bajčina С

230. 18. Главник Glavnik А

Пут Јанкова клисура–Подујево / Road Janko gorge–Podujevo

231. 1. Чучале Čučale нв: 55, 205

232. 2. Пребреза Prebreza 25 С нв: 58

233. Паново Popova 20 С нв: 56

234. 2. Грбовац Vrbovac 10 С нв: 57

235. 3. Ресице*

236. Мужаићи Muzaće нв: 91

237. Гргур Grgure – Без под.

238. Блаце Blace нв: 59

239. Д. Драгуша D. Draguša А нв: 96

240. Г. Драгуша G. Draguša А нв: 95

241. Белојна Belonjin А нв: 102

242. Бачка Bace А нв: 108

243. Туларе Tulare А нв: 107

244. Точање Točane ½С; ½А нв: 130, 162

245. Грабовница Grabovnica нв: 163

246. Лозна Loznica А нв: 170

247. Крчмар Krčmare А нв: 133, 164

248. Кастрати Kastrat А нв: 175, 261

249. Тиховац Tijovac А нв: 176, 263

250. Висока Visoka А нв: 177

251. Лумница Lubnica A нв: 181
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252. Рударе Rudare А нв: 178

253. Дешишка Dešiška А нв: 182

254. Орача* А нв: 183

255. Попаштица Propaštica А нв: 184, 409

256. Калудра Kaludra А нв: 103, 185

257. Рача Rača А нв: 186

258. Мердар Merdare А Мрдар
259. Подујево Podujevo – Без под.

Пут Куршумлија–Подујево / Road Kuršumlija–Podujevo
260. 1. Љутена*

261. 2. Кастрати Kastrat нв: 175, 248

262. 3. Мернице Mirnica нв: 62, 134

263. 4. Тиховац Tijovac нв: 176, 249

264. 5. Врела Vrelo нв: 179

265. 6. Бањска K u r š u m l i j s k a 
Banja

нв: 180

266. 7. Добиновац Dabinovac нв: 191

267. 8. Пепелевац Pepeljevac нв: 189

268. 9. Крпиме Krpimej нв: 188

269. 9. Пакоштица Pakaštica нв: 187

270. 10. Сибовац Sibovac – Без под.

271. 11. Дубница Dubnica нв: 190

272. 12. Обранча Obrandža – Без под.

273. 13. Летонце Letance – Без под.

274. 14. Подујево Podujevo – нв: 259

Пут Подујево–Приштина 1 / Road Podujevo–Priština 1

275. 1. Веља-Свеља Svetlje А нв: 288

276. 2. Гртовце Grdovac А нв: 289

277. Белопоље Belo Polje А нв: 290, 391

278. Жуковић* А нв: 291

279. 3. Лужано Lužane А нв: 292, 410

280. 4. Лупча Ljupče А нв: 296, 408

281. Луга Lug А

282. 4. Вранидол Vrani Do А нв: 297, 390

283. 5. Пргавце Prugovac А нв: 298, 311

284. 6. Бешиња Besinje А нв: 300

285. 7. Бакшија Bakšija нв: 312

286. 8. Брница Brnjica нв: 308

287. 9. Маковце Makovac С нв: 302
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Пут Подујево–Приштина 2 / Road Podujevo–Priština 2

288. Свеља Svetlje 20 П нв: 275,

289. Гртовце Grdovac 20 П нв: 276

290. Белопоље Belo Polje 20 П нв: 277, 391

291. Жуковић* 20 П нв: 278

292. Лужан Lužane 20 П нв: 279, 410

293. Мојанци Majance 20 П нв: 295

294. Бањиште Kisela Banja 20 С; П

295. Мојанча Majance нв: 293

296. Љупча Ljupče нв: 280, 408

297. Врањидол Vrani Do нв: 282, 390

298. Прговце Prugovac нв: 283, 311

299. Бајиљево Bariljevo нв: 466

300. Босиље Besinje нв: 284 

Приштинска нахија / Priština nahiya

301. 1. Коиловица Kojlovica 6 С

302. 2. Маковац Makovac 14 2С; 12П нв: 287

303. 3. Бутовац Butovac 6 С

304. 4. Софалија Sofalija 5 С

305. 5. Златаре Zlatare 20 15С; 5П

306. 6. Новосело Novo Selo 21 6С; 15А

307. 7. Мотичан Motičane 10 С

308. 8. Г. Брњица G. Brnjica 21 С нв: 286

309. 9. Д. Брњица D. Brnjica 7 С нв: 383

310. 10. Дреновац Drenovac 8 А

311. 11. Пруговац Prugovac 8 А нв: 283, 298

312. 12. Бакшија Bakšija 16 8С; 8А нв: 285

313. 13. Расково Raskovo 15 8С; 7П

314. 14. Азизиа Azizije 200 Ч

315. 15. Плементина Plemetina 30 С

316. 17. Глободерица Globoderica 22 20С; 2П

317. 18. Крушевац Kruševac 15 С

318. 19. Накарад Kosovo Polje 5 С

319. 20. Брест Bresje 20 С

320. 21. Угљаре Ugljare 20 С

321. 22. Добријево Dobrevo 18 С
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322. 23. Преходце Preoce 25 С

323. 24. Чагљавица Čaglavica 30 С

324. 25. Черкезко с.* 180 Ч

325. 26. Лапљесело Laplje Selo 30 С

326. 27. Авалипоток Ajvalija 100 Ч

327. 28. Градчаница Gračanica 40 С

328. 29. Сушица Sušica 17 15С; 2П

329. 30. Ливађе Liva�e 25 С

330. 31. Г. Гуштерица G. Gušterica 32 С

331. 32. Д. Гуштерица D. Gušterica 70 С

332. 33. Коњух Konjuh 20 С

333. 34. Липљан Lipljan 38 С

334. 35. Суводол Suvi Do 20 2С; 18П

335. 36. Скулањово Skulanovo 25 С

336. 37. Батуси Batuse 30 С нв: 1134

337. 38. Лепиња Lepina 20 С

338. 39. Черкеско с.* 200 Ч

339. 40. Радево Radevo 15 С нв: 1133

340. 41. Слатиње Slatina 14 7П; 7А

341. 42. Ариљача Ariljača 15 8П; 7А

342. 43. Помазетин Pomazatin 20 А нв: 533

343. 44. Руица Staro Rujce 18 С

344. 45. Чучуљага Čučuljaga 20 А

345. 46. Краиште Krajište 25 15С; 10П

346. 47. Рибаре Ribare 38 8С: 30П;

347. 48. Мужићани Mužičane 14 4С: 10А

348. 49. Црнољево Crnoljevo 30 10С; 20А

349. 50. Штиља Štimlje 37 12С; 12П; 13А

350. 51. Кошаре Košare 30 А

351. 52. Воиновце Vojinovac 31 15С; 16А

352. 53. Топличан Topličane 21 15С; 6П

353. 54. Черкеско с.* 180 Ч

354. 55. Смолуша Smoluša 21 3С; 18А

355. 56. Словиње Slovinje 17 2С; 15А

356. 57. Добротин Dobrotin 35 С

357. 58. Бандулић Bandulić 28 А

358. 59. Гумносело Guvno Selo 20 А

359. 60. Глоговце Glogovce 14 5С; 9П

360. 61. Робовац Robovce 18 С
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361. 62. Бабуш Babuš 10 С

362. 63. Мираж Miraš 12 А

363. 64. Папаз Papaz 20 А

364. 65. Гадимља Gadimlje 30 П

365. 66. Бабљак Babljak 20 С

366. 67. Косин Kosin 16 С

367. 68. Трн Trn 15 5С; 10П

368. 69. Сливово Slivovo 25 5С, 20П

369. 70. Прелез Prelez 11 П

370. 71. Влашкобара Vlaškobare 25 5С; 20П

371. 72. Фатић* 25 A

372. 73. Сазлија Sazlija >100 Ч

373. 74. Некудим Nekodim 30 15П; 15А

374. 75. Варош Varoš Selo 28 П

375. 76. Г.Неродимље G. Nerodimlje 10 П

376. 77. Језерце Jezerce 125 63П; 62А

377. 78. З а с е љ а к 
Неродим

Zaskok 15 ½П; ½А

378. 79. Пљесимна Plesina 20 ½П; ½А Пљешина

379. 80. Д.Неродимље D. Nerodimlje 48 С

380. 81. Гребно Grebno 40 20С; 20П

381. 82. Гаћно Gatnje 30 ½С: ½П

382. 83. Пестово Pestovo 30 ½П; ½А нв: 451

383. 84. Д. Брњица D. Brnjica 20 С нв: 309

384. 85. Шашковац Šaškovac 6 С

385. 86. Алаш Alaš 15 7С; 8П

386. 87. Јенце Ence 20 ½С: ½П

387. 88. Медведце Medvece 20 ½П; ½А

388. 89. Черкеско с. Čerkesko Selo 80 Ч

389. 90. Ћићево Sićevo 15 ½П; ½А

390. 91. Вранидол Vrani Do 15 А нв: 282, 297

391. 92. Белопоље Belo Polje 15 А нв: 277, 290

392. 93. Штрпце Štrpce 130 С нв: 1022

393. 94. Готовуша Gotovuša 85 75С: 10П нв: 1024

394. 95. Беревце Berevce 65 С нв: 1023

395. 96. Врбештица Vrbeštica 50 С нв: 1021

396. 97. Вича Viča 35 С нв: 1030

397. 98. Битиње Bitinja 40 С нв: 1031

398. 99. Грковце* 20 С
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399. 100. Грајковце Drajkovce 28 26С; 2П нв: 1025

400. 101. Сушица Sušiće 20 С нв: 1033

401. 102. Фираја Firaja 60 ½П; ½А нв: 1026

402. 103. Брод Brod 200 ½П; ½А нв: 1027

403. 104. Коштањево Koštanjevo 75 ½П; ½А нв: 1029

404. ПРИШТИНА PRIŠTINA 3280 350С; 2600П; 
70А; 260 О

Села Вучитрнске нахије / Villages of Vučitrn nahiya

405. 1. Крајмировце Mirovac 26 ½П; ½А

406. 2. Лапушник Lapaštica 18 ½П; ½А

407. 3. Градинце Graštica 15 П; А

408. 4. Љубча Ljupče 10 A нв: 280, 296

409. 5. Пропаштица Propaštica 15 A нв: 184, 255

410. 6. Лужане Lužane 30 П; А нв: 279, 292

411. 7. Ковачица Kovačica 30 С

412. 8. Јањенце Jagnjenica 10 С

413. 9. Прелез Prelez 10 С

414. 11. Угљаре Ugljare 15 С

415. 12. Читлук Čitluk 10 С

416. 13. Велибрег Velji Breg 20 С

417. 14. Лучкарека Lučka Reka 15 С

418. 15. Медвеђипоток Me�e�i Potok 10 С

419. 16. Бурлате Burlate 10 С

420. 17. Клечка Klečke 12 С

421. 18. Витковићи Vitkoviće 15 С

422. 19. Бања Banje 10 С

423. 20. Табалија Tabalije 8 С

424. 21. Струмце Strumce 15 С

425. 22. Драгачево Dragočevo 15 С

426. 23. Варјаге Varage 10 С

427. 24. Зубин поток Zubin Potok 8 С

428. 25. Јасеновик Jasenovik 8 С

429. 26. Газиводе Gazivode 15 С

430. 27. Ковачи Kovače 11 С

431. 28. Резала Rezala 10 С

432. 29. Тушићи Tušiće 15 С
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433. 30. Лајчићи Ljajčiće 12 С

434. 31. Вуковићи Vukojevići 10 С

435. 32. Драгалићи Dračliće – Без под.

436. 33. Брњаке Brnjak 12 С

437. 34. Окладци Oklace 6 С

438. 35. Бабићи Babići 10 С

439. 36. Пресека Preseka 18 С

440. 37. Чечево Čečevo 25 С

441. 38. Орнице Ornice 8 С

442. 39. Каљуга Kaludra 15 С

443. 40. Малоје* 15 С

444. 41. Јабука Jabuka 20 С

445. 42. Црепуље Crepulja 20 С

446. 43. Стрмац Strmac 10 С

447. 44. Сухогрло Suvo Grlo 25 С

448. 45. Новосело Novo Selo 19 ½С; ½П

449. 46. Слатине Slatina 20 17С; 3П

450. 47. Букош Bukoš 15 С

451. 48. Пестово Pestovo 12 С нв: 382

452. 49. Белаћевац Belaćevac 16 ½С; ½А

453. 50. Кузмин Kuzmin 12 С нв: 535

454. 51. Враголија Vragolija 14 5С; 9П

455. 52. Добридуб Dobri Dub 15 С

456. 53. Црвенаводица Crkvena Vodica 20 19С; 1П

457. 54. Аде Ade 8 А

458. 55. Грабовац Grabovac 15 ½П; ½А

459. 56. Лесковчић Leskovčić 15 С

460. 57. Сибовац Sibovac 8 С

461. 58. Стреоце Strovce 10 А

462. 59. Бивољак Bivoljak 1 П; А

463. 60. Предлужје Prilužje 25 С

464. 61. Главотина Glavotina 15 С

465. 62. Бенчуг Benčuk 11 П; А

466. 63. Бариљево Bariljevo 17 5С; 12А нв: 299

467. 64. Бабаннос Babin Most 30 С

468. 65. Грац Grace 13 5С; 8П

469. 66. Д. D. Stanovce – Без под.

470. 67. Г. Станци G. Stanovce 31 12С; 4П; 15А

471. 68. Новосело Novo Selo 15 П; А
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472. 69. Самодржа Samodreža 14 8С; 6П

473. 70. Судимља Sudimlja 16 12С; 4П

474. 71. Растик Resnik 6 С

475. 72. Невољане Nevoljane 20 18С; 2П

476. 73. Кичићи Kičići 28 П; А

477. 74. Врбица Vrbnica 8 С

478. 75. Бања Banjska 26 2С; 24П

479. 76. Добралука Dobra Luka 30 12С; 8П

480. 77. ВУЧИТРН VUČITRN 850 250С; 600П

Села и варошица Митровица Новопазарског санџака / 
Villages and small towns of Mitrovica in Novopazar sanjak

481. 1. Рибари Ribariće 39 20С; 10П; 9А нв: 492

482. 2. Старчевићи Starčeviće 10 П

483. 3. Пресло Preslo 20 П

484. 4. Зубче Zubče 10 С

485. 5. Чабар Čabra 12 П

486. 6. Кошутово Košutovo 12 П

487. 7. Винарце Vinarce 15 П

488. 8. Рударе Rudare 15 5С; 10П

489. 9. Кориља Korilje 10 С

490. 10. Свињаре Svinjare 10 С

491. 11. Черкеско с.* 50 Ч

492. 12. Рибаре Ribariće 38 8С; 30П нв: 481

493. 13. МИТРОВИЦА MITROVICA 420 80С; 340П

Нека села Гиланске нахије / Some villages of Gilane nahiya

494. 1. Мрамор Mramor 15 П; А

495. 2. Сливово Slivovo 19 8С; 11А

496. 3. Кукавица Kukavica 18 П; А

497. 4. Лабљан Labljane 10 А

498. 5. Андравац Androvac 26 20П; 6А

499. 6. Оклоп Oklap 18 3С; 8П; 7А

500. 7. Жеговац Žegovac 22 П; А

501. 8. Јањево Janjevo 260 60П; 200СЛ СЛ Срби кат. / 
Catholic Serbs

502. 9. Бадовац Badovac 10 С
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Нека села Скопске нахије / Some villages of Skopje nahiya

503. 1. Качаник Kačanik 130 А

504. 2. Ст. Качаник St.Kačanik 25 А

505. 3. Каменоглава Kamena Glava 25 А

506. 4. Провалија* 16 А

Нека села Призренске нахије / Some villages of Prizren nahiya

507. 1. Јажинце Ježince 65 С нв: 1014

508. 2. Севце Sevce 50 С нв: 1015

Села Доње Дренице / Villages of Donja Drenica

509. 1. Овчарева Ovčarevo 15 5С; 10П

510. 2. Ракитница Rakitnica 15 10П; 5А

511. 3. Мируше Miruša 45 5С; 30П; 10А нв: 926

512. 4. Свињарина* 30 5С; 20П; 5А

513. 5. Родишева Radiševo 15 8П; 7А

514. 6. Кућишта Kućica 25 15П; 10ЦС Ц српски

515. 7. Глина Klina 20 15П; 5А

516. 8. Сред. Глина Sred. Klina 10 П

517. 9. Лауша Lauša 73 60П; 13ЦС Ц српски

Села Горње Дренице / Villages of Gornja Drenica

518. 1. Петрушица Petrašica 12 ½П; ½А

519. 2. Крајмировице Krajmirovce 25 5С; 20П нв: 1129

520. 3. Селдар Sedlare 25 5С; 20П

521. 4. Бањица Banjica 12 ½П; ½А

522. 5. Некавица Nekovce 20 10П; 10А

523. 6. Кишњарека Kišna Reka 17 2С; 15П

524. 7. Коморан Komorane 23 3С; 10П; 10А

525. 8. Забељ Zabelj 8 ½П; ½А

526. 9. Кораћица Koratica 12 4С; 4П; 4А
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527. 10. Штрбулова Štrbulovo 10 ½П; ½А

528. 11. Глоговци Glogovac 20 15П; 5А

529. 12. Поклек Poklek 12 4С; 8А

530. 13. Добрашевци Dobroševac 10 ½П; ½А нв: 541

531. 14. Грабовце G. Grabovac 25 5С; 10П; 10А

532. 15. Дреница Drenica 30 20П; 10А  

533. 16. Помазетин Pomazatin 10 ½С; ½П нв: 342

534. 17. Белошевци* 6 2С; 4П

535. 18. Кузмин Kuzmin 14 5С; 5П; 4А нв: 453

536. 19. Обилић Obilić 13 П

537. 20. Глобаре Globare 20 2С; 10П; 8А

538. 21. Чикатово Čikatovo 20 15П; 5А

539. 22. Грахово Krajkovo 8 П

540. 23. Домарек Domanek 20 15П; 5А

541. 24. Доброшевци Dobroševac 30 10С; 20П нв: 530

542. 25. Г. Седлари G. Sedlare 10 ½П; ½А

Округ пећки – срез руговски / District of Peć – Rugovo county

543. 1. Белопоље Belo Polje 65 С

544. 2. Јелашје* 30 С

545. 3. Ливоша Levoša 25 С Левоша

546. 4. Ђурковце Ðurakovac С

547. 5. Летина* 20 С

548. 6. Сушица Sušica 30 5С; 25А нв: 645

549. 7. Орашје Orašje С

550. 8. Гораждевац Goraždevac 130 С нв: 708

551. 9. Берково Berkovo С

552. 10. Брестовик Brestovik С

553. 11. Сврке Svrke С

554. 12. Гериоч Gorioč С

555. 13. Мојстир Mojstir 20 С

556. 14. Црколез Crkolez С

557. 15. Бање Banja 30 С

558. 16. Лековац Leskovac С

559. 17. Црнце Crnce С

560. 18. Видене Vidanje С
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561. 19. Црнарека Crna Reka С

562. 20. Д. Ковраге D. Kovrage С

563. 21. Заблаће Zablaće С

564. 22. Тучета Tučep С Тучепо

565. 23. Опрашке Opraška С

566. 24. Љубиша* С

567. 26. Подграђе Podgra�e С

568. 26. Благоје Blagaje С

569. 27. Струнце* С

570. 28. Шалиновце Šaljinovica С

571. 29. Самодуб* С

572. 30. Паново* С

573. 31. Ложани Ložane С

574. 32. Котаре Kotore С

575. 33. Мокра* С

576. 34. Накле Naklo С

577. 35. Дубокипоток Duboki Potok С

578. 36. Дренак Drenje 40 С Дренок 

579. 37. Осојане Osojane 30 С

580. 38. Кијево Kijevo 35 С

581. 39. Д. Драгољевце D. Dragoljevac С

582. 40. Г. Драгиљевце G. Dragoljevac 30 С

583. 41. Г. Црни луг G. Crni Lug С

584. 42. Д. Црни луг D. Crni Lug С

585. 43. Враговац Vragovac С нв: 626

586. 44. Видик са раз: 
града*

С

587. 45. Кострц Kostrc С

588. 46. Мали Исток Mali Istok С

589. 47. Петрч Petrč 45 С

590. 48. Јеловац Jelovac 10 С

591. 49. Рудник Rudnik 30 С

592. 50. Вериће Verić 20 С

593. 51. Рудице Rudice С

594. 52. Бешице* С

595. 53. Клинац Klinovac С

596. 54. Ђурђевик Ður�evik С

597. 55. Плављане Plavljane С

598. 56. Посранотрње Trnje 400 С
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599. 57. Грабац Grabac 20 С

600. 58. Набрђе Nabr�e С

601. 59. Оздрим Ozrim С

602. 60. Бањица Banjica С

603. 61. Странум* С

604. 62. Лапухе* С

605. 63. Рановац Renovac С

606. Црниврх Crni Vrh 35 С

607. 1. Љутоглаве Ljutoglava ¾С; ¼П

608. 2. Ступ Stup ¾С; ¼П

609. 3. Сјенаје Sinaje ¾С; ¼П Синаје 

610. 4. Добродоље Dobri Do ¾С; ¼П

611. 5. Ризиште* ¾С; ¼П

612. 6. Дубовик Dubovik ¾С; ¼П

613. 7. Радуловце Radulovac ¾С; ¼П

614. 8. Чебинац* ¾С; ¼П

615. 9. Трбуховце Trbuhovac ¾С; ¼П

616. 10. Жач Žač 30 С  

617. 11. Ком Koš 60 С

618. 12. Гребник Grebnik 36 30С; 6П

619. 13. Љубожда Ljubožda 17 12С; 5П нв: 653

620. 1. Почашће Pošešće ¾С; ¼Л

621. 2. Граљичица Glavičica ¾С; ¼Л

622. 3. Паскиљица Paskalica ¾С; ¼Л

623. 4. Кућиште* ¾С; ¼Л

624. 5. Новосело Novo Selo ¾С; ¼Л

625. 6. Захањ Zahać ¾С; ¼Л

626. 7. Враговац Vragovac ¾С; ¼Л нв: 585

627. 8. Крушево Kruševo 43 35С; 8Л нв: 710

628. 9. Наглавке Naglavci 18 15С; 3Л

629. 10. Сига Siga >30 30С; Л некол. / a few

630. 11. Будисавце Budisavci >90 90С; Л некол. / a few

631. 12. Долац Dolac >130 130С; Л некол. / a few

632. 1. Кривоглаве* ¼С; ¾Л

633. 2. Новосело Novo selo ¼С; ¾Л

634. 3. Пиштaне Pištane ¼С; ¾Л

635. 1. Сланопоље* С; П; А; Л

636. 2. Липа Lipa С; П; А; Л

637. 3. Требовиће Trebović С; П; А; Л
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638. 4. Игларево Iglarevo С; П; А; Л

639. 5. Бабојевци Bobovac С; П; А; Л

640. 1. Јасеница* ¼С; ¾П

641. 2. Отоманце Tomance ¼С; ¾П

642. 3. Беринце* ¼С; ¾П

643. 4. Лабљане Labljane ¼С; ¾П

644. 5. Пригоде Prigoda ¼С; ¾П

645. 6. Сушица Sušica ¼С; ¾П нв: 548

646. 7. Љубанићи Ljubenić ¼С; ¾П

647. 8. Дечане Dečani ¼С; ¾П нв: 851

648. 9. Дрен Dren ¼С; ¾П

649. 10. Трстеник Trstenik ¼С; ¾П

650. 11. Суводол* ¼С; ¾П

651. 12. Крњинце Krnjina ¼С; ¾П

652. 13. Главуша* ¼С; ¾П

653. 14. Љубожда Ljubožda ¼С; ¾П нв: 619

654. 15. Јагодња Jagoda ¼С; ¾П

655. 16. Турјане Turjak ¼С; ¾П

656. 17. Лудовићи Ludović ¼С; ¾П

657. 18. Дреновца Drenovac 60 20С; 40П

658. 1. Ромуне Romune П

659. 2. Роднобрдо Orno brdo П

660. 3. Д. П

661. 4. Г. Забрђе G. Zabr�e П

662. 5. Липљане Lipjan П

663. 6. Понор* П

664. 7. Црнопречане* П

665. 8. Драгоње* П

666. 9. В. V. Ukča П

667. 10. М. Укча M. Ukča П

668. 11. Пантина Pantina П

669. 12. Лешане Lješane П

670. 13. Крињчани Klinčina П

671. 14. М. M. Jablanica П

672. В. Јабланица V. Jablanica П

673. 15. Г. G. Jablanica П

674. 16. Д. Јабланица D. Jablanica П

675. 17. Свађа* П

676. 18. Раумиће Raušić П
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677. 19. Џаково Žakovo 17 С

678. 20. Церовик Cerovik П

679. 21. Дубоко* П

680. 22. Грабовац Grabovac П

681. 23. Купусце Kpuz П

682. 24. Бохчиће Bokšić П

683. 25. Река* П

684. 26. Црвенобрег* П

685. 27. Вахша Vokša П нв: 854

686. 28. Љубуша Ljubuša П

687. 29. Истиниће Istinić П

688. 30. Стреоц Streoc П

689. 31. Студеница Studenica П

690. 32. Врело Vrela П

691. 33. Новосело Novo selo П

692. 34. Коричане* П

693. 35. Брађијак* П

694. 36. Брадовац* П

695. 37. Црнобрег Crnobreg П нв: 852

696. 38. Јуник Junik 385 П нв: 855

697. 40. Лоћане Loćane 8 С

698. 41. Косица* П

699. 1. Бјелум Bjeluha П

700. 2. Стара  Ругова Stara Rugova П

701. 3. Нова Ругова* П

702. 4. Кућиште Kućište П

703. 5. Јасење Jasenje П

704. 6. Боге Boge П

705. 7. Џама* П

706. 8. Јошаница Jošanica 50 10С; 40П

707. 9. Штупео Štupelj 35 ½С; ½П

708. 1. Гораждевац Goraždevac 130 С нв: 550

709. 2. Чађево*

710. 3. Крушево Kruševo 23 3С; 20Л нв: 627

711. 3. Мужевина Muževine 10 С

712. 4. Л у к о в а ц 
Љуљевића

Suvi Lukavac 16 С

713. 5. Л у к о в а ц 
Османбегов

Begov Lukavac 12 С
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714. 6. Бича Biča 10 С

715. 7. Леочин Leočina 20 С

716. 8. Белица Belica – Без под.

717, 9. Млећане Mlečane 2С; П

718. 10. Чабићи Čabić >35 10С; >25П

719. 11. Добродоље Dobri Dol П

720. 12. Унимир Ujimir П; А; Л

721. 13. Ресник Resnik П

722. 14. Воћник Voćnjak 2 С

723. 15. Избице Izbica П

724. 16. Пољане Poljane 20 С

725. ПЕЋ PEĆ 1850 550С; 1200П; 
100Л

Ђаковичка нахија / Đakovica nahiya

Срез Хаски / Has county

726. 1. Фирза Firza 12 Л

727. 2. Жубин Žub 7 4П; 3Л Губин

728. 3. Вогов Vogovo 6 3П; 3Л

729. 4. Пруш Ćafa Prušit 4 А

730. 5. Зјулфе Zulfaj 7 А

731. 6. Гођен Goden 12 6П; 6А

732. 7. Моглица Moglica 10 Л Могилица

733. 8. Раче Rače 8 Л

734. 9. Петрушан Petrušan 7 Л

735. 10. Гусар Kusare 12 П

736. 11. Грчин Grčina 15 П; А

737. 12. Липовац Lipovac 11 П; А Липовьц

738. 13. Крушовац Kruševac 8 Л Крушовьц

739. 14. Далин * 8 П; А Дьлин

740. 15. Биштаџин Bistažin 12 Л

741. 16. Смаћ Smać 10 Л

742. 17. Швањско Švanjsko 10 Л

743. 18. Дољан Dolj 25 15П; 10А

744. 19. Рогово Rogovo 45 30П; 15А

745. 20. Кабаш Kabaš 15 П

746. 21. Кућендин Kušnin 13 П; А

747. 22. Дедај Dedaj 12 П; А
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748. 23. Љубижда Ljubižda 20 П

749. 24. Ромаја Romaja 25 П

750. 25. Лукиње Ljukinjaj 8 П

751. 26. Зајум Zjum 30 Л

752. 27. Крајик Krajk 24 П; А

753. 28. Ђоној Ðonaj 40 10П; 30А Јовановац

754. 29. Кајуш Kojuš 10 П; А

755. 30. Мазрек Mazrek 7 П

756. 31. Плања Planeja 25 П

757. 32. Гражуп Gorožup 12 П; А

758. 33. Миљај Miljaj 10 П

759. 34. Домој Domaj 7 П

760. 35. Збрући Bruti 25 П; А

761. 36. Мабјуч* 17 А Мьбјуч

762. 37. Тректат Trektani 30 П; А

763. 38. Ђолифат* 5 А Сувублато

764. 39. Казалџик Kizigelk (Ðinaj) 5 А К ь з ь л џ и к 
Дреновац 

765. 40. Закриш Zahrišta 2 А

766. 41. Костур Kosturi 16 П; А

767. 42. Јелшан Heljšan 30 П; А

768. 43. Враниште Vranište 25 П

769. 44. Николићи Nikolić 30 П; А

770. 45. Гољан Golajt 20 П

771. 46. Лежајит Lešaj 8 П; А

772. 47. Вахња Vlahnja 30 П; А

773. 48. Џинај Ðinaj 12 П; А

774. 49. Кишај Kišaj 20 П; А Црква

Срез Малесијски / Malesija county

775. 1. Штипша Šipšaj 300 П; А Шипшај 

776. 2. Дабарац* 305 П; А Дьбaрац

777. 3. Трапапој Tropoja 100 П Трпапој 

778. 4. Битучи Betuši 280 А

779. 5. Красниће Krasnići 550 А

780. 6. Ника Nikaj 275 Л

781. 7. Мартур Merturi 275 Л
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 ~ Мешовито 
„или-или“ 
насеље;

С – Срби;
П – Исламизовани 

Срби (Потури);
А – Арнаути 

(исламизовани 
Арба на си);

О – Османлије;
Л – Латини 

(католички 
Арбанаси);

Ч – Черкези;
Ц – Цигани;
НВ – Наведено

Срез Речки / Reka county

782. 52. Молиће Molić 26 2С; 16П; 8А

783. 53. Морина Morina 30 П; А

784. 54. Беревина Brovina 20 П; А

785. 55. Паношевац Panoševac 30 П; А Паношевьц

786. 56. Бурјаха и 
Стубље

Berjak Stubla 20 П; А

787. 57. Поповце Popovac 15 П; А Поповићи

788. 58. Смоливце Smonica 12 П; А

789. 59. Шишманово Šišman 15 П; А

790. 60. Баба (иБакс) Babajboks 70 А

791. 61. Дјева Deva 12 П; А

792. 62. Гуска Guska 10 П; А

793. 63. Брековце Brekovac 14 П; А

794. 64. Скорница Korenica 20 5П; 15А

795. 65. Јагошце Jahoc 7 П; А

796. 66. Меја Meja Orize 6 Л

797. 67. Рамац Ramoc 12 П; А

798. 68. Рупај Ripaj-Madanaj 10 П; А

799. 69. Бојан* 18 П; А

800. 70. Дољашац Dolašaj 16 6А; 10Л Долашај

801. 71. Пацај Pacaj 7 А Парцај

802. 72. Рацајт Racaj 7 П; А Разцар 

803. 73. Доброша Dobroš 16 П; А

804. 1. Мартул Marmule 14 Л

805. 2. Брадосан Bardosan 20 Л

806. 3. Дебљибар Doblibare 25 Л

807. 4. Мече Meća 8 П

808. 5. Враниће Vranić 5 П

809. 6. Краљан Kraljane 20 П; А

810. 7. Јабланица Jablanica 22 С; П

811. 8. Лука* 4 П

812. 9. Жабељ Žabelj 15 С; П

813. 10. Мазник Maznik 8 С; А

814. 11. Душановац Dušanovac 10 С; П; А Душановьц

815. 12. Врановце Vranovac 5 А

816. 13. Г. G.

817. 14. Д. Радише D. Ratiš 25 П; А

818. 15. Раковица Rakovina 15 П; А
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П О Г Л А В Љ Е

IV

Ред.
бр.

У св. Назив насеља Савремени 
назив насеља

Број кућа Становништво Примедба

№ In vol. Name of 
settlement

Present name of 
settlement

№ of
house holds

Inhabitants Remark

TABLES

OF DATA

  Legend

 * Not in 
contemporary 
maps;

 ~ Mixed “or-or” 
settlement;

С – Serbs;
П – Islamized Serbs 

(Poturis);
А – Аrnauts 

(islamized 
Albanians);

О – Оsmanlis;
Л – Latins (catholic 

Albanians);
Ч – Circassians;
Ц – Gypsies;
НВ – Registered;
Без под. – No data

819. 16. Радојевац Radonjić 29 9С; 20П Радониће 

820. 17. Ждреља Ždrelo 5 П

821. 18. Бујци Bec 15 А Бјуци

822. 19. Летинце* 12 П; А

823. 20. Кодраље Kodralija 10 П; А нв: 845

824. 21. Грковце Grgoc 16 С; П

825. 22. Црмљан Crmljan 31 10С; 10П; 11А

826. 23. Рашковце Rakoc 15 2С; 8П; 5А

827. 24. Ђерим Ćerim 10 Л

828. 25. Осек Osek Hilja 12 Л

829. 26. Трајканиће Trakanić 13 Л

830. 27. Осек Пашин Osek Paša 21 Л

831. 27. Цкивљан Skivjane 60 10П; 40А; 10Л Скивљан 

832. 29. Новосело Д. D. Novo Selo

833. 30. Новосело Г. G. Novo Selo 30 П; А

834. 31. Јанош Janoš 12 Л

835. 32. Паљабарл Paljabarda 12 А

836. 33. Добриџе Dobrić 7 А

837. 34. Духјаке Dujak 27 2С; 5А; 20Л

838. 35. Грмочел Gramočel 27 3С; 24Л

839. 36. Хејречи Ereč 14 2С; 12А

840. 37. Шаптеј Šaptej 15 П; А

841. 38. Глођан Glo�ane 23 3С; 10П; 10А

842. 39. Бабатлочит Babaloć 22 2С; 12П; 8А Oтацблата  

843. 40. Храстовце Rastavica 15 12П; 3А

844. 41. Ириће Rznić 31 7С; 20П; 4А Иржиће

845. 42. Г. Кодраља Kodralija 21 П; А нв: 823

846. 43. Пожаревац Požar 10 П; А Пожар

847. 44. Љумбарла Ljumbarda 25 П; А Бели Љум

848. 45. Лукапоштра D. Luka 22 П; А Д. Лука

849. 46. Лукасипра G. Luka 22 П; А Г. Лука

850. 47. Белега Beleg 25 5С; 10П; 10А

851. 48. Дечане Dečani 60 П; А нв: 647

852. 49. Црнобрег Crnobreg 60 П; А нв: 695

853. 50. Прилеп Prilep 25 П; А

854. 51. Вокша Vokša 150 5С; 100П; 45А нв: 685

855. 52. Јуник Junik 499 П; А нв: 696

856. 53. Г. Ботуша Batuša 80 П; А

857. ЂАКОВИЦА ÐAKOVICA 2385 36С; 2100П; 
129Л; 120Ц
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Ред.
бр.

У св. Назив насеља Савремени 
назив насеља

Број кућа Становништво Примедба

№ In vol. Name of 
settlement

Present name of 
settlement

№ of
house holds

Inhabitants Remark

ТАБЕЛЕ

ПОДАТАКА

  Легенда

 * Није на 
савременим 
кар та ма;

 ~ Мешовито 
„или-или“ 
насеље;

С – Срби;
П – Исламизовани 

Срби (Потури);
А – Арнаути 

(исламизовани 
Арба на си);

О – Османлије;
Л – Латини 

(католички 
Арбанаси);

Ч – Черкези;
Ц – Цигани;
НВ – Наведено

Призренска нахија / Prizren nahiya

858. 1. Ораховац Orahovac – Без под.

859. 2. Брњача Brnjača 16 1С; 15Ц

860. 3. Сламодража Samodrža 89 6С; 83П

861. 4. Ретимње Retimlje 50 18С; 32П

Полужски барјак / Poluža baryak (flag)

862. 5. Полуже Poluža 35 П; А

863. 6. Дреновац Drenovac 45 П

864. 7. Сеновце Sanovac 25 П

865. 8. Пустосело Pusto selo 20 П

866. 9. Козник Г. Koznik G. 25 П; А

867. 10. Козник Д. Koznik D. 15 П; А

868. 11. Затриће Zatrć 70 П

869. 12. Понорац Ponorac 60 П; А

870. 13. Бубле Bublje 15 А

871. 14. Лобићево Labučevo 25 П; А

872. 15. Поток* 12 П; А

873. 16. Чифљак Čiflak 35 П

874. 17. Добридол Dobri dol 25 П; А Добродољане

875. 18. Серош Saroš 20 П; А

876. 19. Дањане Danjane 32 П; А

877. 20. Брататин Bratotin 33 8C; 13П; 12А

878. 21. Врањака Vranjak 30 П; А

879. 22. Ношпале Našpale 20 А

880. 21. Г. Поточане G. Potočane 20 ½П; ½А

881. 24. Д. Поточане D. Potočane 35 П; А

882. 25. Ратковац Ratkovac 60 П; А

883. 26. Радосте Radoste 30 П; А

884. 27. Гећа Gedža 23 А

885. 28. Зрзе Zrze 42 П; А

887. 29. Белацрква Bela Crkva 24 4С; 20A

888. 30. Спиниће* 25 A

Малохочки стег / Mala hoča baryak (flag)

889. 31. Малахоча Mala Hoča 100 П; А

890. 32. Брестовац Brestovac 30 A

891. 33. Ноговце Nogavac 30 A

892. 34. Целине Celina 25 П
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Ред.
бр.

У св. Назив насеља Савремени 
назив насеља

Број кућа Становништво Примедба

№ In vol. Name of 
settlement

Present name of 
settlement

№ of
house holds

Inhabitants Remark

TABLES

OF DATA

  Legend

 * Not in 
contemporary 
maps;

 ~ Mixed “or-or” 
settlement;

С – Serbs;
П – Islamized Serbs 

(Poturis);
А – Аrnauts 

(islamized 
Albanians);

О – Оsmanlis;
Л – Latins (catholic 

Albanians);
Ч – Circassians;
Ц – Gypsies;
НВ – Registered;
Без под. – No data

893. 35. В. Круша V. Kruša 90 30С; 30П; 30А

894. 36. М. Круша M. Kruša 60 30С; 18A; 12Ц

895. 37. Пиране Pirane 63 18С; 20П; 15Ц

896. 38. Љандовица Landovica 15 9П; 6Л

897. 39. Атмаџа Atma�a 14 8С; 6П

898. 40. Тупец Tupec 12 А; Л

899. 41. Рандубрава Randubrava 24 8С; 16П

900. 42. Зојић Zojić 30 20С; 10П Зоћ 

901. 43. Медведце Medvedce 120 20С; 100П

902. 44. Мамуша Mamuša 128 40П; 8Ц; 80 О

903. 45. Г. Србица G. Srbica 21 16С; 5П

904. 46. Д. Србица D. Srbica 30 15С; 15П

905. 47. Смаћ Smać 30 С

906. 48. Трепетнице Trepetnice 8 4С; 4П

907. 49. Велика Хоча Velika Hoča 106 100С; 6П

908. 49. Злачисте Zočište 65 45С; 20П З о ч и с т е
нав: 960 

Острозубски стег / Ostrozub baryak (flag)

909. 50. Острозуб Ostrozub 50 П; А

910. 51. Беланица Belanica 50 П; А

911. 52. Блаце Blace 60 10П; 50А

912. 53. Гунцате Guncat 60 А

913. 54. Ладровиће Ladrović 20 П; А

914. 55. Тумичина Tumičina 28 А

915. 56. Бања Banja 50 А

916. 57. Лапушник Lapušnik 60 П; А

917. 58. Потрке* 20 П; А

918. 59. Орлате Orlate 25 5С; 10П; 10А

919. 60. Трпеза Trpeza 20 П; А

920. 61. Црнилуг Crni Lug 35 10П; 25А

921. 62. Дреновац Vlaški Drenovac 50 П; А

922. 63. Доманек Domanek 20 5С; 15А

923. 64. Турјаке Turjak 20 А

924. 65. Љубижда Ljubižda 30 А

925. 66. Црновране Crnovrane 32 А

926. 67. Мируша Miruša 10 П нв: 511

927. 68. Драгобиље Dragobilje 15 П

928. 69. Моралија Maralija 30 А

929. 70. Маџаре Ma�are 30 А
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Ред.
бр.

У св. Назив насеља Савремени 
назив насеља

Број кућа Становништво Примедба

№ In vol. Name of 
settlement

Present name of 
settlement

№ of
house holds

Inhabitants Remark

ТАБЕЛЕ

ПОДАТАКА

  Легенда

 * Није на 
савременим 
кар та ма;

 ~ Мешовито 
„или-или“ 
насеље;

С – Срби;
П – Исламизовани 

Срби (Потури);
А – Арнаути 

(исламизовани 
Арба на си);

О – Османлије;
Л – Латини 

(католички 
Арбанаси);

Ч – Черкези;
Ц – Цигани;
НВ – Наведено

930. 81. Јачиште Jančište 15 П

931. 72. Милановиће Milanović 60 П; А

932. 73. Погаруша Pagaruša 60 П; А

933. 74. Гориће Gorić 30 А

934. 75. Семетиште Semetište 30 П; А

935. 76. Нишор Nišor 35 П; А

936. 77. Крвосерија Kravoserija 30 П; А

937. 78. Добродољан Dobrodeljane 35 П; А

938. 79. Сеник Senik 20 П; А

939. 80. Малишево Mališevo 20 П; А Малешево 

940. 81. Караџица Karačica 15 П

941. 82. Љубижда Ljubižda 47 44С; 3П

942. 83. Кориша Koriša 86 36С; 50П

943. 84. Кабаш Kabaš 9 П; А

944. 85. Грајковце Grejkovce 45 10П; 35А Греховце 

945. 86. Ђиновце Ðinovce 45 П

946. 87. Мушутиште Mušutište 100 45С; 55П Мушетиште

947. 88. Деловце Delovce 50 30С; 20П

948. 89. Поповљане Popovljane 50 35С; 8П; 7A

949. 90. Дворане Dvorane 46 40С; 6П

950. 91. Саврово Savrovo 15 П

951. 92. Враниће Vranić 35 П; А

952. 93. Мовљане Movljane 42 32С; 10П Маховљање

953. 94. Старавучина Stara Vučina 12 П

954. 95. Речане Rečane 42 30П; 12А

955. 96. Целогражда Selogražde 28 8С; 10П; 10А

956. 97. Љутоглаве Ljutoglave 14 С

957. 98. Цапарце Caparce 24 12С; 12П

958. 99. Гељанце Giljance 15 С

959. 100. Обтеруша Opteruša 131 25С; 106П

960. 101. Злочисте Zočište 65 45С; 20П Зочисте
нав: 908

961. 102. Сопина Sopina 52 12С; 40П

962. 103. Лешане Lešane 48 18С; 30П

963. 104. Трње Trnje 12 5С; 7П

964. 105. Пчинадија Špinadija 10 4С; 6Л Дпинадија

965. 106. Новаке Novake 15 Л

966. 107. Вележа Veleža 20 12С; 8Л

967. 108. Непробиште Neprebište 25 П
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Ред.
бр.

У св. Назив насеља Савремени 
назив насеља

Број кућа Становништво Примедба

№ In vol. Name of 
settlement

Present name of 
settlement

№ of
house holds

Inhabitants Remark

TABLES

OF DATA

  Legend

 * Not in 
contemporary 
maps;

 ~ Mixed “or-or” 
settlement;

С – Serbs;
П – Islamized Serbs 

(Poturis);
А – Аrnauts 

(islamized 
Albanians);

О – Оsmanlis;
Л – Latins (catholic 

Albanians);
Ч – Circassians;
Ц – Gypsies;
НВ – Registered;
Без под. – No data

968. 109. Студеничане Studenčane 94 19С; 75П

969. 110. Раштане Raštane 25 6С; 19П

970. 111. Пећане Pećane 30 П

971. 112. Заплужане Slapužane 30 П

972. 113. Дуље Dulje 30 4С; 13П; 13А

973. 114. Сухарека Suva Reka 70 24С; 46П

Ополски стег / Opolje baryak (flag)

974. 115. Брезња Brezna 100 П; А нав: 1113

975. 116. Бучесело Buča 40 П

976. 117. Плавље Plava 70 П

977. 118. Рењце Rence 20 П

978. 119. Капр Kapra 30 П

979. 120. Зјум Zjum (Opolje) 30 А нав: 1107

980. 121. Белобрде Belobrod 60 П

981. 122. Брутен Brut 75 П; А

982. 123. Златере Zgatare 50 П

983. 124. Бљач Bljać 45 А

984. 125. Заплуже Zapluže 40 П

985. 126. Брадосан Brodosavce 120 П; А

986. 127. Беглере* 29 16С; 13П

987. 128. Куке Kukovce П; А

988. 129. Косовце Kosovce 32 П; А

989. 130. Плехани* 35 П; А

Љубљански стег / Ljubinje baryak (flag)

990. 131. Влашња Vlašnja 10 П

991. 132. Поулице Poslište 20 А нав: 1139

992. 133. Хочазаградска Hodža Zagradska 60 П

993. 134. Белуша Biluša 60 П; А

994. 135. Љубичево Ljubičevo 80 П; А

995. 136. Ешково Ješkovo 35 П; А

996. 137. Лез Lez 20 П

997. 138. Кустендин Kuštendil 20 П; А Куштедин

998. 139. Лесковац Leskovec 4 П

999. 140. Спружа Stružje 45 П; А

1000. 141. Јабланица Jablanica 60 П

1001. 142. Локвица Lokvica 70 65С; 15П

1002. 143. Манастириште Manastirica 48 П

1003. 144. Небребоште Nebregošte 64 6С; 58П

1004. 145. Љубиње Ljubinje 120 С
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У св. Назив насеља Савремени 
назив насеља

Број кућа Становништво Примедба

№ In vol. Name of 
settlement

Present name of 
settlement

№ of
house holds

Inhabitants Remark

ТАБЕЛЕ

ПОДАТАКА

  Легенда

 * Није на 
савременим 
кар та ма;

 ~ Мешовито 
„или-или“ 
насеље;

С – Срби;
П – Исламизовани 

Срби (Потури);
А – Арнаути 

(исламизовани 
Арба на си);

О – Османлије;
Л – Латини 

(католички 
Арбанаси);

Ч – Черкези;
Ц – Цигани;
НВ – Наведено

1005. 146. Речани Rečani 31 1С; 30П

1007. 147. Живјане Živinjane 8 С Живљане 

1008. 148. Плањане Planjane 38 30С; 8П

1009. 149 Срецка Sredska 80 С

1010. 150. Драјчиће Drajčiće 53 50С; 3П

1011. 151. Мушниково Mušnikovo 75 60С; 15П Шушниково 

1012. 152. Стајковце Stajkovce 15 С

1013. 153. Горњесело Gornje Selo 90 75С; 15П

1014. 154. Јажинце Ježince 60 С нв: 507

1015. 155. Севце Sevce 120 С нв: 508

1016. 156. Врбичане Vrbičane 30 С

1017. 157. Новосељане Novo Selo 20 С; П

1018. 158. Дојнице Dojnice 30 С Двојнице 

1019. 159. Скорбишта Skorobište 70 П

1020. 160. Грчаре Grnčare 30 П

1021. 161. Врбаштица Vrbaštica 50 С нв: 395

1022. 162. Штрбце Štrbce 120 С нв: 392

1023. 163. Беревце Berevce 68 С нв: 394

1024. 164. Готовуша Gotovuša 120 С нв: 393

1025. 165. Драјковце Drajkovce 28 15С; 13П нв: 399

1026. 166. Фираја Firaja 19 А нв: 401

1027. 167. Брод Brod 54 4С; 50П нв: 402

1028. 168. Семање Semanje 16 П; А

1029. 169. Коштањево Koštanjevo 35 20П; 15А нв: 403

1030. 170. Вича Viča 69 65С; 4П нв: 396

1031. 171. Д. Битиња D. Bitinja 44 40С; 4П нв: 397

1032. 172. Г. Битиња G. Bitinja 34 8С; 26П

1033. 173. Шушиће Sušiće 34 30С; 4П нв: 400

Стег Љумански / Ljuma baryak (flag)

1034. 174. Жур Žur 120 П

1035. 175. Врбница Vrbnica 80 П; А

1036. 176. Добрушт Dobrušte 12 П; А

1037. 177. Морине Morina 45 П; А

1038. 178. Барловце Barloci 30 П; А

1039. 179. Џећи Ðe�an 25 А

1040. 180. Шахија Džahi 15 А

1041. 181. Прбреће Podbreg 30 А

1042. 182. Штићани Štićeni 120 80П; 40А

1043. 183. Биџа Bicaj 120 40П; 80А Бица
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бр.

У св. Назив насеља Савремени 
назив насеља

Број кућа Становништво Примедба

№ In vol. Name of 
settlement

Present name of 
settlement

№ of
house holds

Inhabitants Remark

TABLES

OF DATA

  Legend

 * Not in 
contemporary 
maps;

 ~ Mixed “or-or” 
settlement;

С – Serbs;
П – Islamized Serbs 

(Poturis);
А – Аrnauts 

(islamized 
Albanians);

О – Оsmanlis;
Л – Latins (catholic 

Albanians);
Ч – Circassians;
Ц – Gypsies;
НВ – Registered;
Без под. – No data

1044. 184. Реџепија* 10 A

1045. 185. Гостил Gostilji 20 П

1046. 186. Нанг Nanga 25 A

1047. 187. Колесњан Koljesjani 90 П; А

1048. 188. Имуште Ujmište 55 П

1049. 189. Лосња Ljusena 70 ¼П; ¾A

1050. 190. Калисе Kališi 200 П; А

1051. 191. Радомир Radomir 100 П; А

1052. 192. Церени Cereni 120 П; А

1053. 193. Пљаштан Pljošta 50 П; А

1054. 194. Дода Doda 20 П

1055. 195. Шуљани* 35 П; А

1056. 196. Вила Vila 60 40П; 20А

1057. 197. Буштрица Buštrica 100 П; А

1058. 198. Чаја Čajlana 26 П

1059. 199. Бузмакахала Buzmagaza 100 П; А

1060. 200. Топољани Topojan 20 П

1061. 201. Новасеја Novo Selo 100 П нв: 1112

1062. 203. Кокољани Kukoljane 40 П; А нв: 1102

Стег Доњи Дукађин / Lower Dukadjin baryak (flag)

1063. 204. Мирдита* 100 Л

1064. 205. Бучари* 15 Л

1065. 206. Лоћаја* 10 Л

1066. 207. Уроша* 125 Л

1067. 208. Спасија* 400 Л

1068. 209. Маштрикор* 50 Л

1069. 210. Кашинор* 100 Л

1070. 211. Дибрија* 50 Л

1071. 212. Бисакућ* 40 Л

1072. 213. Шија домн * 70 Л Ђон

1073. 214. Ђуђа* 190 Л

1074. 215. Икони* 50 Л

1075. 216. Шећине* 50 Л

1076. 217. Каштени* 200 Л

Горански стег / Gora baryak (flag)

1077. 218. Шајиновце Šainovac 40 П Соколовица

1078. 219. Рапча Rapča 120 П

1079. 220. Крстац Krstac 110 П

1080. 221. Д. Крстац D. Krstac 40 П
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Ред.
бр.

У св. Назив насеља Савремени 
назив насеља

Број кућа Становништво Примедба

№ In vol. Name of 
settlement

Present name of 
settlement

№ of
house holds

Inhabitants Remark

ТАБЕЛЕ

ПОДАТАКА

  Легенда

 * Није на 
савременим 
кар та ма;

 ~ Мешовито 
„или-или“ 
насеље;

С – Срби;
П – Исламизовани 

Срби (Потури);
А – Арнаути 

(исламизовани 
Арба на си);

О – Османлије;
Л – Латини 

(католички 
Арбанаси);

Ч – Черкези;
Ц – Цигани;
НВ – Наведено

1081. 222. Пакиша Pakiša 30 П

1082. 223. Запад Zapod 40 П

1083. 224. Кошариште Košarište 30 П

1084. 225. Очикле* 32 П

1085. 226. Бељани Belje 20 П

1086. 227. Оргосте Orgosta 85 П

1087. 228. Орчужа Orčuša 40 П

1088. 229. Борја Borje 200 П

1089. 230. Црнолево Crnoljevo 40 П

1090. 231. Оришак Orešek 230 П Орешке

1091. 232. Шиштевац Šištevec 150 П

1092. 233. Крушевац Kruševo 100 П

1093. 234. Глобочица Globočica 30 П

1094. 235. Злипоток Zli potok 120 П

1096. 236. Рестелица Restelica 350 П

1097. 237. Брод Brod 700 П

1098. 238. Баћко Baćka 60 П

1099. 239 Диканце Dikance 70 П

1100. 240. Млике Mlike 40 П

1101. 241. Враниште Vranište 73 П

1102. 242. Кукуљани Kukuljane 50 П нв: 1062

1103. 243. Луковишта Ljubovište С; П

1104. 244. Драгаш Dragaš 25 П

1105. 245. Радеш Radeša 50 П

1106. 246. Лештани Leštane 40 П

1107. 247. Опољска Zjum (Opolje) 30 П нв: 979

1108. 248. Ћафа Džafereve 200 П; А

1109. 249. Ћале* 50 П; А

1110. 250. Река* 80 П Реч

1111. 251. Краковиште* 25 П

1112. 252. Новосело Novo Selo 70 П нв: 1061

1113. 253. Брезне Brezna 50 П нв: 974

1114. 254. Ренса* 60 П

1115. 255. Планинке* 256 П

1116. 256. Шутман* 40 П

1117. 257. Станковци Stankovce 45 5С; 40П

1118. 258. Милачићи* 50 10С; 30П; 10А

1119. 259. Крајићи* 38 8С; 25П; 5А

1120. 260. Палчиће* 50 30П; 20А
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Ред.
бр.

У св. Назив насеља Савремени 
назив насеља

Број кућа Становништво Примедба

№ In vol. Name of 
settlement

Present name of 
settlement

№ of
house holds

Inhabitants Remark

TABLES

OF DATA

  Legend

 * Not in 
contemporary 
maps;

 ~ Mixed “or-or” 
settlement;

С – Serbs;
П – Islamized Serbs 

(Poturis);
А – Аrnauts 

(islamized 
Albanians);

О – Оsmanlis;
Л – Latins (catholic 

Albanians);
Ч – Circassians;
Ц – Gypsies;
НВ – Registered;
Без под. – No data

1121. 261. Хтејичиће* 72 12С; 40П; 20А

1122. 262. Раичиће* 42 12С; 10П; 20А

1123. 263. Љума Ljuma 185 105П; 80А

1124. 264. Дољништа* 210 20С; 80П; 110А

1125. 265. Кармовик Hramovik 71 15С; 30П; 20А; 6Л

1126. 266. Петковиће Petković 12 С

1127. 267. Мрсор Mrsor 30 20С; 10А Мрзор 

1128. 268. Дубрава* 14 6П; 8А

1129. 269. Крајмирковце Krajmirovce 68 40С; 6П; 8А нв: 519

1130. 270. Браздјани* 30 С

1131. 271. Будаково Budakovo 60 20П; 40А

1132. 272. Вршевци Vrševce 51 6С; 15П; 30А

1133. 273. Радево Radevo 40 С нв: 339

1134. 275. Батуси Batusi 50 С нв: 336

1135. 276. Углиле* 40 С

1136. 277. Доланица* 68 8С; 60П

1137. 278. Пероче* 15 С

1138. 279. Шина* 68 8С; 60П

1139. 280. Послиште Poslište 45 П нв: 991

1140. ПРИЗРЕН PRIZREN 8050 1200С; 4800П; 
200А; 100Л; 

120 О
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ДОМАЋУ

КАРТОГРАФИЈУ

FOREWORD

План манастира Грачанице, Град Звечан 

у северозападном делу Косова, Римски 

надгробни споменик (цртеж из прилога 

„Путописа“ Милоша С. Милојевића)

Plan of the Gračanica Monastery, the town of 

Zvečan in the Northwestern part of Kosovo, 

Roman tombstone (drawings from the 

Appendix to the Miloš S. Milojević’s “Travel-

record”)
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Epilogue

The work of Dr Mirčeta Vemić, as it can be seen from the title, represents a 
cartographic deed wherein are transponed three notebooks of travel-record 
by Miloš S. Milojević, in an expert manner, as visual geographic-cartographic 
notion about one part of the history of Ancient Serbia, especially settlements in 
Kosovo and Metohija, with addition of Kuršumlija nahiya. By methodological 
procedure of systematization of Milojević’s numeric data about the number 
and distribution of settlements and population, the author brought up, showed, 
ethnic picture, composition according to ethno-folk and religion-confessional 
criteria, bringing up Milojević’s travel-records data simultaneously as demo-
graphic-statistic structure of inter-relation of Serbs and Albanians at the end of 
1860-ies and the beginning of 1870-ies of the 19th century; immediately shortly 
before Serbian-Turkish wars  in 1876, 1877/78, that will basically change  the 
former ethnic situation and demographic state and almost radically change in, 
previous relations, really conversely, reciprocal direction: Serbs will from the 
majority become the minority, and Albanians will from the minority become 
the majority population on territories of the present Kosovo and Metohija.

The author of this significant and successful cartographic work, methodo-
logically completely succeeded, as geography-cartography expert, to transmit 
Milojević’s data travel-records, narrative – into the domain of geographic map-
ping. Such concept of his work that he brought up in concise and skilled quali-
fied introductory part, where he explained in details and clearly methodological 
procedure, as well as his way of work. He did not involve into historical prob-
lems of political and social character that M. Milojević gave trough comments 
and explanations with his mentioned three books of his travel-record, but he 
was firmly following his professional task, as it was said before, in order to 
create geographic-ethnographic map, leaving to the writer of foreword to give 
historical value mark of Milojević’s travel-record and the controversy of the 
time and contemporary historiography.

Mr. Mirčeta Vemić has invested a lot of effort and devotion working on this 
map, his high expert knowledge and considerable erudition and resourceful-
ness in acquaintance of geographic nomenclature, especially in concretiza-
tion and systematization of ethno-geographic data precisely given in his map.
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По го вор

Рад др Мир че те Ве ми ћа, ка ко се ви ди већ из на сло ва, пред ста вља кар-
то граф ско де ло у ко јем је три све ске пу то пи са Ми ло ша С. Ми ло је ви ћа 
тран спо но вао, на ве о ма стру чан на чин, као ви зу ел ну ге о граф ско-кар то-
граф ску пред ста ву о јед ном де лу исто риј ске Ста ре Ср би је, по себ но Ко сов-
ско-Mетохијским на се љи ма уз до да так Кур шу млиј ске на хи је. Аутор је 
ме то до ло шким по ступ ком си сте ма ти за ци је Ми ло је ви ће вих ну ме рич ких 
по да та ка о бро ју и рас по ре ду ста нов ни штва и на се ља из нео, при ка зао ет-
нич ку сли ку – ком по зи ци ју по ет нич ко-на род но сном и вер ско-кон фен си-
о нал ном кри те ри ју му – из нев ши та ко Ми ло је ви ће ве пу то пи сне по дат ке 
исто вре ме но и као де мо граф ско-ста ти стич ку струк ту ру ме ђу од но са Ср ба 
и Ар ба на са при кра ју 1860-их и по чет ком 1870-их го ди на XIX ве ка; да кле 
не по сред но уочи срп ско-тур ских ра то ва 1876, 1877/78. го ди не, ко ји ће ту 
до та да шњу ет нич ку си ту а ци ју и де мо граф ско ста ње те мељ но про ме ни ти и 
ско ро ра ди кал но из ме ни ти у до та да шњим од но си ма, за пра во у обр ну том, 
ре ци проч ном сме ру: Ср би ће од ве ћин ског по ста ти ма њин ски, а Ар ба на си 
од ма њин ског ве ћин ско ма јо ри тар но ста нов ни штво на те ри то ри ји да на-
шње Ко сов ско-Mетохијске обла сти.

Аутор овог зна чај ног и ус пе лог кар то граф ског де ла ме то до ло шки је 
са свим ис прав но, као струч њак ге о граф-кар то граф, Ми ло је ви ће ве по дат-
ке – пу то пи сач ке, на ра тив не – пре нео у до мен ге о граф ске кар то гра фи је. 
Та кву кон цеп ци ју сво га ра да из нео је у је згро ви том и струч но ква ли фи ко-
ва ном увод ном де лу у ко јем је де таљ ни је и ја сно об ја снио ме то до ло шки 
по сту пак и на чин ра да на свом де лу. Он ни је ула зио у исто риј ску про бле-
ма ти ку по ли тич ког и дру штве ног ка рак те ра, ко је је М. Ми ло је вић да вао 
кроз ко мен та ре и об ја шње ња уз сво је по ме ну те три књи ге пу то пи са, већ се 
др жао чвр сто свог про фе си о нал ног за да та ка да, ка ко је пре ре че но, ство ри 
ге о граф ско-ет но граф ску кар ту, пре пу шта ју ћи пи сцу пред го во ра уз сво је 
де ло да дâ исто риј ску оце ну вред но сти Ми ло је ви ће вог пу то пи са и кон тро-
вер зе о то ме у оно вре мен ској и са вре ме ној исто ри о гра фи ји.

Г. Мир че та Ве мић је, ра де ћи на из ра ди ове кар те уло жио из ван ред но 
мно го тру да и по жр тво ва ња, ви со ку струч ну спрем ност и при мер ну еру ди-
ци ју и сна ла жљи вост у по зна ва њу ге о граф ске но мен кла ту ре, а по себ но у 
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According to my opinion, the way Mr. Vemić understood it, not only Milojević’s 
data, but also the way of using them in scientific purposes, his map represents 
solid, serious and welcome work in double sense: it is significant as scientific 
work by itself, but also as a good example – a pattern for future showings of 
narrative documentation in domain of historical science in cartographic stud-
ies of geographic science, and its individual and special disciplines where from 
the past of Serbian nation ethnographic and demographically-statistical issues 
are reconstructed.

Academician
Vladimir Stojančević

EPILOGUE
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кон кре ти за ци ји и си сте ма ти за ци ји ет но граф ско-ста ти стич ких по да та ка 
акри бич но и ми ну ци о зно при ка за них на ње го вој кар ти. По мо ме ми шље-
њу, она ко ка ко је г. Ве мић схва тио, не са мо Ми ло је ви ће ве по дат ке, већ и 
на чин да их упо тре би у на уч не свр хе, ова ње го ва кар та пред ста вља са свим 
со ли дан, озби љан и до бро до шао рад у дво стру ком сми слу: зна чај но је и 
као на уч но де ло са мо по се би, али и као до бар узор – обра зац за бу ду ћа 
при ка зи ва ња на ра тив не до ку мен та ци је из до ме на исто риј ске на у ке у кар-
то граф ске сту ди је ге о граф ске на у ке, и ње них по је ди нач них и по себ них 
ди сци пли на у ко ји ма је из про шло сти срп ског на ро да ре кон стру и са на 
ет но граф ска и де мо граф ско-ста ти стич ка про бле ма ти ка.

Ака де мик
Вла ди мир Сто јан че вић

ПОГОВОР
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