
89

Милић Милићевић 
Историјски институт 
Београд 

ЉУДИ И БРОЈЕВИ 
ОСЕЧАНСКИ КРАЈ У РАТОВИМА 1912-1918. 

АНАЛИЗА ГУБИТАКА БОРАЧКОГ И НЕБОРАЧКОГ 
СТАНОВНИШТВА

Тема губитака становништва осечанског, али и многих других 
крајева Србије чини се на жалост неисцрпна. Можда још пораз-
није од самих бројева исудбине страдалих, чине се манупулације 
на ову тему. Без икаквих конкретних извора, паушално и крајње 
сензационалистички бројеви жртвава се умањују, још чешће 
увећавају, поглавито из политичких или неких других разлога. 
У знатно ређим и за историографију сигурно значајнијим слу-
чајевима истраживачису били поистовећенији, а њихова ис-
траживања дубља и тиме свакакотемељнија.Ова констатација 
у највећој мери односи се на радове, монографије, Милорада 
Радојчића вишедеценијског истраживача на тему губитака ста-
новништва овог дела западне Србије у току ратне кампање 1912-
1918. Следећи једно од дела овог аутора, већ поменуту моногра-
фију са списком жртава Осечанског краја, покушаћемо, да овде 
изнете чињенице прикажемо путем статистике.1 Стога овај рад 
треба посматрати као својеврстан приказ, али и допуну, у смислу 
бројчане анализе. Како су већ објављена или у припреми слич-
на дела посвећена жртвама Мионичког и Убског краја, сматрамо 
корисним, да се и у наредним бројевима овог часописапримени 
сличан аналитички приступ, чиме би се уз даља поређења при-

1 М. Радојчић, Осечански крај у ратовима 1912-1918. Поменик ратним жр-
твама, Осечина-Београд, 2018. 
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ближили најтачнијем, сигурно не потпуном броју, страдалника 
из ових крајева, потпуно свесни да се у овом случају не ради о 
пуком пребројавању имена већ о стварним људима и њиховим 
често злосрећним судбинама. 

У представљеном раду служили смо се табеларним системом, 
пошто смо сматрали да су подаци изнети на овај начин вероват-
но најцелисходнији. На овај начин је најпре представљен укупан 
број жртавасвих 17 села осечанског краја, каои саме Осечине. Та-
бела садржи и поделу према полу, укључујући и проценте једног, 
односно другог. 

Даља анализа сврстана у оквирима две табеле односи се 
искључиво на мушки део популације осечанског краја. У овом 
случај раздвојене су жртве цивилног и униформисаног дела по-
пулације, наравно и овде исказане у процентима. 

Друга овде приказана табела односи се искључивона унифор-
мисана лица страдалау Првом и Другом балканском рату,при 
чему одмах треба навести да је њихов број односно проценат си-
гурно нешто већи. Наиме, у прилично великом броју случајева 
наводи се једино „страдао у рату”, тј. без конкретног одређења 
о ком се сукобу стварноради. Стога је број, самим тим ипроце-
нат погинулих и умрлих у Балканским ратовима, сигурно нешто 
већи од наведених 11%. Овом приликом посебно треба нагла-
сити да је проценат погинулих војника из осечанског краја у 
односу накомплетан састав учесника ова два рата (укупно 402 
000) дупло већи од просечног (5,5%).2 Овај постотак може се нај-
боље објаснити учешћем војника овог краја ( 5. пук) у Албанској 
операцији 1912-1913. а посебно губицима у нападу на Брдицу, 
код Скадра.3 Сви ови подаци можда су најконкретнији доказ да 
опсада Скадра није била само црногорска акција, како је прика-
зивала досадашња историографија, већ заједнички ратни напор, 
уједно и страдање војника Црне Горе и војника Србије.

На жалост следећи рат био је још крвавији а последице много 
погубније. О томе, боље од свих овде изнетих бројева и табела, 
сведочи навод да је иза Живојина Ивића из Горњег Црниљева, 

2 Ж. Павловић, Студије о Балканским ратовима, Лазаревац 2017, (репр.),стр. 47. 
3 О овом опширније: М. Милићевић, Рат за море. Дејства српских трупа у 
северној Албанији и на приморју од 23. октобра 1912. до 30. априла 1913. годи-
не, Београд, стр. 178-211. 
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ветерана Балканских ратова, умрлог на Крфу 1916. године оста-
ло шесторо сирочади. Из истог села, као редови Дринске диви-
зије, погинула су и браћа Новаковић. Било их је шесторица.4 

Иза наведеноних табела следе оне које анализирајусмртност 
деце овог краја у времену од 1912-1918. године. Ова табела, као 
што је дато у напомени, сигурноје најнепрецизнија и тиме сигур-
но најдискутабилнија. Заправо највећи проблем је у томе што је 
у маси случајева дато само име, без икаквих других ознака попут 
- редов, удата, отац или сл. чиме би се бар на известан начин 
могла установити категорија односно узраст преминуле/преми-
нулог. Због овога смо, као што је даље наведено, увели и извес-
не податке из ранијег мирнодопског периода, чиме смо овај део 
анализе учинилим барем нешто прецизнијим. 

Аутор је у својој монографији навео и „странце” тј оне који 
су током ратова 1912-1918. изгубили живот на тлу овог краја. 
Сматрали смонеопходнимпоменути и ове жртве, тачније њи-
хов број, тим пре што оне чине више од десет посто укупно из-
губљених живота. На крају, искористили смо и чињенице о са-
дашњем стању популације 9 (попис 2011) од тадашњих 17 села, 
које недвосмислено указују да је број житеља данас прилично 
умањен у односу на почетак ратне кампање 1912-1918. Колико 
се ова непобитна чињеница може приписати искључиво ратним 
губицима сигурно је још једно од неразрешених питања наше 
новије историје. 

Укупан број Жртве Осечинског краја 1912-1918. године  
према полу (број и проценти)

Место
Бр. жртава 

%
Мушкарци 

%
 Жене 

 %
Нап.

Бастав 114 81/71 33/29
Белотић  62 46/74 16/26
Братачић  96 60/63 36/37
Гор. Црниљево 107 92/80 15/20
Гуњаци 256 243/95 13/6
Драгијевица 188 112/60 76/30
Драгодол 213 193/91 20/9

4 М. Радојчић, нав. дело, стр. 110, 113. 
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Комирић 291 180/61 111/39
Коњуша 55 29/53 26/47
Лопатањ 377 244/65 133/35
Осечина 457 321/70 136/30
Остружањ 245 154/69 91/31
Пецка 29 24/83 5/17
Плужац 201 147/73 54/27
Сирдија 101 69/68 32/32
Туђин 58 44/76 14/24
Царина 431 413/96 18/4 **
УКУПНО. ОБА 
ПОЛА. %

3281 2452/75% 829/25%

** Проценти су заокружени према важећим правилима

БРОЈ ПОГИНУЛИХ И УМРЛИХ ПРИПАДНИКА МУШКЕ 
ПОПУЛАЦИЈЕ И БРОЈ (ПРОЦЕНАТ)СТРАДАЛИХ У 

УНИФОРМИ
(проценат искључиво у односу на мушки деопопулације)

Место
Укупан број 
страдалих 

мушкараца

Број 
Настрадалих 
у униформи

% Нап.

Бастав 81 45 56%
Белотић 46 28 16%
Братачић 96 10 36%
Г. Црниљево 92 29 32%
Гуњаци 243 132 54%
Драгојевица 188 40 21%
Драгодол 193 116 20%
Комирић 180 61 34%
Коњуша 55 7 13%
Лопатањ 244 100 41%
Осечина 321 204 64%
Остружањ 154 46 30%
Пецка 24 19 79%
Плужац 147 99 67%
Сирдија 69 30 43%
Туђин 44 29 66%
Царина 413 363 88%
Укупно 2456 1358 55%
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БРОЈ ПОГИНУЛИХ МУШКАРАЦА У УНИФОРМИ У 
ДВА БАЛКАНСКА РАТА И ПРОЦЕНАТ У ОДНОСУ НА 

ЦЕЛОКУПНЕ ГУБИТКЕ УНИФОРМИСАНИХ МУШКАРАЦА 
У ВРЕМЕНУ 1912-1918. ГОДИНЕ

Место
Број погинулих 
униформисаних 

лица

Укупан број 
погинулих 

униформисаних 
лица

% Нап.

Бастав 4 45 7%
Белотић 6 28 21% *
Братачић / 10 /
Г. Црниљ. 4 29 14%
Гуњаци 6 132 5% **
Драгојевица 15 40 38%
Драгодол 8 116 7%
Комирић 19 61 31%
Коњуша 3 7 42%
Лопатањ 13 100 13% ***
Осечина 17 204 9 %
Остружањ 5 46 11% ****
Пецка / 19 /
Плужац 7 99 7%
Сирдија 1 30 0,5% *****
Туђин 8 29 28%
Царина 4 363 1% ******

120 1358 11%
* Од 6 погинулих из села Белотић 5 је погинуло у акцији на Брдици код Скадра. 
** За још шесторицу из села Гуњаци није наведен конкретан рат већ само ознака 
«погинуо у рату»
*** У случају села Лопатањ слично као и код Гуњака за још шесторицу страдалих није 
наведен конкретан рат. Исто се односи и на села Остружањ (2) и Сирдију (2)
****** Од свих села овде је највећи број неконкретних навода тј „страдао у рату“

БРОЈ УМРЛЕ ДЕЦЕ (до 16 година) И ПРОЦЕНАТ У ОДНОСУ 
НА УКУПНЕ ГУБИТКЕ СТАНОВНИШТВА У НАВЕДЕНИМ 

СЕЛИМА ОСЕЧАНСКОГ КРАЈА

Место Број страдалеЦЕ
% У ОДНОСУ НА 

УКУПАН БРОЈ 
СТРАДАЛИХ

НАП.

Бастав 20 16%
Белотић 9 15%
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Братачић 40 42% *
Гор. Црн. 3 3% *
Гуњаци 8 3% *
Драгијевица 54 29%
Драгодол 2 1%
Комирић 62 21%
Коњуша 19 35%
Комирић 62 21%
Лопатањ 93 25
Осечина 85 19%
Пецка 1 3%
Плужац 34 17%
Сирдија 31 33%
Туђин 12 21%
Царина 8 2%
Укупно: 543 16%

*** У случају Белотића (29) Горњег Црниљева (30) недостаје готово половина 
података о узрасту страдалих. У случају села Гуњака око четвртине (25) тако 
да су наведени бројеви, односно проценти прилично непоуздани. Сличан 
случај, у нешто мањој мери је и са селом Драгодол (42) где нам недостају 
подаци за петину страдалих.

Најпрецизније податке имамо за село Комирић (62) пошто 
ту немамо само оне са именом већ и још понеки податак који 
знатно прецизније указује на њихову старост. Јако велики број 
непознатих јавља се и у селу Царина, где је најчешће обележје 
«страдао у рату» из чега се може барем начелно закључити да 
се ради о одраслој особи, мушког пола. Најпрецизније податке 
имамо у случају села Комирић (сва имена, узрасте) тако да ове 
податке, у погледу смртности деце (21%) можемо узети и као 
неку врсту репрезентативног узорка. Судећи по овом смртност 
деце осечанског краја је вероватно за најмање четвртину већа од 
просека који према овде наведеним, поново наглашавамо непот-
пуним подацима износи 16%. Тврдњу о знатно већој смртности 
поткрепљују извори који се односе на предратни период, кон-
кретно, Сундхаузен, као и подаци домаће статистике засноване 
на основу пописа. Према првом наведеном, смртност деце у Ср-
бији, само до навршене прве године износила је 24%, док се у 
оквирима даљих годишњих распона (2-4, 5-9, 10-14) она кретала 
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око просечних 1%.5 Према овоме, до навршених 14 година старо-
сти смрт је у Србији односила. нешто испод 28% деце. 

Готово исте податке о смртности деце до једне године старости 
(25%) дају и домаћи извори, с тим што даљи распони година, 
до навршених 15, дају још драстичније податке (31%).6 Из тога 
следи да више од половине деце у Србији тога времена у миру 
није дочекало пунолетство. Реално је могуће претпоставити да 
је у ратним условима овај проценат и у осечанском крају био 
далеко већи од приказаних 16%.

СТРАДАЛИ ИЗ ДРУГИХ КРАЈЕВА НА ПОДРУЧИЈУ 
ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА У ПОМЕНУТИМ РАТОВИМА

УКУПНО СТРАДАЛИ МУШКАРЦИ % ЖЕНЕ %
477 469 (88,5) 8 (1,5%) *

*У већини ових случајева (5) ради са заправо о женској деци у доби од 2 до 
15 година. 

УКУПАН БРОЈ ЖРТАВА (НА ОСНОВУ ЗБИРА СТРАДАЛИХ 
ЖИТЕЉА ОСЕЧИНЕ И ОНИХ ИЗ ДРУГИХ КРАЈЕВА СРБИЈЕ )

УКУПНО СТРАДАЛИ МУШКАРЦИ % ЖЕНЕ %
3758 2911 (78%) 837 (22%)

БРОЈ СТАНОВНИКА ДЕВЕТ МЕСТА ОСЕЧАНСКОГ КРАЈА, 
ГУБИЦИ У РАТОВИМА (%) И СТАЊЕ ПРЕМА ПОПИСУ ИЗ 

2011. ГОДИНЕ

МЕСТО ГОДИНА 
1910. ГУБИЦИ %

Становници 
према 

попису 2011
напомена

Лопатањ 1939. 377 19 1123
Црниљево 437 114 26 477 *
Осечина 1001 457 46 2730
Плужац 404 201 50 520
Драгијевица 531 188 35 533
Сирдија 303 101 33 241
Остружањ 598 245 41 489

5 H. Sundhassen, Histrorische Sratistik Serbiens 1834-1914. it europischen Verdlei-
chsdaten, Munchen, 1989, str. 152-155. 
6 СТАТ, стр. 77-78. 
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Братачић 227 96 42 258
Туђин 254 58 23 171
Просек% 35

* Данас Горње и Доње Црниљево

Поређења која је према изнетој табели могуће спровести дају 
нам ни малоружичасту слику. Наиме већина насеља овог краја, 
изузев Осечине чији се број становника готово утростручио, 
имала су током последњих стотину година мали или тек 
симболичан раст. Супротна тенденција, опадања становништва 
јавља се у готово половини насеља и то у стопи од четвртине, па 
чак и трећине ранијег броја (1910. год.). Једини изузетак између 
ових трендова је село Драгијевица које поредећи 1910. и 2011. 
има готово у потпуности идентичан број житеља. 

Наведено стање може се тумачити на различите начине 
-учешћем различитих историјских процеса, попут преласка из 
села у град, у конкретном случају Осечину, мањим наталитетом 
и сл. Ипак, проценат смањења броја становништва од чак 
просечних35%до времена почетка ове деценије више је него 
довољно уочљив.То у извесној мери сугерише да се осечански 
крај од времена Ратова 1912-1918. у потпуности, никада није 
демографски опоравио. 


