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У стручној литератури и архивској грађи о Стевану Бороти и Јоси-

фу Мајеру има веома мало података. О њима су највише писали у кви-

слиншким листовима Ново време, Обнова и Наша борба посебно у зи-

му 1941/42 године када су борци народноослободилачких партизанских 

одреда водили велику борбу против десетоструко јаче немачке војне си-

ле којој су здушно помагали четници Драже Михаиловића и Косте Пе-

ћанца, љотићевци и добровољци. Почетком 1942. године у неравноправ-

ној борби поред Посаво-тамнавског народноослободилачког партизан-

ског одреда страдали су Космајски, Мачвански (Подрински), Сувобор-

ски и Ваљевски одред. Велики број бораца је убијен или ухваћен и по-

сле страховитог мучења и саслушавања одведен у логоре или стрељан 

на стратиштима. У то време, међу ухваћеним војно-политичким руково-

диоцима, крајем фебруара и почетком марта 1942. године, били су Сте-

ван Борота и Јосиф Мајер. 

Још од октобра 1941. године по ваљевским селима о њима су кру-

жиле свакојаке приче што је послужило квислиншкој штампи да од тога 

објављује репортаже сензационалистичког карактера, нарочито после 

њиховог заробљавања. 

У жељи да сазнамо истину, кренули смо трагом скромних података 

и после дугогодишњег истраживања дошли до нових сазнања која осве-

тљавају њихово деловање у народноослободилачкој борби у сасвим 

другом светлу у односу на неистине којима су се служили непријатељи, 

Нажалост, и после толико година од њихове трагичне смрти, понеки 

аутори их приказују у негативном контексту преписујући упорно оно 

што је о њима објављивала квислиншка штампа за време окупације а 

служило је пропагандном рату против партизанског покрета. 

С обзиром на то да су Стеван Борота и Јосиф Мајер из Београда 

истога дана дошли у Посавски партизански одред, мада се пре тога ни-

су познавали, да су заједно учествовали у готово свим оружаним акци-

јама, да су скоро у исто време ухваћени и да су обешени 27. марта 1942. 

године у Ваљеву, њихову трагичну судбину описиваћемо заједно. Јер, 

тако их памти народ ваљевског краја и тако их најчешће помињу у 

стручној литератури и документима архивске грађе. 

Стеван Борота је рођен 14. новембра 1898. године у Винковцима 

(отац Никола, мајка Јованка рођена Исхак - Исаковић пореклом са Кор-

дуна). Основну школу је завршио у родном граду а Краљевску земаљ-

ску ратарницу (пољопривредна школа) у Пожеги (Западна Славонија) 

1917. године. Пошто није могао да нађе посао у струци, преквалифико-

вао се за механичара и мотористу. У потрази за послом боравио је у Ка-

нади и Америци (1927/28). Због економске кризе вратио се у Југослави-

ју и једно време с породицом живео у Загребу. На крају је дошао у Зе-

мун и Београд. Био је ожењен са Софијом, рођеном Калушевић, са ко-

јом је имао сина Мирка. По избијању Другог светског рата ступио је у 
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контакт са учесницима напредног радничког покрета и слушао о потре-

би учешћа у организованим акцијама у борби против непријатеља. За-

хваљујући претходно организованој вези 14. 8. 1941. године упутио се у 

село Грабовац где су се налазили борци Посавског партизанског одреда.
1
 

Јосиф Мајер је рођен 20. маја 1920. године у Нишу (отац Бора, мај-

ка Софија рођена Леви). Одмах по рођењу преселили су се у Београд 

где је завршио основну школу и два разреда гимназије. Био је члан цио-

нистичке организације „Хашомер хацаир“.2 У то време имао је надимак 

Тарцан (Тарзан). До капитулације Југославије неколико година радио је 

као штрикерски радник у фабрици трикотаже „Елка“. Био је учесник де-

монстрација 27. марта 1941. године у Београду. За време окупације от-

пуштен је као Јеврејин с посла и по наређењу немачких власти упућен 

на присилан рад на рашчишћавању рушевина по Београду насталих по-

сле шестоаприлског бомбардовања. У то време постаје члан СКОЈ-а. 

Четрнаестог августа 1941. године, с тројицом другова из фабрике „Ел-

ка“, напустио је Београд и придружио се Посавском партизанском одре-

ду у околини Обреновца. 

Током августа у Посавски партизански одред стигла су у групама 

још деветорица нових бораца и сви су били распоређени у Трећу там-

навску чету. Од наоружања имали су један митраљез, 86 пушака, девет 

пиштоља, 26 бомби и више хиљада метака.
3
 

До краја августа бројно стање Посавског партизанског одреда је би-

ло 140 бораца. Нови борци морали су да положе партизанску заклетву. 

У одред је тих дана дошао Филип Кљајић, члан Главног штаба народно-

ослободилачких партизанских одреда за Србију и пренео им задатке. За 

каманданта одреда изабран је Коча Поповић (Пера Шпанац), а за поли-

тичког комесара Боривоје Бора Марковић. 

Током јула и августа месеца 1941. године борци Посавског парти-

занског одреда извели су више успешних акција. Разоружали су готово 

све жандармеријске станице југозападно од Београда, у долини Саве, 

Колубаре и Тамнаве и ослободили подручја Посавине и Тамнаве осим 

                                                      
1 Историјски архив Београда, Фонд Управа града Београда, Одељење Специ-

јалне полиције, (у даљем тексту ИАБ, ФУГБ, ОСП) записник са саслушања 
Стевана Бороте, 10. март 1942, досије IV-Q-155; Биографски подаци о Стева-
ну Бороти из архиве његовог унука Стефана Бороте. 

2 ИАБ, ФУГБ, ОСП, записник са саслушања Јосифа Мајера, 28. фебруар 1942, 
досије IV-Q-155/1; Хашомер хацаир – Млади стражар. Циљеви ове извиђачке 
организације су били синтеза неговања јеврејске културе и изградња насеља 
у Палестини и борба против асимилације. Бавили су се оспособљавањем чла-
нова за пионирски рад и изградњу бескласног социјалистичког друштва у Па-
лестини. 

3 Петковић, 1974, 101. 
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Умке, Обреновца и Уба. У свим местима забранили су рад квислиншких 

општина.  

Акције бораца Посавског партизанског одреда имале су великог од-
јека у народу овог краја. По правилу, после сваке успеле акције долази-
ло је до прилива нових бораца. Многи добровољци су враћени кућама 
због младости и недостатака муниције. За разлику од осталих партизан-
ских одреда Посавски партизански одред није деловао само на својој 
територији, већ свуда где се указала прилика.  

У Трећој тамнавској чети образована су три вода. За водника другог 
вода одређен је Стеван Борота. Четом је командовао Добросав Симић, а 
политички комесар је био Андрија Мазињанин. Сваки вод имао је 30 
бораца. Крајем месеца августа, чета је била распоређена на положаје 
према Лајковцу, Убу и реци Сави. Двадесет седмог августа Трећа там-
навска чета напала је жандармеријску станицу у Дебрцу, порушила 
мост на путу Обреновац–Шабац и спалила општинске архиве у селу 
Месарци. Крајем августа донета је одлука да се нападне варошица Уб. 
Партизани су само успели да продру до зграде затвора и ослободе све 
таоце али Немци су пружили снажан отпор. Наређено је повлачење. 
Иако напад на Уб није успео Немци су напустили Уб и повукли се у 
Лајковац чекајући појачање. На Убу је остало 70 жандарма који су напу-
стили место 10. септембра али су их партизани убрзо ухватили. Парти-
зани су ушли на Уб и код споменика борцима из Првог светског рата 
одржали смотру бораца и народни збор.4 

Почетком септембра борци Тамнавске партизанске чете учествова-

ли су у акцијама спречавања транспорта робе реком Савом којом је пре-

ношен угаљ и други материјали намењени непријатељима. У овим ак-

цијама истакао се Јосиф Мајер и по његовом наређењу све заплењене 

намирнице са бродова раздељене су сељацима. У овим партизанским 

акцијама страдали су бродови Отаџбина, Жика, Косово док је брод Кра-

љица Марија спаљен. 

Догађај у селу Попучке 

Средином септембра месеца Посавски партизански одред бројао је 

2500 бораца. Услед великог прилива нових бораца а у циљу лакшег ко-

мандовања донета је одлука да чете прерасту у батаљоне а водови у че-

те. Трећа тамнавска чета у којој су били Стеван Борота и Јосиф Мајер 

постала је Трећи тамнавски батаљон који је имао 600 бораца распоређе-

них у четири чете. Командни штаб био је у следећем саставу: Добросав 

Симић, командант, Рајко Михаиловић, заменик команданта, Андрија 

Мазињанин, политички комесар, Светислав Пандуровић, руководилац 

агитације и пропаганде, Илија Вековић, интендант. Командни кадар чи-

                                                      
4 Бојић, 1987, 176 -180. 
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нили су:1. чета: Живота Илић, командир, Павле Петковић, политички 

комесар. 2. чета: Стеван Борота, командир, Јосиф Мајер, политички ко-

месар. 3. чета: Светислав Поповић, командир, Милан Марчетић, поли-

тички комесар. 4.чета: Бора Станковић, командир, Обрен Николић, по-

литички комесар. 

 У време формирања Трећег тамнавског батаљона Друга чета овог 

батаљона налазила се на сектору Бабине Луке, Кршне Главе, Дупљаја и 

Забрдице. У овим местима одржали су неколико зборова на којима су 

најчешће говорили Стеван Борота и Јосиф Мајер. Међу задацима доби-

јени од Штаба Посавског партизанског одреда било је и спречавање ме-

штана да односе животне намирнице у Ваљево које је у то време било 

под блокадом од стране партизанских одреда. У блокади Ваљева уче-

ствовало је око 1100 бораца Ваљевског народноослободилачког парти-

занског одреда који је потпуно блокирао град. На путевима од Београда, 

Шапца, Лознице и Ужица који воде ка Ваљеву били су порушени мосто-

ви. Путеви су били прекопани, подигнуте препреке и постављене мине.5 

Прва појава партизана у селу Кланица изазвала је код већине наро-

да позитивну реакцију али не и код представника квислиншке власти 

међу којима је био Велисав Петровић,
6
 председник општине Дивци. Од-

мах по доласку партизана обавестио је свог брата Живојина Петровића 

обавештајног официра у Окружном начелству а он немачку команду у 

Ваљеву. Са Уба је хитно упућена једна немачка јединица са задатком да 

ликвидира партизане. У краткотрајној борби партизани су имали једног 

мртвог и више рањених бораца. За одмазду што су пружили гостопримство 

партизанима, Немци су стрељали следећа лица: Славка, Анђелка и Петра 

Глишића, Илију и Милију Терзића и Драгомира Ристића. Поред тога, запа-

лили су неколико кућа и два вајата у којима су боравили партизани. 

Међу мештанима је завладао страх. Неки од њих су као главне 

кривце за овај злочин, оптуживали партизане и позивали народ да их 

бојкотују. Догађај је искористила квислиншка пропагандна машинерија 

која је почела да шири лажи, настојећи да направи јаз између партизана 

и месног становништва и пласира их у највећем окупационом дневном 

листу Ново време. Руководство Тамнавске партизанске чете после де-

таљне анализе установило је да је њихов положај открио Велисав Пе-

тровић. Наређено је његово привођење у партизански штаб који се на-

лазио у селу Дупљају. После признања кривице изречена му је смртна 

казна стрељањем.7 

Будући да је Велисав Петровић био познат као угледан и имућан 

домаћин квислиншка штампа није седела скрштених руку. По сећању 

                                                      
5 Ђуришић, 1982, 156. 
6 У квислиншкој штампи Велисав Петровић се помиње као Веселин Петровић. 
7 Радојчић, 1982, 20. 
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Реље Калембера у то време био је ухваћен један курир из Тамнавске 

партизанске чете по надимку Жупан коме су жандарми обећали да ће га 

пустити ако исприча да је Велисав Петровић заклан тестером и да је то 

учинио Стеван Борота.
8
 

Прича је почела да кружи по селима ваљевског краја и свако је још 

понешто додавао а многи су помињали Јосифа Мајера као наредбодав-

ца. Појединци су говорили да је Велисав Петровић бачен у кречану и да 

ће тако проћи сваки имућан и поштен човек. 

Али, то није био крај непријатељским лажима. Да би све било увер-

љивије квислинзи су објавили у новинама да Стеван Борота није Србин 

православне вере, већ Мађар и да му је име Иштван. За Јосифа Мајера 

се говорило да је он, у ствари, Хинко Мајер велетрговац из Загреба и да 

су обојица послати у Србију да изазову братоубилачки рат. И на овоме 

се није стало. Пронађен је и „сведок“ Љубомир Рафаиловић из Диваца 

чији исказ је објављен у брошури „Крвава листа комунистичких злочи-

на“ штампана у 13.000 примерака. Његова верзија догађаја је гласила: 

„Последњих дана септембра комунистички зверови под вођством 

Хинка Мајера, велетрговца из Загреба, ухватили су Веселина Петрови-

ћа председника општине Дивци у срезу ваљевском и уморили га нај-

страшнијим мукама. Прво су му секли део по део тела, онда су му те-

стером одсекли главу. 

Ова иста банда Мајерова имала је свој штаб у селу Дупљају. Када 

су владини одреди очистили ово село и тај крај од комунистичких раз-

бојника нашли су у дворишту једне куће тридесет пет гробова у којима 

су плитко покопани сељаци из тог краја које је Хинко Мајер са својим 

џелатима уморио најужаснијом смрћу, најчешће секући им комад по ко-

мад меса. Један од судија Мајеровог „преког суда“ имао је обичај да се-

љаку изведеном пред овај скуп црвених зверова забије две каме по јед-

ну са сваке стране у врат и онда кроз смех пита своје остале другове „да 

ли да га ослободимо.“
9
 

Љотићевац Боривоје Карапанџић пишући о овом догађају у листу 

Наша борба иде још даље у измишљању које прелазе границе монстру-

озности: 

„... Доводи се пред Јосифа Мајера, политичког комесара народноо-

слободилачког партизанског одреда један од најчеститијих домаћина ва-

љевског краја иначе председника једне сеоске општине коме Мајер из-

риче пресуду: „Сломити му обадве кључне кости– претестерисати их – 

а затим ножем сећи до срца и извадити му срце па га предати мени“. 

У каснијим написима додавао је нове неистине: 

                                                      
8 Калембер, 1996, 110-111. 
9 Крвава листа, 1942, 58-59. 



Борота и Мајер – мит и стварност 

55 

„Комунисти су убијали без икаквог суда. Највише су страдали жан-

дарми као преостали чувари југословенске буржоазије – како су црвени 

говорили. 

Иза жандарма дошли су на ред свештеници и учитељи, па председ-

ници, кметови, деловође сеоских општина и уопште виђенији сеоски 

домаћини. Стрељали су их, или клали, без ислеђивања и суђења, многе 

су претходно, стављали на невиђене муке. 

У овом крвавом послу нарочито су се истакли Иштван Борота ко-

мандир и Јосиф Мајер, политички комесар једне чете у Посавском пар-

тизанском одреду. Њих двојица, својим злоделима, у црно су завили За-

падну Србију а нарочито Ваљевску нахију. Шта су и како су радили са 

српским народом, нека најбоље послужи следећи пример. 

Када су са својом четом стигли у село Дивци, срез ваљевски, ухва-

тили су председника дивачке општине – Петровића, једног од виђенијих 

домаћина у ваљевском крају. Сазвали су цело село, па је онда лично Ма-

јер уз асистенцију свога помоћника Стевана Филиповића Фиће и самог 

командира Бороте ставио несрећног Петровића на невиђене муке. Нај-

пре су од греда направили ногаре, сличне онима на којима се стружу 

дрва. Онда су на те „ногаре“ повалили председника општине и увезали 

га жицом и конопцима. Затим су узели шумску тестеру за тестерисање 

дрва „пилу“ па су несрећном Петровићу тестерисали најпре ноге, па он-

да руке. 

Када би несрећни човек закукао због страховитих болова „ослобо-

диоци“ би га убодима ножа ућуткивали. А када је Петровић у најужа-

снијим мукама издахнуо Мајер и Борота сипали су му со у живе ране.“
10

  

О свему овоме борац Трећег тамнавског партизанског батаљона Ре-

ља Калембер каже у својим сећањима: 

„О Стевану Бороти испредале су се свакојаке приче и тачне и лажне 

а неке су се граничиле са фантазијом као: неће га метак, ствара војску 

из плеве и слично или мрзи четнике и тестерише их коље и веша. Наро-

чито га је оцрнила недићевско–љотићевска пропаганда: као Мађар је и 

зато мрзи Србе и све што је српско а зове се Иштван Борота, затим ко-

муниста је од оних најцрњих и најгорих, не признаје славу, ни цркву, 

пропагира слободну љубав није му света ни мајка ни сестра а све је то 

била велика лаж. Ми борци Тамнавског партизанског батаљона знамо га 

као правог борца и комунисту одличног организатора и храброг међу 

најхрабријима. Према борцима је био друг али строг, правичан и зато су 

га његови борци волели, ценили и ишли с њим јер је био један од најбо-

љих у Одреду“.
11

 

                                                      
10 Карапанџић, 1993, 4. 
11 Калембер, 1996, 110. 
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У селима око Ваљева партизани су одржали зборове са мештанима и 

формирали мали број одбора што је имало за последицу јачање неприја-

тељске пропаганде. Појава тамнавских партизана у селу Попучке и све 

што се о њима негативно причало имало је одјека међу мештанима. 

У страху за своју судбину Милован Грбић председник општине у 

овом селу затражио је и добио од окружног начелника Драгомира Луки-

ћа оружје за борбу против партизана. У селу су постављене страже. 

Приликом једног обиласка села мештани су ухватили двојицу партизана 

и спровели их у Начелство округа где су их предали Немцима који су их 

стрељали. 

Верујући да је у питању освета због убиства Велисава Петровића 

партизани су предузели одређене мере да казне кривце. Прво су запали-

ли куће Милована Грбића, председника општине Попучке а затим чето-

вође Драгоја Војисављевића и Лазара Пајића земљорадника из истог се-

ла који се највише истицао у мучењу ухваћених партизана.12 

Успеси партизана у Србији и другим местима тадашње Југославије 

изазвали су велику забринутост немачких војних заповедника. Пошто 

полицијским мерама, одмаздама постојеће окупационе снаге (704, 714. 

и 712. дивизија) нису биле у стању да спрече ширење устанка немачка 

команда Југоистока и команда Србије тражиле су од Берлина да се у Ср-

бију најхитније упуте појачања. Хитлер је 16. септембра 1941. године 

потписао Наредбу о противофанзиви и гушењу устанка у Србији најо-

штријим мерама. Немачка Врховна команда добила је задатак да се об-

рачуна са устаницима и становништвом. Из Грчке је стигао штаб 18. ар-

мијског корпуса а из Француске 342.дивизија размештена на потезу 

Сремска Митровица–Шабац. У Ваљеву су се нашли 704. посадна диви-

зија и 125. пешадијски пук . 

Општи немачки напад на Мачву почео је 28. септембра пошто су 

Немци сматрали да је Мачва главно устаничко подручје. Против парти-

зана су учествовали Недићева жандармерија, четници Драже Михаило-

вића и Косте Пећанца. У многим местима Немци су вршили масовна 

стрељања локалног становништва. У казненом походу запаљена су села, 

стрељано је много људи а на хиљаде је одведено у логоре. 

Почетком октобра месеца Друга чета Тамнавског партизанског ба-

таљона држала је положаје око Ваљева скоро два месеца водећи свако-

дневне борбе с непријатељима. Опкољени Немци у Ваљеву су више пу-

та безуспешно покушавали да се пробију из града уз велике губитке. У 

блокади града учествовало је осам чета са око 1100 бораца Ваљевског 

народноослободилачког партизанског одреда и око пет стотина бораца 

Посавског одреда. Град је био потпуно окружен и блокиран. Немци су 

имали око хиљаду војника. Већина путева која је водила према Шапцу, 

                                                      
12 Радојчић, 1982, 20. 
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Лозници, Ужицу и Београду је разрушена. Блокадом је онемогућено снаб-

девање немачких јединица борбеним средствима, храном и одећом.
13

 

Шестог и седмог октобра вођене су борбе с Немцима у Голој Глави и 

Забрдици. После шесточасовне борбе у којој су учествовали Стеван Бо-

рота и Јосиф Мајер, Немци су претрпели велике губитке, више од сто мр-

твих и рањених док је код партизана био један мртав и шесторо повређе-

них. О овој борби објављен је текст у Билтену Врховног штаба број 9, од 

10. октобра 1941. године у којем у додатку „Похвале“ се „изражава при-

знање и захвалност командиру друге чете другу Бороти који је у најже-

шћој борби својим јунаштвом дао пример борцима“ (у потпису: Тито). 

Десетог октобра борци Колубарске партизанске чете Ваљевског на-

родноослободилачког партизанског одреда међу којима је био Драгојло 

Дудић, први пут су се срели са борцима Тамнавског партизанског одре-

да. У свом „Дневнику 1941“ Драгојло Дудић на конспиративан начин 

описао је Стевана Бороту и Јосифа Мајера: 

„Нашли смо наше другове из Тамнавске чете. Били су тек завршили 

ручак. Упознали смо се с командиром и политичким комесаром чете. 

Први је прави гренадир и има све услове за каквог командира ударника 

човека који је преко главе претурио и руску револуцију и Шпански гра-

ђански рат.14 Човек код кога је све у хармонији: и узраст и пуноћа и глас 

и борбеност и одлучност и вера и успех. 

Други је сушта супротност првоме. Ова два човека допуњавала су 

се и спроводила правилни став по питању односа према четницима, 

према сељацима и другима. Политички комесар је мршав, мали као да 

му нема више од петнаест година. За првога сам употребио израз „гре-

надир“ а овом другом много пасује онај народни израз „жгоља“. Он је 

тих и насмејан“.15 

У то време Трећи тамнавски партизански батаљон био је далеко од 

руководства и често деловао самостално чинећи мање грешке при при-

купљању хране и хапшења појединаца. Сазнавши за ово и друге грешке 

у којима је предњачио Стеван Борота Окружни комитет КПЈ Ваљево ин-

тервенисао је у овој јединици јер су деловали на њиховом сектору. Са-

зван је четни састанак на Кршној Глави којем су присуствовали Милош 

Минић, инструктор ПК КПЈ за Србију и Сретен Читаковић, члан ОК 

КПЈ за Ваљево. Они су указали на неке оптужбе на четно руководство и 

тражили да се о томе отворено разговара и да се кривци примерено ка-

зне. У дискусији се чуло мишљење да је Стеван Борота строг и прек али 

                                                      
13 Масло, 1991, 33-39. 
14 Драгојло Дудић је погрешио јер Стеван Борота није био учесник Октобарске 

револуције ни Шпанског грађанског рата. То је била прича која је кружила у 
селима ваљевског краја. Први кога описује је Стеван Борота а други Јосиф 
Мајер. 

15 Дудић, 2006, 195. 
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се показао као врло добар, способан и ефикасан у пресецању неприја-

тељске делатности. Утврђено је да је он најхрабрији у првим борбеним 

редовима. Речено је и ово: „Он је први у борби а последњи на казану“. 

Пошто је констатовано да су у питању ситније грешке од којих су многе 

почињене у афекту оцењено је да ће му ова другарска критика бити до-

вољна казна.16 

Петнаестог октобра, у близини села Каменице код Ваљева, Другу 

чету Трећег тамнавског партизанског батаљона изненада су напали чет-

ници и том приликом погинула су двојица партизана. После краће бор-

бе партизани су заробили тројицу четника и предали их Штабу Ваљев-

ског народноослободилачког партизанског одреда на саслушање. Пово-

дом овог догађаја Драгојло Дудић записао је у свом „Дневнику 1941“ 

под датумом 19. октобар 1941. године: 

„Причали су нам о томе да су их наговорили да приме оружје бив-

ши председник општине Попучке Милован Грбић и поручник Росић; да 

су их Немци наоружали ради напада на комунисте и да су се у једној 

борби борили против комуниста; да је капетан погинуо у борби и оста-

ли се разбежали а њих двојицу ухватили. 

Командант Тамнавске чете друг Борота писао је да су пљачкали и 

бандити нападали наше другове, да су нам ухватили два друга, пребили 

им руке, мучили их и најзад их стрељали. Он шаље ову двојицу да их 

казнимо на присилан рад, иако су, вели друг, смрт заслужили, јер су пу-

цали на наше другове. Ови бандити који су пуцали на наше другове зо-

ву се: Александар Чубровић, Мирко Јосиповић и Миодраг Вуковић. 

Веће од тројице другова осудило је на смрт стрељањем сву тројицу, 

одбацивши предлог друга Бороте који је за њих тражио присилан рад на 

неодређено време“.17 

Крајем октобра, Друга чета Трећег тамнавског батаљона повукла се 

у Ваљевску Подгорину у Буковицу одакле је упућена у Ужице а затим је 

добила задатак да рашчисти терен око Рогачице и Љубовије. 

Немачка обавештајна служба је у то време располагала непотпуним 

подацима о тамнавским партизанима. О томе најбоље говори забелешка 

капетана Карла Тернуса, обавештајног официра 342. пешадијске немач-

ке дивизије који је касније ову забелешку претворио у извештај и по-

слао га Паулу Бадеру немачком командујућем генералу и заповеднику за 

Србију. У извештају је писало: 

„Што се тиче одреда „Тамнава“ који се налази на сектору Бањани 

20 километара југозападно од Обреновца са штабом у Бабиној Луци 

(28. октобар1941) у кући Алексе Ајића његова снага процењује се на 

око 400 бораца. Командни кадар чине: командир Добросав Симић, ак-

                                                      
16 Радојчић, 1982, 20. 
17 Дудић, 2006, 212. 
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тивни подофицир из Бањана политички комесар 1) „Драган“ из...? (лич-

но име и презиме нису познати) 2...Мајер из ...? (учесник у Шпанском 

грађанском рату и био у Русији)“. 

Немачком обавештајном официру било је у то време познато посто-

јање само три чете Тамнавског народноослободилачког партизанског 

одреда а не искључује могућност да их има више. За командни кадар 

чете наводи следеће: 

„2. чета, командир Светозар Поповић из Вуконе, активни поручник, 

3. чета. командир Стево Борота из...? политички комесар (истовремено 

џелат). Хинко (сада Стево) Линдмајер Јеврејин из Загреба, раније на-

водно био аустријски комунистички лидер. 

Према најновијим досад непровереним информацијама одреди „По-

сава“ и „Тамнава“ обједињени су у Посаво-тамнавску групу на челу које 

је поменути Линдмајер“.18 

У селу Дивци 11. новембра 1941. године сусрели су се Дража Миха-

иловић и немачки пуковник Кугард. Са овог састанка остала је забеле-

шка шта је Дража Михаиловић рекао о вођама партизанског покрета у 

овом крају: 

„Комунисте воде странци... Бугарин Јанковић, Јеврејин Линдмајер, 

Мађар Борота...“ 

Очигледно да ни четнички штаб није био добро обавештен да је 

Линдмајер, у ствари, Јосиф Мајер а „Мађар Борота“ је Србин Стеван 

Борота. 

Средином новембра месеца борци Тамнавског партизанског батаљо-

на учествовали су о ослобађању Љубовије. О тим данима Живан Раниса-

вљевић борац Трећег тамнавског батаљона у својим сећањима каже: 

„Командир наше чете Стеван Борота је на све нас деловао тако да 

смо веровали да нам се не може ништа лоше догодити док је он са нама. 

Није се постављало питање колико бораца има наша чета, него се питало 

којим оружјем располажемо. Имао је неких својих прекости. Једном сам 

му указао на његову експлозивну нарав. Он ми је одговорио да је добио 

поверење и да мора бити такав према борцима а и према народу јер би 

наша борба прешла у млакост. Говорио је да су га звали у Ужице и да му 

је на његове прекости указао Тито или неко из Штаба. После овога код 

њега су наступиле промене. Био је са борцима приступачнији а и са наро-

дом водио је чешће разговоре и објашњавао значај започете борбе“.19 

На путу за Љубовију борци Тамнавског партизанског батаљона во-

дили су борбу са четницима који су заробили партизанску болницу у 

Пашиној Равни. После ослобађања болнице кренули су у Рогачицу где 

је у њихов састав ушла и Рачанска чета из Бајине Баште. У Рогачици је 

                                                      
18 Одић и Комарица, 1969, 17. 
19 Група аутора, 1984, 299-304.  



Радивоје Давидовић 

60 

организован дефиле партизанских снага којем су присуствовали др Јул-

ка Пантић, Богдан Оклобџија командант места Горњег Милановца, Пе-

тар Стамболић и други. Морал бораца био је на висини. 

После краћих борби са четницима у Љубовију су ушли тако рећи 

без борбе. После Љубовије Тамнавски партизански батаљон упућен је у 

село Сушице где је у основној школи одржао митинг којем је прису-

ствовало двеста људи. 

Саветовање у Драгодолу 

Првог децембра Трећи тамнавски партизански батаљон кретао се 

на простору Лопатањ – Станина Река – Совач – Поћута. После пада 

Ужичке Републике команда Трећег тамнавског батаљона одлучила је да 

се пребаци у Посаво-тамнаву. Али, на читавом путу биле су организова-

не четничке страже и ојачани Недићеви и Љотићеви одреди. Неприја-

тељ је вршио масовна хапшења, стрељања локалног становништва, де-

портације и пљачке. Све се више стезао обруч око партизана. 

После немачке офанзиве на слободну територију и повлачења глав-

нине партизанских снага за Санџак, Штаб Ваљевског народноослободи-

лачког партизанског одреда и Окружни комитет изгубили су већину веза 

с вишим војним, политичким и партијским руководством. Обруч немач-

ких и квислиншких снага био је све јачи. Четници су потпуно отворено 

ступили у сарадњу с Немцима. За мртвог или живог ухваћеног парти-

занског руководиоца Немци и Недићева влада су их награђивали. 

Положај партизанских одреда сваким даном бивао је све тежи. Ве-

лики проблем представљали су недостатак муниције и хране. Ваљевски 

народноослободилачки партизански одред остао је после пада Ужица на 

својој територији да дејствује у позадини непријатељских снага и имао 

је задатак да олакша повлачење партизанских одреда за Санџак. 

У новонасталој ситуацији на иницијативу Окружног комитета Ва-

љева и Шапца сазвано је саветовање свих војно-политичких руководи-

лаца и чланова оба комитета који су се затекли у близини. Циљ савето-

вања био је сагледавање ситуације, учвршћивање борбене способности 

и акције за даљи развој народноослободилачке борбе. 

На првом саветовању одржаном 4.децембра у селу Драгодолу рефе-

рат је поднео Милош Минић који је изнео војно политичку ситуацију у 

западној Србији после непријатељске офанзиве. Нагласио је да су кон-

центрисани непријатељи Немци, недићевци, љотићевци, белогардејци и 

четници успели да освоје градске центре, да униште фабрику муниције, 

привремено прекину везе одреда и команди али нису успели да разбију 

партизанске снаге. На саветовању је закључено да се са фронталног на-

чина ратовања пређе на герилску борбу и да се све партизанске једини-

це организационо учврсте и делују као мање чете чиме би се прекрила 

цела територија и истовремено онемогућило непријатељу да издвоји 
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своје снаге према Санџаку. Одлучено је да се партизански одреди врате 

на терене где су формирани јер тамо могу да борбено ојачају и подигну 

морал код становништва с обзиром да је непријатељ увелико ширио 

пропаганду да су партизанске снаге поражене. 

У току ноћи 6. и 7. децембра Трећи тамнавски партизански батаљон 

се пребацио преко пута Ваљево – Лозница у близини Каменице. У Пла-

вању је разоружао сеоску стражу од 30 четника и продужио у правцу 

Миличнице где се партизанском батаљону предала већа група четника. 

Код Оглађеновца и Коњског гроба, на положају Антића брдо, напали су 

их недићевци и четници а код Ерачког гроба четници Будимира Цер-

ског. У дводневним борбама било је губитака са обе стране. Десетог де-

цембра партизане је напао Шести Недићев одред из Обреновца. У току 

трочасовне борбе погинуло је 11 партизана а десеторо их је рањено. Не-

пријатељске снаге имале су 16 мртвих и рањених.
20

 

После ове борбе у Штабу Тамнавског партизанског батаљона одр-

жан је састанак на којем је ситуација на терену оцењена као веома те-

шка. Непријатељ је концентрисао велике снаге на путу Ваљево–Шабац, 

а пробој у Тамнаву био је могућ уз велике губитке. Одлучено је да се 

батаљон повуче према Медведнику. 

Половином децембра месеца у село Драгодол стигао је Мирко То-

мић, члан Главног штаба народноослободилачких партизанских одреда 

за Србију и члан ПК КПЈ за Србију који је имао задатак да обједини ак-

ције преосталих партизанских снага у Србији. После упознавања са за-

кључцима првог саветовања захтевао је од Окружних комитета и Штаба 

Ваљевског народноослободилачког партизанског одреда да сазове ново 

саветовање на којем ће присуствовати руководиоци и политички радни-

ци који су дошли с њим (Владимир Аксентијевић, Трајко Стаменковић, 

Бора Барух, поп Влада Зечевић). На овом саветовању требало је штабо-

вима одреда и партијским руководиоцима пренети усмене директиве и 

наређења ЦК КПЈ и Врховног штаба. 

Друго саветовање одржано је 15. децембра у згради основне школе 

у селу Драгодолу којем је присуствовало око 40 чланова штабова и ба-

таљона, чланова окружних комитета за Ваљево и Шабац, командира и 

политичких комесара чета најближих јединица. Међу присутнима су 

били: Мирко Томић, Милош Минић, Трајко Стаменковић, Радивоје Јо-

вановић, Стеван Филиповић, Здравко Јовановић, Милосав Милосавље-

вић, Милорад Милатовић, Жикица Јовановић, Небојша Јерковић, Ми-

лан Китановић, Милош Дудић, Данило Лекић, Милан Беловуковић, Ан-

дрија Савчић, Ратко Мартиновић, Добросав Симић, Миле Васојевић, 

Војин Софронић, поп Влада Зечевић, Радован Вуковић, Момчило Ђу-

                                                      
20 Петковић, 1974, 159. 
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рић, Ранко Зец, Живан Димитријевић, Стеван Борота, Јосиф Мајер, Па-

вле Петковић, Бора Барух и други.
21

 

Одлучено је да треба појачати партијско-политички рад у батаљо-

нима и четама на слободној територији и обновити партијске пунктове 

у раније ослобођеним местима. Договорено је да се претходно изврши 

реорганизација јер се број бораца смањио. У погледу четника да се води 

борба само са онима који нападају партизане. 

У то време на територији западне Србије деловале су удружене не-

пријатељске снаге: комплетна 342. немачка дивизија, 924. полицијски 

батаљон земаљских стрелаца, белогардејци, квислиншке јединице (не-

дићевци, љотићевци, четници Косте Пећанца и Драже Михаиловића), 

бројне жандармеријске и полицијске снаге. Према неким проценама, не-

пријатељи су располагали са тридесет хиљада војника тако да је однос 

снага био неравноправан и износио је 30:1 у корист непријатеља. А њих 

је било свуда: у Јадру, Мачви, Поцерини, Ваљеву. Држао је све комуни-

кације и важније центре. Нарочито су били активни четници Драже Ми-

хаиловића. Недићева влада с Немцима, полицијом и другим савезници-

ма чинила је све да не дозволи повратак партизана у Посавину, Тамна-

виу и шире. У селима су образовали старе органе власти, оружане стра-

же, омасовили су љотићевске и четничке одреде, појачана је пропаганда 

и примењивани су разни облици изазивања страха и доказивања силе. 

После доласка нових бораца из Санџака и ужичког краја, средином 

децембра 1941. године, у Тамнавски партизански батаљон извршена је 

нова реорганизација. Чете у батаљону бројале су око 50 бораца а у це-

лом батаљону било их је око пет стотина. После реорганизације Штаб 

батаљона био је у саставу: Добросав Симић, командант батаљона, Ратко 

Ранковић, заменик команданта, Андрија Мазињанин, политички коме-

сар, 1. чета командир – Стеван Борота, политички комесар Павле Петко-

вић, 2. чета – командир Милан Марчетић, политички комесар Светислав 

Пандуровић, 3. чета – командир Рајко Михаиловић, политички комесар 

Јосиф Мајер, 4.чета – командир Милисав Бајагић, политички комесар 

Србислав Поповић. 

Из села Совча кренули су 21. децембра и упутили се на брдо Бли-

зански вис. Уз пут су их напали четници војводе Будимира Церског. У 

двочасовној борби четници су имали двадесет мртвих а партизани 11 

мртвих и рањених. Четници су се разбежали бацајући оружје.22 

У зору 25. децембра Тамнавски батаљон пребацио се у село Гола 

Глава. И овде су их напали четници. На све стране у пречнику од чети-

ри километара појавили су се четници Каменичког одреда који су вика-

ли из свег гласа: „Живео краљ! Живео Недић! Смрт комунистима и пар-

                                                      
21 Јанковић, 1981, 227-228. 
22 ИАБ, ФУГБ, ОСП, Стеван Борота, 4. 



Борота и Мајер – мит и стварност 

63 

тизанима!“. Штаб тамнавског партизанског батаљона извршио је пробој 

у три колоне после чега су четници били проморани да се повуку уз ве-

ће губитке. 

После ових борби Тамнавски батаљон остао је са сто тридесет бо-

раца. Кренули су према Трлићу. Али, ни овде нису били сигурни. Ше-

сти Недићев одред под командом Будимира Босиљчића, Посавски чет-

нички одред и љотићевци са око хиљаду војника опколио је партизан-

ски батаљон.23 Развила се жестока борба. Тамнавски партизани успели 

су јуришима да натерају непријатеља на повлачење. Губици непријате-

ља били су око стотину погинулих док је 14 четника заробљено. Међу 

партизанима било је неколико погинулих и рањених бораца. Ова победа 

знатно је утицала на подизани морал код партизанских бораца који је 

почео да опада после исцрпљујућих свакодневних борби. 

У извештају Мирка Томића упућеног Покрајинском комитету КПЈ 

за Србију 20. августа 1942. године описан је продор Тамнавског парти-

занског одреда: 

„Овај задатак је извршен добро. Резултат је тај да су Тамнавци уни-

штили у борбама седамдесет бандита, велики број заробили, разоружа-

ли и пустили... Велики успех који су показали Тамнавци примљен је од 

народа са великим одушевљењем. 

По народу су почеле да се испредају приче о Стевану Бороти који 

носи црвено одело и неки прутић којим само мане а оно излете партиза-

ни ни броја им се не зна колико. Четници су причали и кад је опкољен 

куршум му ништа не може“. 

Преко села Коњуше, Комирића, Белотића и Бастав Тамнавски пар-

тизански батаљон стигао је у Гуњаке и Драгодол одакле се пребацио у 

Поћуту. Услед велике зиме Стеван Борота је промрзао и упућен је у пар-

тизанску болницу у село Вујиновачу у којој је остао до 28. јануара 1942. 

године. 

Јануар је почео јаким мразом, дубоким снегом и леденим ветром. 

Партизани су били лоше обучени, преморени због свакодневних борби, 

храна и муниција су понестајале. На другој страни добро наоружани 

четници и недићевци довлачили су нове снаге и непрекидно нападали 

Тамнавски партизански батаљон.  

У то време Тамнавски партизани налазили су се у рејону села Ста-

нина Река. На састанку одржаном у Штабу Ваљевског народноослобо-

дилачког партизанског одреда којем је присуствовао Милош Минић од-

лучено је да се избегава фронтална борба и да се Тамнавски партизан-

ски одред усмери у Тамнаву. Ова одлука је уједно значила и напуштање 

слободне територије. Примивши наређење, Штаб Тамнавског партизан-

ског батаљона донео је одлуку да рањене и болесне партизане остави у 

                                                      
23 Митровић, 1975, 291. 



Радивоје Давидовић 

64 

Станиној Реци под заштитом једног вода а остали да крену ка Оглађе-

новцу, Дружетићу и Голој Глави.Половином јануара 1942. године стигла 

је директива Врховног штаба партизанских одреда и ЦК КПЈ која се од-

носила на реорганизацију и формирање нових одреда који би деловали 

одвојено а циљ је био обухватање ширег подручја. Од Ваљевског народ-

ноослободилачког партизанског одреда, који је имао седамсто седамде-

сет бораца створена су два одреда: Сувоборски од Колубарског батаљо-

на и Ваљевски од Рађевског, Подгорског батаљона и Мачванске чете. Од 

Тамнавског партизанског батаљона формиран је Посаво-тамнавски на-

родноослободилачки партизански одред који је добио задатак да деј-

ствује у Тамнави и Посавини.24 

Мирко Томић формирао је Групну команду коју су сачињавали: Ра-

дивоје Јовановић, Милорад Милатовић, и Жикица Јовановић. Командна 

група имала је задатак да обједини дејства партизанских одреда на те-

риторији Ваљева. Поред тога, директива је садржала оперативне и бор-

бене задатке као и политички рад у одредима. 

До краја јануара борци Посаво-тамнавског партизанског одреда 

учествовали су у борбама против четника на простору села Сушице и 

Лесковице. Четници су били потиснути уз велике губитке. Међу парти-

занима је било мртвих и рањених. Победом у Сушицама и разбијању 

четничких и недићевих снага уклоњене су непријатељске снаге од којих 

је претила опасност од опкољавања. 

У Билтену Врховног штаба народноослободилачке војске је обја-

вљено следеће: 

„... На Сушицу је после неколико дана извршен поновни напад са 

великим снагама (око 700 четника и шездесет Немаца) који су доведени 

из Ваљева, Љига, Горњег Милановца и Поцерине. Наше слабије снаге 

успеле су да разбију банде и нанесу осетне губитке непријатељу: 15 мр-

твих, 18 рањених и 120 смрзлих. У овом нападу заједно са непријатељи-

ма учествовали су официри Драже Михаиловића. Ова победа партизана 

примљена је код народа са одушевљењем и сада се испредају разне при-

че о херојству партизана и говори како један партизан гони и разбија 

100 оваквих бандита. Партизани су имали 6 мртвих, 3 рањена и 3 заро-

бљена од којих 2 другарице“.25  

Недићевци су у својим извештајима увећавали број погинулих пар-

тизана а умањивали своје губитке. По њима „убијено је 30 комуниста и 

заробљено осам а на страни четника било је дванаест рањених“.
26

 

Првог фебруара по дубоком снегу борци Посаво-тамнавског парти-

занског одреда дошли су у Горње Лесковице. Већ сутрадан чету којом је 

                                                      
24 Јанковић, 1981, 130-131. 
25 Зборник, 1949, 141. 
26 Зборник, 1965, 211. 
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командовао Стеван Борота напале су јаке непријатељске снаге. Борба се 

пренела на цео одред. Претила је опасност да непријатељ разбије парти-

зански одред и нанесе им тешке губитке. Посаво-тамнавски партизански 

одред деловао је заједно с Подгорским батаљоном Ваљевског народноо-

слободилачког партизанског одреда. На врху Краљевици вођене су најже-

шће борбе. Партизани су успели јуришем и бомбама да разбију неприја-

тељске снаге и врате их према Ваљеву. У овој бици непријатељ је имао 17 

мртвих. Код партизана је било петоро мртвих и један тешко рањен.27 

Четрнаестог фебруара око Великог Маљена била су концентрисана 

четири партизанска одреда са укупно осам стотина бораца. У ноћи из-

међу 14. и 15. фебруара одржано је последње заједничко саветовање ко-

мандне групе са штабовима свих партизанских одреда који су се нашли 

на овом терену. Из Посаво-тамнавског партизанског одреда саветовању 

су присуствовали: Добросав Симић, Јосиф Мајер, Светислав Поповић и 

Миливоје Манић.28 

На овом саветовању ситуација је оцењена као веома тешка. Разма-

трана је могућност пребацивања у Босну али је предлог одбачен зато 

што је био у супротности са директивом Врховног штаба и у том случа-

ју то би се сматрало дезертерством и издајом. Одлучено је да се пође у 

три правца: Посаво-тамнавски и Космајски партизански одред ка Ко-

смају, Руднику и Тамнави, Ваљевски у Рађевину а Сувоборски да остане 

око Сувобора. Била је то судбоносна одлука јер руководство није било 

добро упознато са ситуацијом на теренима. Сматрало се да се у тим 

крајевима треба одржати по сваку цену. У погледу даљих акција и начи-

на њихових извођења постигнута је сагласност да се прихвати дефан-

зивни начин борбе и да се избегавају фронтални сукоби док се не ство-

ре слободне територије већ да се делује према ситуацији.29 

Ова одлука руководства партизанских одреда показала се погрешном 

јер је то практично значило уништавање одреда. Избегавање борбе и уз-

мицање пред непријатељем у оперативном и политичком погледу није 

могло изазвати симпатије у народу а јачало је непријатељске редове.
30

 

У зору 15. фебруара с Великог Маљена Посаво-тамнавски и Ко-

смајски народноослободилачки партизански одред кренули су ка свом 

циљу према Космају. Изнурени дугим маршевима по мразу, слабо оде-

вени са оскудицом у муницији борци су имали мале шансе да се извуку. 

Извршена је нова реорганизација Посаво-тамнавског партизанског од-

реда. Борци су подељени у две чете. Командант одреда постао је Свети-

слав Поповић а политички комесар Миливоје Манић. Командант бата-

љона био је Добросав Симић а политички комесар Јосиф Мајер. Коман-

                                                      
27 Бојић, 1987, 507; Петковић, 1974, 171; Јанковић, 1981, 198. 
28 Зечевић,1968, 113; Митровић, 1975, 299; Јевтић, 1974, 332. 
29 Вишњић,1965, 62. 
30 Јанковић, 1981, 159. 



Радивоје Давидовић 

66 

дир прве чете био је Павле Петковић а политички комесар Радован Ми-

лашиновић. Другом четом командовао је Стеван Борота а политички ко-

месар је био Србислав Поповић. Одред је имао тада 150 бораца. 

Уз пут су их стално нападали српски добровољци, недићевци и чет-

ници. У току 24. фебруара Посаво-тамнавски народноослободилачки 

партизански одред је добио информацију да на њих из правца Лајковца 

крећу Немци, љотићевци и четници. Са њима је био и Први одред Срп-

ске добровољачке команде јачине два батаљона. Под заштитом једног 

вода Посаво-тамнавски партизански одред кренуо је према селима Бо-

шњановић, Горњи Латковић и Мушић с циљем да се код Словца преба-

ци преко Колубаре и упуте у Тамнаву.31 

У извештајима команде жандармерије од 24. фебруара 1942. године 

упућеном Министру унутрашњих послова Недићеве владе о борбама и 

акцијама партизанских одреда, између осталог, је наведено: 

„... Капетан г. Бранислав Ђурковић јавља да су комунисти 24. фе-

бруара о.г. око 1. час прешли реку Љиг код села Липља и отишли у село 

Бошњановић. Међу комунистима налазе се Чеда Плећевић и Стеван Бо-

рота. Према исказима ухваћених комуниста једна трећина их је неспо-

собна за борбу“. 

Команда жандармерије у свом извештају од 26. фебруара 1942. го-

дине Министру унутрашњих послова Недићеве владе о борбама са пар-

тизанима додаје следеће: 

„Од последњег поднетог извештаја о стању у земљи извештавам: 

Капетан Бранислав Ђурковић депешом од 24. о.г. јавља из Лајковца 

да су се комунисти у току 24. 2. прикупили у селу Мушићу јужно од На-

номира. Наши делови наступајући од Словца преко Стрмова ка Нано-

миру изненадили су комунисте и у крвавој али тешкој борби нанели су 

комунистима тешке губитке. (У потпису: Командант Дивизијски ђене-

рал Стев. М. Радовановић).“32 

Уништење одреда и заробљавање 

Непријатељске снаге биле су веома добро обавештене о кретању 

Посаво-тамнавског партизанског одреда у овом крају. Из свих праваца 

кренуле су комбиноване немачке и Недићеве јединице са четницима с 

циљем да униште партизански одред. Део Тамнавског четничког одреда 

Будимира Босиљчића долазио је из правца Љига, остали из Словца, Ми-

онице и Ваљева. 

Борци Посаво-тамнавског партизанског одреда стигли су село Гво-

зденовић где су преноћили. Кренули су према Колубари да се код Весе-

линовца пребаце у Тамнаву. Непријатељске снаге су их сачекале и отво-

                                                      
31 Исто, 174. 
32 Зборник, 1953, 353-354. 
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риле ватру. У краћој борби рањени су Стеван Борота и Добросав Си-

мић. Штаб одреда донео је одлуку да се рањени Борота и Симић са учи-

тељицом Лепосавом Вујичић и куриром Петром Марићем и још осам 

тешко рањених бораца склоне у селу Веселиновац по сеоским кућама. 

Борба с непријатељима је трајала до увече. На леву обалу реке у 

близини Словца у ноћи између 24. и 25. фебруара прешло је 90 бораца 

Посаво-тамнавског партизанског одреда. Већ сутрадан непријатељске 

снаге кренуле су да претресају села где су имали податке да се крећу 

партизани. Партизански одред је кренуо према Чучугама и почео прелаз 

преко изливене реке Убаче. Док је главнина партизанских снага прела-

зила реку на њих је отворена ватра са свих страна тако да су се многи 

рањеници подавили а неке су ухватили живе. Погинуло је тридесет сед-

моро партизанских бораца.33 

О томе како је ухваћен Стеван Борота са још тринаест бораца сећа 

се борац Петар Марић: 

„Стеван Борота је свратио у једну кућу јер је чуо да је дошла нека 

жена из Београда желећи да сазна каква је ситуација у граду где има 

другарицу и сина. Четници су га пронашли али нису знали кога су заро-

били. Сам Борота је изјавио да се зове Стеван Јаковљевић, а нико од 

четника га није познавао. Повели су нас у манастир Боговађу где смо 

стигли увече. Сутрадан смо дошли у Лајковац а одатле возом ѕа Ваљево. 

На железничкој станици ухваћени борци Данило Цикуша и Боривоје 

Паунковић на питање да ли знају где је Борота рекли су да се налази у 

нашој групи и сам Борота видевши да нема смисла да се крије под ту-

ђим именом рекао је своје право име. У Ваљеву смо били смештени у 

немачки затвор“.34 

Поред ове верзије како је ухваћен Стеван Борота постоји још једна 

објављена у квислиншким новинама Наша борба под називом „На цр-

веном хлебу“ у броју од 19. априла 1942. године. Написана је на основу 

сведочења Живорада С. Величковића наредника Седмог добровољачког 

одреда. На основу његове приче Стеван Борота је ухваћен у Марковој 

Цркви. 

У групи бораца Посаво-тамнавског партизанског одреда која је ус-

пела да се пробије до Трлића био је и Јосиф Мајер. Бежећи од потере 

према селу Новаци ухваћен је с неколико бораца и спроведен у затвор 

на Убу а затим пребачен у Ваљево. 

О узроцима разбијања Посаво-тамнавског партизанског одреда Ми-

лош Минић инструктор ПК КПЈ упутио је ПК КПЈ за Србију дана 20. 

маја1942. године извештај у којем је између осталог написао: 
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„Јаке непријатељске снаге, пропуштени моменат у јануару месецу 

да се одреди пребаце у Босну, прекинуте везе са другим одредима, не-

сташица муниције погрешна одлука да се одреди врате у своје крајеве, 

попуштање дисциплине. 

Овоме треба додати чињеницу да Врховном штабу и Главном штабу 

НОП одреда за Србију није била позната права ситуација на терену за-

падне Србије после пада Ужица и губитка слободне територије“. 

Несумњиво да су међу руководећим кадром највећу одговорност 

имали Мирко Томић делегат ЦК КПЈ и Врховног штаба и Милош Ми-

нић као инструктор ПК КПЈ за Србију и због тога је покренута истрага. 

Један за другим у борби са знатно надмоћнијим непријатељем страдали 

су прво Мачвански (Подрински), Космајски, Посаво-тамнавски и Ва-

љевски народноослободилачки партизански одред. Партизански одреди 

су у том периоду били препуштени сами себи. Помоћ од Покрајинског 

комитета и Врховног штаба била је недовољна тако да се није могла ус-

поставити чвршћа веза. Упутства која су стизала нередовно и са зака-

шњењем била су толико уопштена да нису могла пружити конкретну 

помоћ. То је умногоме компликовало тешку ситуацију. Мирко Томић и 

Милош Минић су партијски кажњени и смењени са дотадашњих функ-

ција али су отишли на друге одговорне дужности. Мирко Томић за се-

кретара МК Београда а Милош Минић за секретара ОК Чачак јер је 

Партија у њих имала велико поверење.35 

Квислиншка штампа о хватању Бороте и Мајера 

Режимска окупаторска штампа скоро свакодневно је објављивала 

сензационалистичке текстове о хватању партизанских бораца Стевана 

Бороте и Јосифа Мајера и других војно-политичких руководилаца. Први 

текст објавио је лист Обнова 27. фебруара 1942. године. Дописник из 

Ваљева В. Л. у тексту под називом „Најзлогласнији комунистички вођа 

Стеван Борота пао у руке властима“ пише како је у Ваљево доведен 

Стеван Борота „који се преобукао у старо отрцано сељачко одело да би 

изгледао као обичан бандит“. У даљем делу текста аутор пише да је до-

вођење Добросава Симића и Стевана Бороте изазвало „сензацију међу 

ваљевским грађанима“ и како су наводно „Ваљевци замолили власти да 

се Борота обеси у центру Ваљева и да се не скида три дана да би сеља-

ци из околних села могли да виде највећег зликовца ваљевског краја од 

времена дахија“. У последњем пасусу се наводи како је Борота одбијао 

да одговори на питања али да је „после енергичне истраге проговорио и 

да је одао не само све своје јатаке већ све личности како из села тако и 

из градова које су га у његовој злочиначкој акцији помагале“. Аутор тек-

ста очигледно је измислио ислеђивање над Стеваном Боротом јер је са-
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слушање на основу званичих записника обављено 10.марта 1942.године 

а поменути текст објављен је једанаест дана раније.
36

 

Следећег дана исти аутор у тексту „Посавско-тамнавски комуни-

стички одред уништен до последњег човека“ наводи да је међу ухапше-

нима и Јосиф Мајер за кога пише да је „чувен не само по својим звер-

ствима већ и по томе што је спалио најлепши српски брод „Краљица 

Марија“. Истога дана лист Ново време пише о хватању Стевана Бороте 

и наводи да се вест о његовом хватању раширила „муњевитом брзином 

не само у граду већ и целој околини“. Петог марта у истом листу непот-

писани аутор текста „Мени није било тешко тестерисати људске главе“ 

објављује сензационалистичку репортажу о хватању истакнутих парти-

занских бораца која је почињала овим речима: 

„Пре неколико дана грађани живописног Ваљева су били сведоци 

једног интересантног призора који се указао на улицама: испред тројице 

добро наоружаних владиних одредника корачао је везан један високи 

крупан човек оборене главе и сакривена погледа. Десна рука му је била 

увијена у прљаве, искрвављене завоје а преко целог левог образа истица-

ла се дубока гнојава бразготина од пушчаних метака. Само по који пут 

овај везани човек дизао је свој намргођени, закрвављени поглед и њиме 

колутао по маси која се гурала дуж тротоара. То је био Стеван Борота“. 

Даље у тексту аутор пише о ислеђивању и наводном суочењу До-

бросава Симића и Бороте (кога аутор погрешно назива Иштван) и Јоси-

фа Мајера и њиховом међусобном оптуживању. Јосифа Мајера је овако 

описао: 

„Јеврејин, бивши ткачки радник, стар 23 године, малог и неуглед-

ног раста, на први поглед детињасто неозбиљан али у суштини поразно 

трагичан и погибељан. Његова типична јеврејска физиономија, светлу-

цање његових ситних очију, одају човека који не зна шта је кајање. Он 

то потврђује својим исказима...“. 

Други окупаторски лист Обнова као да се такмичио са најтиражни-

јим дневним листом Ново време ко ће веће лажи објавити о Бороти и 

Мајеру. Истога дана из пера „нарочито изасланог сарадника (прим. Ла-

зар М. Чолић) из Ваљева углавном понавља исту причу о њима и додаје 

да је „Иштван Борота убио две стотине Срба“ и да кроз затвор жандар-

меријске чете где су затворени Борота и Мајер „свакодневно дефилују 

стотине радозналих људи, жена и деце да их виде“. У овом броју листа 

први пут су објављене фотографије из затвора Стевана Бороте, Јосифа 

Мајера и Добросава Симића. 

                                                      
36 ИАБ, ФУГБ, ОСП, Стеван Борота. 
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  Стеван Борота                            Јосиф Мајер 

(Архив листа Обнова)  

 Следећег дана исти аутор повећава број Срба које су наводно уби-

ли Стеван Борота и Јосиф Мајер. Овога пута цифра је „преко 500 најбо-

љих Срба“. Очигледно да се аутору претходна бројка од две стотине 

учинила малом. У истом тексту аутор је објавио измишљени интервју са 

Боротом и Мајером. 

Љотићевске новине Наша борба у броју од 15. марта у тексту Бори-

воја Карапанџића највише се баве Јосифом Мајером за кога је аутор, та-

ко рећи, сигуран да је он изрекао пресуду о тестерисању председника 

општине Дивци Велисава Петровића. На једном месту у тексту каже 

„...а пошто то нико није хтео да учини из партизанског одреда, то је лич-

но учинио Јосиф Мајер и да је то била „пресуда какву историја људског 

рода није забележила а којој смо ми били сведоци.“ 

Ово је уједно била ко зна која по реду верзија једног измишљеног 

догађаја која је служила у пропагандне сврхе против партизанских од-

реда и њихових руководилаца. 

Стеван Борота и Јосиф Мајер подвргнути су ужасној тортури после 

чега су састављени записници о њиховом саслушавању. Јосиф Мајер је 

саслушаван 28. фебруара у канцеларији Окружног начелства у Ваљеву, 

а Стеван Борота у затвору Специјалне полиције Управе града Београда 

дана 10. марта 1942. године. 

Велики сачувани записници са њиховог саслушавања могу у први 

мах да створе погрешну слику о њиховом држању. Иако је реч о веродо-

стојним документима, који се данас налазе у Историјском архиву Бео-

града, у Фонду Управе града Београда у Одељењу Специјалне полиције, 

они могу да наведу на једнострано закључивање и погрешну оцену, по-

себно ако се заборави да су сви полицијски записници не само изнуђе-

ни него и писани онако како је то одговарало окупаторским властима. 

Анализирајући пажљиво њихове записнике стиче се утисак да су 

иследници и пре ислеђивања знали имена свих значајних људи у парти-
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занским одредима који су их интересовали. На последњој страници за-

писника са саслушања Стевана Бороте пише:  

„Писмен сам али не могу да потпишем пошто ми се десна рука на-

лази у завоју и неспособна је за покрете.“ Испод тога, ипак стоји читко 

потписано име Стеван Борота  

Очигледно да је неко од присутних после завршеног саслушања то 

урадио уместо Стевана Бороте што уосталом и није било битно инспек-

тору који је већ 13. марта 1942. године послао овај записник Министар-

ству унутрашњих послова „с молбом на увиђај и даљу употребу“.37 

Обешени у истом дану 

Немци су наредили Недићевим органима власти да изврше смртну 

казну јавним вешањем над ухапшеним војно-политичким руководиоци-

ма да би се код народа створило уверење да је реч о великим злочинци-

ма српског народа а уједно да би показали да су сви партизани потпуно 

уништени. Изабран је последњи петак у месецу марту, дан у недељи ко-

ји је у Ваљеву одувек био пијачни, када у град долази највећи број се-

љака из околних места. Уједно био је 27. март, дан када су претходне го-

дине одржане велике народне демонстрације против потписивања Трој-

ног пакта у Југославији што је утицало да се баш тога дана обави јавно 

вешање познатих партизанских руководилаца. 

Окружни начелник округа ваљевског Драгомир Лукић упутио је 

среском начелнику Обреновца 24. марта 1942. године поверљиву наред-

бу број 1200/42 у којој је писало: 

„На дан 27. марта 1942.године у 11 часова имају бити јавно обеше-

ни и то: у Ваљеву Стеван Борота и Јосип Мајер, у Убу комунистички ко-

мандир Драгослав Симић и Света Поповић, у Обреновцу политички ко-

месар Владимир Аксентијевић и комуниста Будимир Давидовић.  

Како су ови бандити извршили безброј грозних убистава то ће ве-

шање обавити се на јавном месту, па стога наређујем: 

1) Да се одмах на вашаришту подигну вешала. Вешала подићи 26. 

овог месеца а не пре. 

2) 27 овог месеца злочинци биће предати нашој полицијској власти 

од стране немачке жандармерије, која ће исте са жандармима односно 

окружном стражом примити и ставити у затвор и под јаку стражу, а на 

губилиште тако исто извести их пешке и под јаком стражом. 

3) Осигурање има се извршити на овај начин: 

Командант окружне страже и четнички војвода у споразуму имају 

затворити уличне излазе и на тим излазима пуштати публику гледаоце, 

који желе да ово виде и исте имају претрести да код себе немају оружја. 

На месту где су подигнута вешала биће око истих кара и у томе четво-

                                                      
37 ИАБ, ФУГБ, ОСП, Стеван Борота. 
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роуглу има се поставити стража у једну врсту са све четири стране која 

има бити окренута публици и тако се има одржати ред на губилишту. 

4) Командант ће одредити једног официра, који ће командовати из-

вршење овога и пронаћи људе који желе самовољно извршити вешање 

ових зликоваца. Првенствено одобрити онима, који су они некога од 

њихових чланова убили или мучили. 

5) Предузмите све друго што је потребно, да се чин вешања, извр-

ши у потпуном реду и о извршењу телефонски ме известити а потом 

злочинци имају остати на вешалима све док телефонски не будем наре-

дио да се скину и покопају. 

6) Шаље се у прилогу 40 комада плаката „Јавно саопштење“ које се 

имају излепити по вароши и општинама разделити, а тако исто шаље се 

и две натписне табле имена, које се имају обесити на прса на њих чим 

буде извршено вешање. 

Овај коферат отворити онога момента када будем телефонски наре-

дио. Плакате одмах налепити и разделити и даље поступати по свему 

како је наређено“.
38

 

На плакатима који су лепљени у Ваљеву, Убу и Обреновцу био је 

текст следеће садржине: 

„Јавно саопштење. Срби! Ви сами знате и чули сте о свирепом по-

ступању комунистичких вођа: 1: У Ваљеву, комунистички командир 

Стеван Борота, Јеврејин и политички комесар Јосип Мајер 2.У Убу, ко-

мунистички командир Драгољуб (прим.Добросав) Симић, Света Попо-

вић 3) У Обреновцу, политички комесар Владимир Аксентијевић, кому-

ниста Будимир Давидовић.  

Бандити су извршили безброј грозних убистава над немачким вој-

ницима, четницима, добровољцима, жандармима па чак и над невином 

српском децом и женама. Сви су ови убијени на најсвирепије начине. 

Бандити су чак прави гробари српског народа, јер су силом приморали 

под претњама мирно становништво у своје редове. Овом терору је учи-

нила крај немачка војна сила. Банде су растурене а вође похватане. Као 

казна за учињена страховита недела биће Јеврејин Мајер и Борота у Ва-

љеву, Симић и Поповић у Убу, Аксентијевић и Давидовић у Обреновцу 

у петак на дан 27.марта 1942.г. у 11 сати на вашаришту јавно обешени. 

Окружни начелник Драгомир М. Лукић“.
39

 

Из сачуваних поверљивих докумената Начелства округа ваљевског 

може се уочити да су полицијске власти Ваљева предузеле опсежне ме-

ре обезбеђења како би све протекло у миру и реду. 

                                                      
38 Војни архив Београд, Фонд Милана Недића, кутија 27. 
39 Исто 
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На пространом тргу, познатом као Вашариште, испред зграде Црве-

ног кантара, који се налазио између Гимназије и дрвеног моста и пија-

це, још од раног јутра 27. марта 1942. године стајала су вешала. 

Испред зграде полицијског затвора, у дубини дворишта Окружног су-

да у заказано време стигла је група наоружаних четника. Из ћелија поли-

цијског затвора изведени су везаних руку Стеван Борота и Јосиф Мајер. 

 
Стеван Борота (са шубаром)и Јосиф Мајер испред затвора 

чекају полазак на губилиште (Архив Југославије)  

На улицама према Градском тргу већ се окупило око пет хиљада 

људи махом натераних да напусте посао. Ђаци с професорима примора-

ни су да изађу на улицу да би гледали спровођење и само вешање. До-

шли су сви који су трговали на пијаци.  

 
Спровођење на вешала (Архив Југославије)  
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Око самих вешала направљен је велики празан простор да би се из-
бегло и најмање изненађење. Стевана Бороту и Јосифа Мајера довели су 
пред вешала када је стигао немачки командант града прочитана им је 
пресуда. После последње реченице из пресуде, по тадашњим српским 
законима дата им је могућност да кажу последњу реч. 

 Стеван Борота је говорио кратко да није крив и да се борио за на-
ционалну слободу. Јосиф Мајер се обратио команданту Српске државне 
страже речима: „Мене можете обесити али како ћете обесити једну ре-
волуцију“. На крају је викнуо: „Живео Стаљин!“. 

 
У присуству немачког команданта града прочитана је пресуда 

(Архив Југославије) 

Попели су их на дрвене степенице а двојица припадника Српске др-
жавне страже ставила су им омче око врата. Изнад њих, на греди већ су 
биле постављене табле са њиховим именима. 

 

 Стеван Борота и Јосиф Мајер на вешалима (Архив Југославије) 
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Окупљени народ немо је посматрао овај призор. Људи су међусоб-

но погледима размењивали мисли али нико се није усуђивао да јавно 

испољи своје расположење јер би се веома брзо нашао у затвору као не-

пријатељ народа.
40

 

Своје последње тренутке Стеван Борота и Јосиф Мајер дочекали су 

достојанствено. 

О извршењу грозног чина јавног вешања у Ваљеву, када су обеше-

ни Стеван Борота командир друге чете Посаво-тамнавског народноо-

слободилачког партизанског одреда и Јосиф Мајер политички комесар 

одреда у Обреновцу Владимир Аксентијевић политички комесар чете 

Посаво-тамнавског одреда и Будимир Давидовић борац Првог батаљо-

на, на Убу Добросав Симић командант батаљона и Светислав Поповић 

командант одреда, помоћник окружног начелника упутио је истога дана 

извештај Крајскомандантури у Ваљеву следеће садржине: 

„Крајскоманданту, 

Ваљево, 

Част ми је известити, да је била на дан 27. марта 1942.године у 11 

часова пре подне извршена у местима Ваљеву, Убу и Обреновцу смртна 

казна над следећим комунистичким вођама: у Ваљеву над Стеваном Бо-

ротом и Јосипом Мајером, у Убу над Добросавом Симићем и Светом 

Поповићем, у Обреновцу над Владимиром Аксентијевићем и Будими-

ром Давидовићем. 

Извршењу смртне казне присуствовало је на сва три места више хи-

љада људи као и представници немачке војске. Казне су извршиле наше 

власти (Српска државна стража и четнички одреди).  

Извршење смртне казне обављено је у сва три места у потпуном ре-

ду и маса народа је очигледно била задовољна оваквом казном. За окру-

жног начелника (потпис нечитак)“. 

Одобравање овог чина вешања мањег броја присутних, помоћник 

окружног начелника у свом додворавању окупатору оквалификовао је 

као „очевидно задовољство“ народа таквом казном.41  

Окупаторски лист Ново време на основу телефонског извештаја 

свог дописника А. К. из Ваљева објавио је 28. марта 1942. године текст 

под називом „Борота обешен јуче у Ваљеву“ у којем је писало: 

„Данас у 11 часова пре подне на ваљевском тргу, у присуству преко 

двадесет пет хиљада људи (sic!) из вароши и ближе и даље околине Ва-

љева, извршена је смртна казна јавним вешањем над злогласним кому-

нистичким злочинцима Јеврејином Јосипом Мајером, политичким ко-

месаром Тамнавског партизанског одреда и Стеваном Боротом, коман-

диром комунистичке чете и једним од најокорелијих злочинаца који су 

                                                      
40 Ваљево град устанка, 1967, 387-390 
41 Јовановић, 2001, 13. 
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извршили безброј злочина над невиним српским живљем као и над 

представницима српских одреда који су први повели борбу против „на-

родно-ослободилачких партизанских одреда“. 

Љотићевски лист Наша борба у броју од 10. маја 1942.године у тек-

сту „Лице и наличје Ваљева“ објавио је репортажу са овог догађаја у 

којој пише да су „сељаци јавно желели да виде што пре своје упропа-

ститеље“ али аутор признаје да је било и оних који су изразили негодо-

вање према онима који су дошли да гледају вешање. У тексту је писало: 

„За извршење ове казне владало је у целом ваљевском округу 

огромно интересовање, што се најбоље види из великог броја присут-

них, који су напустили своје радне послове да би се уверили да заувек 

нестаје ових злогласних крволока. 

Још од раног јутра, са свих страна у правцу ваљевског трга свима 

улицама као нека бујица, пристизао је свет, који је с нестрпљењем оче-

кивао моменат да својим очима види звер људе који су без милости на 

најгрознији начин лишавали животе најбољих домаћина овога краја“. 

И овај текст као и они објављени у претходном периоду у листу Но-

во време показују колико се претеривало и лагало. Податак о 25 хиљада 

присутних довољно говори сам за себе. Јер, Ваљево према попису Оп-

штинског техничког одељења, имало је тада 10.423 становника.  

Према наређењу окружног начелника Ваљевског начелства тела Стева-

на Бороте и Јосифа Мајера висила су на вешалима два дана као опомена 

како ће завршити они који се не буду покоравали немачкој војној сили. 

 
Тела Јосифа Мајера (лево) и Стевана Бороте (десно) 

на вешалима у Ваљеву (Архив Југославије) 

Обешене партизанске борце чували су по двојица припадника Срп-

ске државне страже. После два дана тела Стевана Бороте и Јосифа Ма-

јера закопана су без сандука и белега уз тарабу десно од улаза у Градско 

гробље у Ваљеву. 
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После ослобођења Ваљева њихове кости су положене у обичан ог-

рађени гроб у првом реду улазног пута насупрот гробарске кућице. Го-

дине 1980. по одобрењу Боротиног сина Мирка Бороте пренети су у Ко-

стурницу на Партизанском спомен-гробљу на Крушику. 

Председништво Антифашистичког већа народног ослобођења Југо-

славије на предлог Врховног команданта Југословенске армије Јосипа 

Броза Тита, одлучило је 1945.године да се за умешност у командовању 

и специјалне подвиге, показану храброст и нарочите заслуге за народ 

одликују: Јосиф Мајер Орденом заслуга за народ Првог реда и Стеван 

Борота Орденом заслуга за народ Другог реда.42 

На крају главне стазе, са леве стране, на Партизанском спомен-гро-

бљу у Ваљеву постављена је спомен-плоча на којој пише: „Стеван Боро-

та, командир чете Тамнавског батаљона, Јосип Мајер, комесар Тамнав-

ског батаљона, обешени у Ваљеву 1942.године“. 

После завршетка Другог светског рата дошло је до преименовања 

улица у многим местима. Велики број улица добио је називе по борци-

ма из Народноослободилачког рата. На Убу и у Ваљеву нису заборавље-

ни Стеван Борота и Јосиф Мајер где су постављене табле на улицама са 

њиховим именима. 

Доласком демократских власти дошло је до великих друштвено-по-

литичких промена у земљи. Веома брзо уследило је ко зна које по реду 

преименовање улица у многим местима. Тако је и Скупштина општине 

Ваљево 13. децембра 2002. године донела одлуку да се улица Јосипа 

Мајера промени у у Улицу Јефимијину а улица Стевана Бороте добила 

је назив Улица браће Јакшић.43 

Комисија за споменике и називе насељених места, тргова и улица у 

општини Уб покренула је 2009. године иницијативу о промени назива 

улица названих по Јосифу Мајеру и Стевану Бороти. Отад је прошло че-

тири године, чини се да су „помиловани“. 
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Summary 

Seventy years has passed since Stevan Borota and Josif Majer, military and 
political leaders of Posavina and Tamnava Partisan Detachment of National Libera-
tion Army were hanged in front of five thousand people. Quisling magazines, like 
Novo vreme (New times), Obnova (Renewal) and Naša Borba (Our struggle) wrote 
frequently about them, especially in the winter of 1941/42, when many soldiers of 
Posavina, Tamnava, Kosmaj, Mačva (Podrinje), Suvoborski and Valjevo partisan 
detachments died in the unequal fight against the German army forces, which had 
help from many chetniks of Draža Mihailović and Kosta Pećanac. A large number of 
soldiers were killed or captured and later, after horrible torture, were taken to the  
prison camps or shot. Among captured men were Stevan Borota and Josif Majer. 
Many conflicting stories circled around Valjevo region and its surroundings. In 
accordance with the order of the German army forces, they were hanged on 27th of  
March, 1942 at the public fairground in Valjevo. After the Second World War, both 
were awarded with highest army decorations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




