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Ратари, Рвати, Рубрибреза, Рукладе, Свилеува, Скела, Скобаљ, Слатина,
Совљак, Степање, Стубленица, Стублине, Суботица, Таково, Тврдојевац, Трлић, Трњаци, Трстеница, Тулари, Ћуковине, Уб, Ушће, Уровци,
Црвена Јабука, Црниљево (Доње), Чучуге и Шарбане. Дакле, 84 насељена места.
Како се ради о великој територији која се простире чак на три округа а у међувремену дошло до образовања садашњих општина то су нека
од тамнавских села остала изван општине Уб, која је центар Тамнаве,
па сада припадају суседним општинама: Ваљево (Гола Глава), Лајковац (Бајевац, Јабучје, Лајковац варошица, Лајковац село, Мали Борак,
Непричава, Рубрибреза, Скобаљ и Степање), Коцељева (Баталаге, Бресница, Букор, Галовић, Голочело, Грдојевићи, Доње Црниљево, Дружетић, Зукве, Каменица, Козарица, Коцељева, Љутице, Мали Бошњак, Свилеува, Суботица и Ћуковине) и Обреновац (Бело Поље, Бровић, Вукићевица, Грабовац, Дрен, Забрежје, Звечка, Кртинска, Љубинић, Обреновац, Ратари, Рвати, Скела, Стублине, Трстеница, Ушће и Уровци), ми
ћемо у овом случају појам Тамнава користити у ужем смислу и писати
само о Тамнавцима носиоцима Карађорђеве звезде са мачевима пореклом са подручја општине Уб. А атар садашње општине Уб чине ова
насеља: Бањани, Богдановица, Бргуле, Брезовица, Врело, Врховине, Вукона, Гвозденовић, Гуњевац, Докмир, Звиздар, Јошева, Каленић, Кожуар, Кршна Глава, Лисо Поље,Лончаник, Милорци, Мургаш, Новаци,
Паљуви, Памбуковица, Радљево, Радуша, Рукладе, Слатина, Совљак, Стубленица, Таково, Тврдојевац, Трлић, Трњаци, Тулари, Уб, Црвена Јабука,
Чучуге и Шарбане. Познато је да је више хиљада Тамнаваца учествовало у ослободилачким ратовима од 1912. до 1913. године и тако постали
актери познате „Голготе и Васкрса Србије“. Многи су одушевљено и
без позива хитали на мобилизацију да бране родну груду јер више нису
могли и хтели да слушају вапаје свог народа под турским јармом. Зато
се тим поводом све чешће чуло „Што би дике оде у војнике, што би
шкарта оста да се карта“.
Скоро једна трећина учесника балканских и Првог светског рата
није се вратила кући. У тим ратовима гинули су и синови високих државних функционера, чувених привредника, познатих политичара, генерала, најимућнијих сељака и других виђених грађана. Њихова безживотна
тела и кости остајале су разастрте на многобројним ратиштима, по концентрационим логорима, у бројним болницама али на беспућима Косова и Албаније. Они који су имали среће да преживе све те ратне недаће
и страхоте, најчешће су се тек после шест ратних година, а неки и коју
годину касније, враћали у своје давно остављене домове и добили прилику да загрле најдраже. Не ретко ту су их сачекале опљачкане куће,
десеткована родбина, запуштена имовина итд.
Ипак, резултати који су скупа остварени у тим ратовима и поред
великих људских и материјалних губитака давали су повода за радовање. Извојевана је жарко жељена слобода и створени услови за уједиње118
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ње јужнословенских народа. Били су то изузетни разлози да се величају
слобода и слободари, нарочито добитници оних највреднијих одликовања, попут витезова Карађорђеве звезде. Међутим, тада није било много
времена за славље јер је требало обнављати ратовима разорену и опустошену земљу. Зато је будућим генерацијама остављено да чувају и
негују те славне борбене традиције. Но, није довољно само поносити се
храбрим и сјајним прецима већ треба нешто учинити да им будемо достојни потомци. А оно најмање што можемо учинити за њих је да трајно чувамо и са генерације на генерацију преносимо успомену на њих и
да их тако отргнемо од заборава.
Међу многобројнијим храбрим Тамнавцима у тим ратовима најхрабрији су били следећи носиоци ордена Карађорђеве звезде са мачевима:
БОЈИЋ МИЛАДИН,1 земљорадник (Тулари, 25.
IX 1889 – Београд, 11. IX 1938). Отац Јован и мајка
Мирослава, пољопривредни произвођачи. Завршио је
основну школу и остао у месту рођења да се бави
прадедовским занимањем. Пошто је био слабијег
имовног стања упорно је настојао да себи и својој породици обезбеди што пристојније услове за живот.
Током 1911. године отишао је на одслужење редовног војног рока у Другу батерију Моравског хаубичког пука, где су га као војника затекли балкански ратови. У том својству учествовао је не само у балканским већ и у Првом светском рату, па
је у војсци непрекидно провео осам година. Није заробљаван, ни осуђиван.
Приликом потискивања аустроуагрске војске после славне Церске
битке један наш пук трпео је велике губитке од противничког митраљеза
који је пуцао са шабачке цркве и сејао смрт. На захтев претпостављених
старешина као резервни каплар Друге батерије Моравског хаубичког дивизиона изашао је на положај, осмотрио ситуацију и рекао им да има на
располагању само две и то неодговарајуће гранате али да ће учинити све
што може. Предвече привукао је топ на згодно место, заузео потребне
елементе, нанишанио и опалио. Већ са првом гранатом погодио је црквени торањ и неутралисао митраљеско гнездо. Убрзо потом извршен је брз и
снажан противнапад и Аустријанци су протерани из Шапца. За умешно
уништење опасног митраљеског гнезда у Шапцу ,15. јуна 1915. године, одликован је Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима.
Учествовао је и у више других борби и сличних акција и често служио другима за пример. На положају у пределу коте 1050, на дан 29.
1
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октобра 1916. године, био је рањен у леву ногу али ни то га није одвојило од ратних другова. Поред Карађорђеве звезде био је одликован Златном медаљом за храброст али још неким одликовањима и другим признањима. Уз то унапређен је у чин резервног артиљеријског наредника.
По завршетку Првог светског рата вратио се у место рођења и наставио да се бави старим послом. Живео је тихо, скромно и повучено.
Ни по чему се није нарочито истицао. Решењем Министарства војске и
морнарице (Судско одељење – пензиони одсек) б. с. бр. 8436, од 12.
априла 1938. године, остварио је право на годишњу новчану награду у
износу од 3600 динара, по основу Закона о одликованим орденом Карађорђеве звезде са мачевима и још неке мање бенефиције, попут бесплатног превоза железницом, коришћења бањских капацитета и слично. Сахрањен је на сеоском гробљу у родним Туларима.
Био је ожењен Станом, дев. Крстић из Брдарице код Коцељеве. Изродили су три сина: Живана (умро), Живка и Животу, који живе у селу.
ВАСОВИЋ (претходно ВАСИЉЕВИЋ) ДРАГОМИР,2 пољопривредник, потом конобар и механџија (Врховине, 17. X. 1871 – Уб, 21. III 1936).
Отац Јован, земљорадник умро је 1897, а мајка Пеладија, домаћица, 1923. године. Основну школу
учио и завршио у суседном селу Степању односно
Бајевцу. Пошто није имао услова да настави даље
школовање после завршена три разреда остао је на
селу и почео да се бави пољопривредом.
Редован војни рок служио је у IV чети III батаљона IV пешадијског
пука „Стеван Немања”, која је тада била стационирана у Пожеги. На одслужењу војног рока остао је од 1893. до 1895. године. По његовом завршетку враћа се у родне Врховине и наставља да обрађује имање, гаји стоку, сади и подиже воће те машта о лепшој и срећнијој будућности.
Као резервни пешадијски наредник учествовао је у свим ослободилачким ратовима од 1912. до 1918. године и важио за једног од најхрaбријих војника IV чете III батаљона II пешадијског пука III позива. Починио је више јуначких дела и обавио неколико веома запажених извиђања преко реке Саве, после којих је доносио драгоцене податке о непријатељским положајима, њиховом бројном стању и расположењу.
Учествовао је у више борби и других акација које је водила његова јединица. Посебно се истакао у борбама на положају Степојевац код Лазаревца, октобра 1914. године, после чега је одликован је Златним вој2
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ничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима. О томе је објављен
указ ФАО 11 123, од 15. јануара 1915. године.
На положају Космај, новембра 1914. године, био је теже рањен у
леву руку. Ипак повлачио се са српском војском преко Косова и Албаније и учествовао у борбама на Солунском фронту увек показујући запажену храброст и сналажљивост. Захваљујући томе добио је једно француско одликовање, Албанску споменицу и друге споменице за учешће у
ратовима од 1912. до 1918. године.
По окончању ратова вратио се кући. Видевши да се са оно мало посне земље не може обезбедити пристојна егзистенција себи и члановима своје породице напушта Врховине и настањује се у Убу. Прво ради
као конобар код тамошњих кафеџија а временом и сам отвара сопствену кафану (механу). Без сумње то му је помогло да лакше и боље живи
мада ни након тога није био богат човек.
У браку са Радојком Обрадовић (1884-1950) имао је шесторо деце а
међу њима и синове: Богољуба, Властимира, Светомира и Владана. Неки од њих били су активни учесници или сарадници народноослободилачког покрета у Тамнави. Богољуба су Немци стрељали у акцији одмазде у Гуњевцу крај Уба 31. октобра 1941. године. Светомир – Света
(1905-1985) је био члан првог Народноослободилачког одбора на Убу.
И Владан је, у јесен 1941. године, био борац Тамнавског батаљона Ваљевског односно Посавског НОП одреда. Почетком 1942. године је заробљен и преко Немачке интерниран у Норвешку, одакле је пребегао у
Шведску где је живео након Другог светског рата.
ВИШЊИЋ СТЕВАН,3 познати трговац и наредник у резерви (Стрмово, Бајина Башта, 27. XII
1887 – Уб, 23. IV 1957). Отац Михаило и мајка Катарина, пољопривредници. По завпшетку основне
школе, попут неких својих земљака, кренуо је “трбухом за крухом”. Из своје врлетне и сиромашне
Соколске нахије стигао је у равну и плодну Тамнаву и настанио се у Убу, где је започео и окончао
изучавање древног абаџијског заната. Природно обдарен, а уз то вредан, упоран и спретан постао је
добар абаџијски шегрт и калфа, а изван свега одличан мајстор.
Благовремено је регулисао војну обавезу у IV пешадијском пуку и
стекао чин резервног пешадијског поднаредника. Са тим чином активно је учествовао у оба балканска и Првом светском рату и два пута рањаван. За осведочену личну храброст на Биљегу и Костајнику код Крупња
3
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1914. године, када је као вођа извиђача заробио 40 непријатељских војника, указом од 15. јуна 1915. године одликован је Златним војничким
орденом Карађорђеве звезде. Зна се да је поред њега имао Медаљу за
ревносну службу, Медаљу за храброст, Руску сребрну медаљу, све три
споменице за учешће у ослободилачким ратовима од 1912. до 1918. године и Албанску споменицу.
По завршетку Првог светског рата имао је прво ортачку абаџијску радњу са Милорадом Ћираковићем, познатим абаџијом и трговцем из Уба. Временом су се раздвојили па је свако радио за себе.
Стеван је образовао манифактурну бакалску и шпекулативну трговину. Поред продаје својих абаџијских производа и текстила бавио се и
прометом других артикала широке потрошње. Пошто се добро обогатио почео је да тргује и житом, воћем па и свиња. На тим пословима имао је стално ангажовано по десетак радника и бар толико ученика – шегрта.
Као врло предузимљив и рационалан човек стекао је солидан иметак, који се углавном састојао од бројних непокретности. Тако је у самом Убу имао више стамбених и пословних зграда. Кућа у којој је
становао са својом породицом налазила се у Првомајској улици бр. 6.
У дну њеног дворишта, према садашњем централном градском тргу,
била је још једна комбинована зграда. У њеном приземљу била је абаџијска радња а на спрату чардаци и пар соба у којима су становали
шегрти, калфе и други његови радници. Крај пута од Уба за Памбуковицу имао је велики плац са огромним магацинима и чардацима у облику слова “П”. У десном крилу тог магацина такође је становао један
његов радник са својом породицом. Испод тог станчића била је инсталирана велика вага за мерење жита и других кабастих производа. До
Ћираковићевог магацина имао је још једну абаџијску радњу са чардацима. То је она зграда у којој се налазила популарна убска кафана
“Српски чардак”. Имао је и већи комплекс земље на убском брду
“Шепковац” и у Звиздару. По окончању Другог светског рата највећи
део имовине је конфискован. То никако није могао прежалити те је из
дана у дан био све депресивнији. Савременици тврде да му је и то помогло да прерано умре.
Био је ожењен Полексијом – Полом Рекалић (Шабац, 1900 – Уб,
1985), домаћицом која је одрасла код своје тетке и тече на Убу. Имали
су шесторо деце – три сина и три кћери. Нажалост нико од њих више
није међу живима. Син им Јосип, правник, у младости активно се бавио
спортом. Био је члан Атлетског клуба “Црвена звезда” из Београда, државни рекордер и репрезентативац у трчању на кратким стазама и штафети 4 x 100 метара. Погинуо је на службеном путу, у Замбији 4. новембра 1970. године.
122

Тамнавци – носиоци Карађорђеве звезде

ВЛАЈКОВИЋ ЂОРЂЕ,4 земљорадник и сарадник НОП-а (Станина Река, Ваљево, 15. IV 1885 – Совљак, Уб, 2. XI 1941). Отац Тимотије и мајка Ранђија,
пољопривредници са другим укућанима 1911. године
преселили су се, на раније купљено имање, у Совљак
крај Уба. Основну школу завршио је у ваљевским
Ставама.
У ослободилачким ратовима од 1912. до 1918. године учествовало је шест чланова његове уже породице. У тим ратовима изгубио је оца Тимотија, брата
Живорада, стрица Јеротија и браћу од стричева Митра и Стојадина. Такође, лично је учествовао у тим ратовима као резервни поднаредник и
десетар I чете II батаљона XVII пешадијског пука Дринске дивизије.
Истицао се личном храброшћу и високим моралом у многим борбама.
За дела почињена на просторима Чегарске планине, у августу, и борбама на Кајмакчалану, у септембру 1916. године, где се показао као најхрабрији, бацајући бомбе и храбрећи своје војнике 11. августа 1916. године, приликом једног налета Бугара из најжешћег окршаја изнео је
свог водног официра који је пао мртав, добио је руски орден Светог
Ђорђа III реда.
У образложењу одлуке о додељивању француског Ордена ратног
крста са златном звездом Ђорђу Влајковићу пише: а) јер је био необично храбар у борби и сигуран, у најтежим моментима стално је храбрио
и соколио своје војнике; б) јер је показао непоколебљивост 13. септембра 1916. године на Кајмакчалану када су Бугари напали јер није хтео
ни корак одступити већ је остао у рову храбрећи и соколећи своје војнике; в) исте особине показује и на Рововској коси од 7. октобра 1916.
до 11. јануара 1917. године.
Поред ових страних имао је и више домаћих одликовања, као што
су: Златна медаља за храброст, која му је додељена 12. септембра 1917.
године и Сребрни војнички орден Карађорђеве звезде са мачевима о чему је објављен указ ФАО бр 1134. Према казивању његовог сина Младена тај орден је добио јер је у борби на Брегалници убио шест Бугара,
а једног ранио, и тиме омогућио нашој артиљерији да прецизно гађа
противничке циљеве и наноси им велике губитке.
По окончању ратних сукоба вратио се у Совљак и наставио да се
бави пољопривредом. За своје ратарске и повртарске производе и расну стоку, у међуратном периоду, награђиван је на више среских по4

Влаховић, 1990, 424; Србија у ратовима 1912-1918, с освртом на ваљевски
крај, Ваљево, 1972; Петковић, 1974, 111; Радојчић, 1995, 9; Радојчић, 1997г,
183; Влајковић, 2000; Петровић и Влајковић, 2001; Лична документација
Ђорђа Влајковића; Казивање Младена Влајковића, пензионера из Ваљева
(његовог сина).
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љопривредних изложби. Ангажовао се и на изградњи зграде основне
школе и оснивању земљорадничке задруге у Совљаку. Припадао је
Демократској странци а пред Други светски рат и агитовао за Удружену опозицију.
Од избијања оружаног устанка у лето 1941. године био је на страни
партизанског покрета. Биран је и за члана првог Народноослободилачког одбора у свом селу. Као одборник нове власти ангажовао се на прикупљању оружја, муниције и друге војне опреме, организовању снабдевања и ангажовању нових људи за партизански покрет. Због тога је прогањан, хапшен и затваран. Наводно је осуђен на смрт и стрељан је у
атару свог села, крај пута Уб – Памбуковица. Тим поводом штампан је
и јавно изложен плакат на коме је писало да ће тако проћи свако ко се
буде бавио комунистичком пропагандом.
У браку са Драгојлом Милошевић, домаћицом из Станине Реке изродио је шесторо деце – три кћерке и три сина. Њихов син Младен био је активни учесник завршних борби у Другом светском рату, а пензионисан је
као потпуковник ЈНА. И после тога радио је као командант Територијалне
одбране Општине Уб и шеф Службе за одбрамбене припреме СОУР “Крушик” у Ваљеву. Изненада је преминуо 2001. године у Ваљеву.
ВУЈАНОВИЋ ДУШАН,5 земљорадник (Бргуле, 1887 – Ваљево,
1945). Рођен је у имућној сеоској породици, од оца Радомира и мајке
Милеве, пољопривредних произвођача. По завршетку основне школе
остао је у селу и помагао родитељима у обављању свакодневних сеоских послова. Био је висок, крупан и лепо грађен човек Пошто се оженио Дикосавом Симић из суседног Радљева, прешао је да живи у кућу
њених родитеља која је такође била имућна.
Учествовао је у свим ратовима од 1912. до 1918. године и био храбар и сналажљив. Са српском војском прешао је Албанију и борио се на
Солунском фронту. За почињене подвиге одликован је Сребрним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима. О томе је објављен и
указ ФАО 150806. У тим ратовима учествовао је и његов брат Војислав
(1884-1945), па су оба поред сопменица за учешће у балканским и Првом светском рату имали и Албанске споменице.
Између два светска рата у политичком погледу припадао је Демократској странци али није испољавао неку запаженију активност. После
погибије Жикице Јездимировића, скојевца и партизана из Каленића,
његови ратни другови закуну се да ће га осветити. Заробили су неке
жандарме из Радљева и побили. Њихове жене то јаве Жандармерији у
Лајковцу а ови о томе обавесте немачку команду, која потом пошаље
5

Влаховић, 1990, 424; Радић, 2002, 139; Станимировић, 2010, 61; Казивање
Илије Пејовића, земљорадника из Каленића; Казивање Радисава Ристића,
пензионера из Радљева и још неких особа из Радљева и околине.
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своју казнену експедицију у Радљево, која побије неке недужне људе и
запали неке куће. Међу запаљеним домаћинствима била је и Душанова
кућа, вршалица и жито.
После тога он се определи за четнички покрет Драже Михаиловића. Ови га, као старог ратника, доброг домаћина и угледног човека изаберу
за председника Равногорског одбора у Радљеву. Наводно на тој дужности оптуживао је и прогањао припаднике и симпатизере партизанског покрета. Због тога је 1945. године ухапшен и стрељан у Ваљеву или околини. По казивању сродника једног дана са колима и
воловима отеран је на кулук и више се није вратио. Заједно са њим
ухапшен је и стрељан и његов брат Војислав, службеник у радљевској општини у време Недићеве владе. Обојици је конфискована целокупна имовина.
У браку са Дикосавом имао је по два сина – Владана и Пауна, и две
кћери – Гину, удату у Обреновац и Негосаву у Ваљево. Владан је по
ослобођењу био припаник Народне милиције а убили су га четници одметници у Убу или околини. Паун (1925-1983) је био пољопривредни
произвођач у месту рођења.
ДИМИТРИЈЕВИЋ РАДОЈЕ,6 земљорадник и
предавач предвојничке обуке (Тулари, 29. III 1881 –
Тулари, 17. VIII 1958). Отац Тома, пољопривредник, умро је 1905, а мајка Крунија, рођ. Симић из
Тулара, домаћица, 1925. године. Родитељи су му
били скромни, вредни и честити људи, средњег имовног стања.
Као и огромна већина сеоских младића из његове генерације остао је у селу и бавио се пољопривредом. За разлику од њих завршио је четири разреда основне и један разред Ниже пољопривредне школе у Шапцу. Током
1903. и 1904. године регулисао је редовни војни рок III чети II батаљона
V пешадијског пука “Краљ Милан” у Ваљеву. Пошто је рано остао без
оца морао је млад преузети бројне кућевне обавезе на себе. То га је очеличило али и учинило одговорнијим.
Учествовао је у ослободилачким ратовима од 1912. до 1918. године
и показао се изузетно ангажованим и храбрим. Као резервни наредник
6

Архив Југославије, Београд, Фонд Краљевог двора, Збирка података носилаца
ордена Белог орла и Карађорђеве звезде са мачевима; “Службени војни лист”
бр. 479 за 1915; Влаховић, 1990, 425; Радојчић, 1998а, 401; Казивање Љубисава Димитријевића земљорадника из Тулара (Радојевог унука); Kaзивање Тихомира Терзића, пуковника ВЈ из Тулара у Београду; Пoдаци из матичних
књига МК Тулари.
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II чете IV батаљона V пешадијског пука Дринске дивизије I позива починио је више јуначких дела. За њих је добио: Сребрну медаљу за храброст; Златну медаљу за храброст; руски орден Светог Ђорђа IV степена, Албанску споменицу и споменицу за учешће у сва три ослободилачка рата од 1912. до 1918. године.
Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима одликован је јер је приликом пробоја непријатељског фронта на Руднику,
крајем 1914. године први стигао на противничке положаје и заробио
једну групу војника са већом количином оружја и муниције. О додели
тог одликовања објављен је указ ФАО 11 102, од 15. јуна 1915. године.
Његови потомци тврде да је имао још неко високо одликовање пошто је
оборио неки противнички авион. Наводно то је било забележено и дуго
било истакнуто на сталној изложбеној поставци у Војном музеју на Калемегдану у Београду. Наводно, сваке четврте године од Њ. В. Краља
добијао је по једног коња за своје потребе.
У периоду између два светска рата наставио је да обрађује своје
имање и да се постепено укључује у политички живот. Припадао је Радикалној странци и годинама биран је у органе Земљорадничке задруге
у Туларима, па и за њеног председника. Био је веома комуникативан и
разуман човек а често је истицао да се свака власт мора поштовати али
не и волети. Радо је помагао Роме и сиротињу па се говорило да је “сиротињска” или “циганска мајка”.
Имајући у виду његову ратничку прошлост и углед четници су га
1943. године поставили за председника Месног равногорског одбора у
селу. На тој дужности није се довољно ангажовао па ни замерао људима. По ослобођењу Тамнаве помагао је народноослободилачки покрет,
па је чак вршио мобилизацију младића из Тулара и околних села за потребе партизанских јединица. Годинама организовао је и водио предвојничку обуку за ваншколску омладину.
Био је ожењен Маријом Бановић, домаћицом из Дружетића код Коцељеве, чије брат Љубисав између два светска рата биран за председника општине у Голој Глави. Имали су сина Бошка, пољопривредника, и
кћи Наталију, удату у Ружичиће из Свилеуве код Коцељева.
ИВАНОВИЋ МИЛОРАД,7 пешадијски пуковник (Уб, 6. X 1875 –
?, после 1927). Отац Станко, био је арендатор (закупац) ваљевске кланице. По завршетку основне школе и шест разреда гимназије са XXVIII
класом 1895. године ступио је у Нижу школу Војне академије. У чин
пешадијског потпоручника произведен је 1898. године. Седам година
7

Шематизам Србије, Београд, 1899-1912, 1914; Споменица седамдеспетогодишњице Војне академије 1850-1925, Београд, 1925, 288; Војна енциклопедија,
Београд, 1940, 686; Влаховић, 1990, 428; Радојчић, 1999а, 48; Пророковић –
Лазаревић, 2009, 63.
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касније постао је капетан II класе а 1913. године мајор. Чин пешадијског пуковника добио је 1922. године.
Учествовао је у ратовима од 1912. до 1918. године. У Првом балканском рату био је командир чете у XII пешадијском пуку и командант батаљона у
V пешадијском пуку I позива Народне војске. Током
Српско-бугарског рата био је помоћник команданта
Крушевачке окружне команде. За време I светског
рата био је: командат батаљона XII пешадијског пука II позива Народне војске; командант батаљона у
IV пешадијском пуку; командант батаљона у III заробљеничком пуку “Немачком” и командант V заробљеничког пука “Аустријског”.
У својој радној каријери, у миру и рату бивао је: водник, командир вода у V и XVII пешадијском пуку у Ваљеву, командир чете у
XIX пешадијском пуку у Крагујевцу и XI пешадијском пуку у Крагујевцу, на служби у XII пуковској окружној команди у Крушевцу, командант батаљона, помоћник команданта батаљона и окружне команде, командант пука. После рата био је на служби у Крушевачкој окружној команди и командант Пљеваљске окружне команде, на служби у
команду места у Сарајеву и на служби у штабу команде II армијске
области, где је 1927. године пензионисан и преведен у резерву.
За допринос у миру и рату одликован је: Сребрном медаљом за
храброст; Златном медаљом за храброст (два пута), пољским орденом
“Virtutu militari“ V реда и официрским орденом Карађорђеве звезде са
мачевима IV реда. О добијању овог одликовања објављен је указ ФАО
бр. 9780.
Према неким непотврђеним подацима априла 1941. године мобилисан је у бившу југословенску краљевску војску и отишао на фронт. После краћег отпора је заробљен и одведен у заробљеништво одакле се
није вратио.
Био је ожењен Јеленом Балтић и имао кћи Јелену и синове Николу,
Милана и Љубомира.
ИЛИЋ ЖИВОРАД,8 земљорадник, (Црвена Јабука, IX 1898 – Подгорица, 23. XII 1919). Отац Драгутин и мајка Петрија, пољопривредници средњег имовног стања. Основну школу завршио је у месту рођења
и остао у селу да се бави пољопривредном производњом.
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Пошто је био млад током балканских и Првог светског рата није био
ангажован на војним пословима и задацима. По завршетку Првог светског
рата упућен је на одслужење редовног војног рока. Као припадник Митраљеског одељења X (Таковског) пешадијског пука учествовао је у сузбијању упада Арнаута из Албаније у нашу земљу. Храбро је погинуо у тој акцији 23. децембра 1919. године а сахрањен је у Подгорици.
Посмртно је одликован Златним војничким орденом Карађорђеве
звезде са мачевима за показану храброст и пожртвовање. О томе је објављен указ ФАО бр. 55377, од 17. децембра 1921. године.
ЈАНКОВИЋ ДРАГОСЛАВ – Бата,9 земљорадник (Лисо Поље, 8. II
1874 – Лисо Поље, 7. IV 1946). Отац Светозар и мајка Анђелија, пољопривредници средњег имовног стања имали су једну кћи и шест синова. Живео је у месту рођења и бавио се пољопривредом. Војни рок регулисао је у
II чети II батаљона V пешадијског пука „Краља Милана“ у Ваљеву.
У ослободилачким ратовима од 1912. до 1918. године учествовало је
више његових укућана а тројица браће (Тихомир, Милосав и Радосав) су
погинула. Био је веома храбар, упоран и пожртвован. Чак пет пута је рањаван али није напуштао своју борбену јединицу. Први пут рањен је у
десну ногу код Љига, новембра 1914. године. Два пута је рањен у главу и
руке на Гучеву, планини код Лознице. На положају код Крупња 1914. рањен је у леву руку, а на Рововској коси 1916. године и у десну руку.
Као резервни поднаредник II чети II батаљона V пешадијског пука
„Краља Милана“ Дринске дивизије II позива истакао се у борбама на Гучеву, бацајући бомбе у непријатељске ровове и нанео им велике губитке. За
тај подвиг, али и храбро држање у другим борбама 15. јуна 1915. године
одликован је Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима.
Имао је Сребрену медаљу за храброст, руски орден Светог Ђорђа II степена и све три споменице за учешће у ратовима од 1912. до 1918. године.
Био је веома скроман и честит човек, па је уживао добар углед. Мада се није политички ангажовао више пута су му нуђене разне дужности, које није прихватао. Његови синовци: Боривоје, зв. Борисав, (Алексин син) и Војислав (Душанов) страдали су као борци Посаво-тамнавског партизанског одреда. Први децембра 1941. године у Трлићу, а други у Чучугама крајем фебруара 1942. године. Трећи Драгослављев синовац – Тихомиров син Слободан, зв. Ћиркан, као припадник јединица
НОВ и ПО Југославије погинуо је код Шида, почетком 1945. године.
9
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Женио се два пута. У браку са Петријом имао је сина Живорада,
рођеног 20. марта 1903, који је умро 8. маја 1924. године. Пошто му је и
супруга умрла млада други пут се оженио Јановком – Јаном Филиповић, домаћицом из Совљака код Уба, али деце није имао.
ЈЕВТИЋ БОГОСАВ,10 земљорадник, поднаредник и задружни радник (Врело, 26. II 1892 – Врело 27.
VI 1969). Отац Пантлија и мајка Перса, рођ. Адамовић, били су земљорадници слабог имовног стања.
Основну школу завршио је у месту рођења, где је живео, бавио се пољопривредом али и повремено радио
под надницу и наполицу.
Почетак Првог светског рата затекао га је на одслужењу редовног војног рока у III чети II батаљона V
пешaдијског пука “Краљ Милан“ у Ваљеву. Због спретности и пожртвованости у више борби унапређен је у чин поднаредника. Из његове
куће у том рату учествовали су му и отац Пантелија и стриц Илија. На
жалост оба су погинули. И он је био теже рањен у десну руку на положају Корицска Глава 28. септембра 1915. године. Као водник са својим
водом I чете III батаљона V пешадијског пука Дринске дивизије I позива учествовао је у заузимању положаја Кочобеј и први изашао на њега,
када је дефинитивно сломљен бугарски отпор на темену Кајмакчалана.
За тај подвиг одликован је Сребрним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима. Поред њега имао је Медаљу краља Петра I и
неки енглески орден Албанску споменицу и све три споменице за учешће у ратовима од 1914. до 1918. године. Учествовао је и у више других борби и акција истичући се храброшћу и сналажљивошћу.
У периоду између два светска рата био је ангажован у земљорадничком задругарству, које је у Врелу било изузетно развијено. Временом је постао задружни магационер у више тамошњих задруга и на тој
дужности остао до одласка у пензију. Током Другог светског рата припадао је четничком покрету и неко време био четовођа.
Из брака са Даринком Игњатовић из Стубленице код Уба имао је
кћи Дивну, удату Перић, и сина Милојка, земљорадника у Врелу. Пошто му је прва жена умрла други пут се оженио Лепосавом, дев. Павловић из Врела.
10
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КОВАЧЕВИЋ ВЛАСТИМИР,11 земљорадник (Слатина, 1893 –
Нежидер, Мађарска, ?). Отац Драгомир и мајка Драгиња, пољопривредници средњег имовног стања. После завршене основне школе у Докмиру остао је код куће и бавио се традиционалним пољопривредним пословима.
Од 1913. године, односно од Другог балканског рата, активно је учествовао је у многим борбеним окршајима. Као редов IV чете II батаљона
XVII пешадијског пука Дринске дивизије I позива починио је више подвига. Одликован Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима. О томе је објављен указ ФАО 11124, од 15. јуна 1915. године.
Ово високо ратно одличје добио је пошто је приликом продора непријатељске војске на Гучеву изнад Лознице, у јесен 1914. године,
устао из рова и храбрио своје другове говорећи им да се не плаше противничких војника. Истовремено је из стојећег става непрекидно отварао ватру по противничким положајима и наносио им велике губитке.
Приликом одступања наше војске, октобра 1915. године, заробљен је и
спроведен у мађарски логор Нежидер, где је и умро и покопан.
Пошто је млад умро није се ни женио, па ни оставио потомака.
Имао је сестру Живку, која се удала за Светислава Ковачевића из Слатине са којим је изродила пет синова.
ЛЕШТАРИЋ Ц. МИЛАН,12 ковач и машинбравар, чиновник и ратни војни инвалид (Врело,
1881 – Ваљево, 1960). Отац Благоје Цветковић
(1846-1907), родом из лесковачког краја, најпре је
био трговац у Београду, потом трговац, економ и
политичар у Врелу, командант Тамнавског батаљона Ваљевске бригаде у ратовима 1876-1878, задружни посленик и председник врељанске општине.
Мајка Јелена, кћи Пантелије Лештарића, имућног
домаћина и трговца из Врела. Доласком у домаћинство Лештарића, свом презимену Цветковић додао је и њихово – Лештарић. После основне школе у месту рођења Милан Цв. Лештарић за11
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вршио је и Војно-занатлијску школу у Крагујевцу. Више од десет година радио је као ковач и машинбравар у Војно-техничком заводу у Крагујевцу.
Војни рок одслужио је у Школи резервних официра пешадије, па је
као резервни пешадијски поручник учествовао у Првом балканским рату. Био је изузетно спретан, храбар и способан старешина, а у једној од
борби тешко је рањен након чега му је ампутирана лева нога изнад колена. За заслуге у том рату добио је више одликовања и других признања, па и официрски орден Карађорђеве звезде са мачевима IV реда о чему је и објављен указ ФАО 13 959.
По избијању Првог светског рата, попут многих својих мештана,
морао је у бежанију. И Миланов брат Милутин Цв. Лештарић (18851915) завршио је Војно-занатлијску школу у Крагујевцу. Неко време радио је као колар а потом и као срески економ. Учествовао је у оба балканска и Првом светском рату. Погинуо је 1915. године и сахрањен на
српском војничком гробљу у Зејтинлику крај Солуна.
После рата Милан се ангажовао на развоју и унапређењу земљорадничког задругарства и бивао председник Врељанске земљорадничко
штедно-кредитне задруге а вршио је и дужност секретара (књиговођа) –
благајника још неких земљорадничких задруга у свом селу. Добрим делом захваљујући и његовом упорном раду Врело је између два светска
рата било један од значајнијих задружних центара. О развоју задругарства у овом тамнавском селу оставио је детаљну забелешку, која се чува у Збирци поклона Архива у Ваљеву.
Био је један од оснивача и руководилаца Народне књижнице и читаонице у Врелу. И сам је доста читао а знао је да лепо пева и свира на
виолини. Волео је и пчеларство и важио за узорног пчелара. Током
Другог светског рата углавном је радио као општински деловођа.
Женио се два пута. Први пут био је ожењен Јелицом – Белом, која је
умрла у 21. години. Други брак склопио је са Зорком Алексић (1894 1959), домаћицом из Бањана код Уба, чија је породица масовно била на
страни НОП-а током Другог светског рата. Имали су сина Чедомир Цветковића (1912-1985), познатог учитеља и познатог просветног радника у
Тамнави. Он је вратио првобитно породично презиме Цветковић.
МАРКОВИЋ ТОМА,13 земљорадник (Врховине, 20. III 1881 – Врховине, 9. IV 1964). Oтац Милинко и мајка Василија, пољопривредни13
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ци, имали су доста деце. Томин брат Јеврем Марковић између два светска рата био је и председник убске општине. Тома је основну школу завршио у Степању, односно Бајевцу, а потом се посветио пољопривреди.
Прво је као дечак помагао родитељима и другим укућанима у обављању свакодневних послова. Кад се замомчио самостално је обављао и
оне најтеже послове, као што су узгој стоке, сеча дрва, косидба и слично. Био је веома радан па су га многи хвалили и поштовали. Војну обавезу регулисао је у I ескадрону II коњичког пука “Цара Душана”, од
1907, до 1909. године.
Активно је учествовао у свим ратовима које је водила малена али поносна Србија од 1912. до 1918. године, показујући на сваком месту изузетну храброст,
пожртвовање и сналажљивост. Због тога је с правом
сматран за једног од најхрабријих бораца у својој ратној јединици – II десетини III вода I чете II батаљона
V пешадијског пука Дринске дивизије I позива. Рањен је 26. септембра 1916. године на положају Рововска Коса.
Као каплар из резерве III чете II батаљона V пешадијског пука Дринске дивизије I позива одликован је Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима јер је првог дана напада на Рудник заробио нишанџију противничког топа у намери да га
онеспособи за даљу употребу. Пошто је та намера осујећена овај топ је
добро дошао нашим борцима за дејство по непријатељским положајима, наносећи им велике губитке. О његовом одликовању објављен је
указ ФАО 11 102, од 15. јуна 1915. године.
Поред тог високог одличја Тома Марковић имао је и Сребрну медаљу за храброст (1913), Златну медаљу за храброст (1918), руски орден
Светог Ђорђа IV степена, Албанску споменицу и све три споменице добијене за учешће у ослободилачким ратовима од 1912. до 1918. године.
Од свега тога још драже признање било му је што је имао част и задовољство да открије Споменик Тамнавцима изгинулим у ратовима од
1912. до 1918. године у градском парку на Убу.
По повратку са фронта бавио се пољопривредом али је радио и као надзорник државних путева. Био је висок, стамен и храбар човек. Имао је
плаву косу и оштре црте лица.
Са Симком, рођ. Јовић из Кршне Главе одгајио је осморо деце – синове: Марка, Чедомира, Селимира и Светислава и кћери: Косану, Радмилу, Даницу и Стојанку. Селимир, рођен 1920. године, био је учесник
НОБ-а од 1941. године, хапшен, прогањан и затваран, а по ослобођењу:
председник Општине у Степању, секретар Општине у Убу и директор
Стамбено-комуналног предузећа у Обреновцу.
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МАРТИЋ АЛЕКСАНДАР - Алекса,14 веома
имућан сељак, политичар и учесник четири рата
(Совљак, 20. II 1890 – Младеновац, 24. XII 1942).
Отац Милош, имућан и напредан сељак, у више
мандата старешина села а мајка Ранђија, домаћица.
После завршене основне школе у родном месту
остао је у селу. Иако се бавио пољопривредом доста је читао како би могао очувати и унапређивати
своје велико имање. Војни рок регулисао је у IV
ескадрону II коњичког пука “Цар Душан”, од 1909,
до 1911. године
Као резервни каплар активно је учествовао у
оба балканска и Првом светском рату. Посебно се истакао у борби у
Дреновцу у Мачви 1914. године, када је као вођа патроле заробио 12
непријатељских војника. За тај мудар и храбар подвиг одликован је
Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима.
У ослободилачким ратовима 1912-1918. године рањаван је чак три пута. Први пут, новембра 1914. у Дреновцу, у Мачви, у десну руку. Тог истог
месеца али у поцерској Слатини у десно раме. Седмог новембра 1916. године на коти 1050 у десну плећку. Све то није га обесхрабрило ни избацило из строја. Чак ни погибија два брата на Солунском фронту.
Између светских ратова сарађује са Војиславом Лазићем из Стублина,
др Радојем и Радованом Мијушковићем, вођама левог крила Земљорадничке странке у Тамнавском срезу. Због организовања и учешћа у крвавим
догађајима на Убу 1. VII 1932. осуђен је на затвор и новчану казну. На општинским изборима одржаним 1936. године Удружена опозиција, са њим
на челу, победила је у Совљаку. Током ноћи фалсификовани су изборни
резултати па је за победника проглашен његов противкандидат.
У Тамнавску чету Ваљевског партизанског одреда ступио је међу првима, са своја оба сина и једним синовцем. Учествовао је више борби, а нарочито се истакао у одбрани слободне територије Ужичке партизанске републике. Поред учешћа у борбама често је разговарао са борцима и житељима места у којима су боравили, објашњавајући им, узроке брзе капитулације краљевске југословенске војске, циљеве и задатке народноослободилачког партизанског покрета итд. Говорио је на више партизанских зборова а посебно је било запажено његово иступање на збору у Голој Глави
14

Архив Југославије, Београд, Фонд Краљевог двора, Збирка података о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и Белог орла; Влаховић, 1990, 322. и 433;
Петковић, 1974; Радојчић, 1985, 6; Беговић, 1989; Радојчић, 1996, 33; Радојчић, 2001в, 265; Радојчић, 2001г, 363-364; Танасијевић: Хроника Уба (рукопис); Казивање ратних другова Ђуре Старчевића, Милана Олбине, Предрага
Тешића и унука Милана Косанића из Стубленице, дугогодишњег учитеља у
Дружетићу код Коцељеве.
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код Ваљева. После реорганизације Тамнавског (III) батаљона Посавског
партизанског одреда постављен је за командира његове III чете.
Заробљен је средином јануара 1942. године у Бељину код Владимираца и спроведен у убски затвор, где је страшно мучен и тучен. Потом
га је преузела Специјална полиција Управе града Београда на даље мучење и саслушање. Нешто касније преузео га је Гестапо, па немачки
официр, који га је саслушавао, кад је сазнао да је био један од најимућнијих и најнапреднијих пољопривредника у Тамнави јер је имао 72 хектара земље, понудио му је да потпише већ спремљену изјаву у којој је
писало да је мобилисан у партизане и да се каје због учешћа у њиховим
акцијама. За узврат обећао му је да ће га послати у Немачку у заробљеништво, где ће добити задатак да се стара о његовом имању док овај буде одсутан. Као искрени родољуб одбио је ту понуду, говорећи да не
тражи ничију милостињу, да му није потребан живот у окупираној земљи и да он неће да српска деца пљују на њега.
Из логора на Бањици отеран је у Младеновац и са групом затвореника и таоца стрељан за одмазду што је једна партизанка убила четничког војводу Јована Војиновића и једног немачког официра. Током Другог светског рата његова кућа је више пута пљачкана а укућани хапшени и прогањани.
У браку са Танкосавом (рођ. Матић из Грабовца код Обреновца)
добио је синове Живорада и Мирослава, те кћи Љубицу, удату у Косаниће из Стубленице.
МИРКОВИЋ МИЛАН,15 земљорадник (Врховине, 24. VI 1880 – Врховине, 1960). Отац Павле и
мајка Павлија (родом из Пиромана код Обреновца),
пољопривредници средњег имовног стања. Живео је
у месту рођења и бавио се пољопоривредом. Војни
рок служио је, од 11. маја 1902, до 11. новембра
1903. године у IV чети III батаљона V пешадијског
пука у Ваљеву.
Учествовао је у свим ослободилачким ратовима
од 1912. до 1918. године као резервни каплар IV чете III батаљона V пешадијског пука II позива. Био је запажен у борбама
на Церу, где су копали подземне ходнике да би пришли што ближе противничким полажајима и на њих бацали бомбе.
15

Архив Југославије, Београд, Фонд Краљевог двора, Збирка података о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и Белог орла; Влаховић, 1990, 435; Радојчић, 2007а, 102; Казивање сина Димитрија и унука Петра Мирковића, пољопривредника из Врховина; Казивање Слободана Нешића, службеника из Врховина и Записи са надгробних споменика на месном гробљу у Врховинама.
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За показану храброст и сналажљивост у борбама на положају Кртинска – Ратари – Стублине код Обреновца одликован је Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима. О томе је објављен
указ ФАО 11123, од 15. јуна 1915. године. Заробљен је са својом јединицом у селу Брезнику између Краљева и Рашке 1915. године од стране
аустријске војске и скоро четири године провео у логору Улм у Немачкој.
По доласку из заробљеништва наставио је да се бави сељачким пословима. У политичком погледу није испољавао неку запаженију активност. Током Другог светског рата није припадао ни једној војној ни политичкој формацији.
Био је ожењен Миљаном (1881-1961), домаћицом из Бабине Луке
код Ваљева. У браку су имали кћи Ранђију удату за Радивоја Миливојевића из Врела код Уба, и синове: Мирка (1908 – 1974) који је у браку са
Надеждом има синове Петра и Јордана и Димитрија – Дикана (19211989) који опет имао сина Павла.
НЕНАДОВИЋ АНДРИЈА, зв. Кљуцар,16 земљорадник и један од потомака Николице Ђурића, капетана из Првог српског устанка (Црвена
Јабука, 20. IV 1896 – Црвена Јабука, 25. XII
1969). Отац Михаило и мајка Ружица, пољопривредници, средњег имовног стања, поред њега су
имали још три сина (Милорада, Драгића и Момчила). После завршене основне школе живео је у
месту рођења и бавио се пољопривредом.
Томислав Влаховић пише да је учествовао у
свим ратовима од 1912. до 1918 године, а по сећању родбине Карађорђеву звезду добио је за заслуге у заштитници српске војске при њеном
одступању на Јадранско приморје, бранећи митраљезом једну коту, док
и последњи војник није одступио. Међутим, у архивској документацији
пише да је одликован Сребрним војничким орденом Карађорђеве звезде
са мачевима као припадник Митраљеског одељења X пешадијског пука. О томе му је издат указ бр. 55577, од 15. септембра 1925. године. За
то одликовање предложен је због заслуга стечених у борбама вођеним
при упаду Арнаута из Алабније у нашу земљу 1920. године, као и борбама са одметницима. Имајући у виду годину његову рођења он сигур16

Архив Југославије, Београд, Фонд Краљевог двора, Збирка података о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и Белог орла; Влаховић, 1990, 240. и 436;
Сећање бораца, 1996, 469; Радојчић, 2007б, 171-172; Поридична рхива Ненадовића; Матичне књиге рођених и умрлих; Сећање Славка Стијачића, дипл.
инг. геодезије у пензији из Београда; Записи са надгробних споменика на месном гробљу у Црвеној Јабуци.
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но није учествовао у балканским ратовима, па можда и у Првом светском рату. Зато не треба искључити могућност да је ово високо одликовање стекао као војник на одслужењу редовног војног рока по завршетку Првог светског рата.
На почетку Другог светског рата ступио је у Тамнавски батаљон
Ваљевског односно Посавског народноослободилачког партизанског
одреда и учествовао у неким борбама. Касније се вратио кући и помагао НОП. За сво то време Карађорђева звезда била је закопана како
Немцима не би пала у руке. По завршетку рата орањем њиве орден је
случајно нађен али је прилично оштећен.
Био је ожењен Миљаном, дев Симић, (1898-1962) домаћицом. Имали су кћери: Николију (1918), Манду (1924), Миланку (1926) и Бојку
(1928) и синове: Прибислава – Мила (1921–1983), Златомира (1930) и
Милорада (1934).
НИКОЛИЋ МИЛОРАД – Шваба,17 земљорадник и рабаџија (Уб, 1885 – Уб, 1. VIII 1955). Отац
Милан и мајка Стана (родом из суседне Богдановице), пољопривредници слабог имовног стања. Рођен
и одрастао на периферији Уба, на локалитету зв. Трново поље. Завршио је основну школу у Убу и бавио
се пољопривредном производњом.
Као редов V пешадијског пука „Краља Милана“
учествовао је у свим ратовима од 1912. до 1918. године и починио више јуначких подвига. Заробио је већу групу аустроугарских војника и за то био одликован Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима, о чему је објављен и указ ФАО бр.11124.
Имао је још два одликовања и више ратних споменица.
Заробљен је 1915. године и интерниран у Немачку у заробљеништво, где је остао до завршетка Првог светског рата. Пошто је у Немачкој научио немачки језика и често причао о утисцима које је стекао у
Немачкој Убљани су га прозвали Шваба. Захваљујући знању немачког
језика током Другог светског рата спасио је већу групу житеља Уба и
околине које су Немци намеравали да стрељају.
Бавио се рабаџијским пословима и углавном за убске трговце превозио разне врсте роба од Београда, Обреновца, Ваљева и Шапца до
Уба и натраг. Био је веома добар човек, велики шаљивџија и боем. Кад
би био „загрејан“ током Другог светског рата умео је да запевао „Нема
17

Влаховић, 1990, 436; Радојчић, 2007в, 219; Радојчић, 2012б, 15; Подаци добијени од Милутина Ђоке Јовановића, публицисте из Уба; Матична књига
умрлих за Уб; Казивање кћери Живане, домаћице и унука Живорада Јанчића, КВ радника, те суседа Милана Старчевића, службеника из Уба и Подаци
са надгробног споменика на варошком гробљу у Убу.
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зоре, нема белог дана, без наших партизана“. Због тога је притваран, саслушаван и упозораван да то више не чини.
У браку са Анком Беловуковић, домаћицом из Уба, имао је осморо
деце – по четри сина и кћери. Мушка деца су им рано помрла а иза
кћерки је остало бројно потомство.
ОСТОЈИЋ ИВАН,18 земљорадник и дунђер (Новаци, 1862 – ?,
1915). Потиче из породице која се крајем XVIII века из Босанске Крајине
доселила у Тамнаву. Отац Обрад и мајка Мара, пољопривредници, поред
њега имали су још два сина – Милана, дунђера и Јована, абаџију. Пошто
приходи од пољопривреде нису били довољни за издржавање бројне породице углавном се бавио зидарским и дрводељачким пословима.
Учествовао је у оба балканска и Првом светском рату и показао се
упорним, издрживим, храбрим и веома спретним. Као редов V пешадијског пука „Краља Милана“ Дринске дивизије III позива истакао се у више борби и других акција. За осведочену храброст и пожртвовање у рату против Аустроугарске 1914-1915. године одликован је Златним војничким орденом О томе је издат указ ФАО бр. 11103, од 15. јуна 1915
године али и повеља бр. 1029/27, од 13.августа 1927. године.
Страдао је 1915. године. Није познато где је то било али тамо и почива. Вероватно је то било током повлачења српске војске преко Косова и Албаније.
У браку са Стеванијом имао је сина Љубомира и кћерке: Јелисавету, Савку и Јелицу.
ПОПОВИЋ СВЕТИСЛАВ – Кића,19 земљорадник и коњички каплар (Вукона, 1892 – Ваљево,
1926). Потиче из имућне, бројне и угледне сеоске
породице. Отац Јанићије и мајка Станка (рођ. Лазаревић), пољопривредници. Поред њега имали су
још пет синова – Ђурђа, Стојадина, Спасоја, Златомира и Дамњана. Светислављева браћа Спасоје и
Стојадин и синовци Душан Ђурђев и Момчило
Стојадинов страдали су у партизанским редовима.
По завршетку основне школе остао је у селу и ба18

Влаховић, 1990, 437; Радојчић: 2007г, 254-255; Копија указа о додели ордена
Карађорђеве звезде; Подаци добијени од Милоша Тешића, учитеља из Новака и Запис са надгробног споменика на месном гробљу у Новацима.
19
Влаховић, 1990, 439; Радојчић, 2007д, 25; Петковић, 1974; Ашковић: Аутобиографија (рукопис), чува се у Српској академији наука и уметности у Београду, сиг. бр. 14612; Породична документација Поповића из Вуконе и Казивање Милутина Миће Поповића, шефа Месне канцеларије Кожуар у пензији
из Вуконе.
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вио се пољопривредом. Био је црнопут, крупан и снажан. Важио је за
доброг и вредног радника.
У Првом светском рату учествовао је као као припадник Другог коњичког пука „Цар Душан“ II коњичке бригаде и имао чин резервног каплара. Учествовао је у борбама на Церу и Дрини, при повлачењу преко
Црне Горе и Албаније и у пробоју Солунског фронта. Важио је за једног од најхрабријих и пожртвованијих бораца у својој јединици.
Током борби на Церу иза наше војске остао је пушкомитраљез. Како се већ оскудевало са оружјем и муницијом, под снажном ватром противничких куршума, вратио се, узео митраљез и понео га са собом. За
храбро држање и тај подвиг одликован је Златним војничким орденом
Карађорђеве звезде са мачевима. Имао је руски орден Светог Ђорђа и
још нека одликовања и друга признања.
По окончању ратних сукоба вратио се у родно место и наставио да
се бави пољопривредом. Припадао је Земљорадничкој странци али није
испољавао неку запаженију активност. На једној сеоској свадби тркао
се са другима стојећи на фијакеру. Изгубио је равнотежу, испао из фијакера и потиљком ударио о тврду подлогу. Умро је у највећим мукама
у ваљевској болници. Његовој сахрани присуствовали су многи житељи
овог и околних села, а ђаци вуконске школе певали су „Вјечнаја памјет“.
У браку са Смиљком (рођ. Манојловић из Трлића) добио је сина
Милоша, који је као студент машинства, током Другог светског рата
мобилисан у Ђачки четнички батаљон Марка Котарца и погинуо 1944.
године.
РАДИВОЈЕВИЋ ВЛАСТИМИР,20 земљорадник (Стубленица, 1888 – Бингула, Срем, 3. XII
1944). Отац Љубомир и мајка Роса, пољопривредници средњег имовног стања. Као и огромна већина његових вршњака тога доба живео је у месту
рођења и бавио се сеоским пословима. Чим је стасао у младића пошао је на одслужење редовног
војног рока а потом активно учествовао у оба балканска и Првом светском рату.
Као резервни пешадијски каплар посебно се
истакао у борбама на Церу и Колубари. Приликом једног извиђања терена чуо је људски жагор и бат корака па се склонио у оближњи шумарак крај пута. Кад су му се приближили бугарски војници изашао је
20

Влаховић, 1990, 439; Радојчић, 2007ђ, 53; Петковић, 1974; Станимировић,
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пред њих с пушком на готовс и наредио им да одложе оружје. Изненађени његовом појавом и поступком, а верујући да су са њим веће наше
снаге спремне да их опколе поступили су по тој наредби. Потом позвао
је своје саборце који су били са њим у извидници, па су дванаесторици
Бугара покупили оружје и спровели их у своју јединицу. Негде око Бијелог Поља 1915. године заробљен је и спроведен у заробљеништво у
Аустроугарску, одакле се вратио по завршетку Првог светског рата.
За показану храброст на бојном пољу током 1914. и 1915. године
указом 11102, од 15. јула 1915. године одликован је Златним војничким
орденом Карађорђеве звезде са мачевима. О томе му је издата и повеља
104/46, од 15. јула 1927. године. Поред овог ордена имао је неке медаље
за храброст, руски орден Николаја IV степена и више споменица.
У браку са Милојком Чанић из Врела имао је два сина и две кћери.
Погинуо је приликом посете сину сину Живку, борцу VIII црногорске
бригаде на Сремском фронту. Сазнавши за његову погибију изнајмио је
запрежна кола и наставио да трага за његовим посмртним остацима. Како су кола наишла на постављено минско поље а он седео на њима
страдао је у експлозији изазваној тим поводом на обронцима Фрушке
Горе.
РИСТИЋ СТЕПАН,21 земљорадник, зидар и задружни радник (Радљево, 27. XII 1887 – Радљево, 23. IX 1953). Потиче из породице која се
у другој половини XVIII века доселила из Мајиновића, села у ваљевској
Подгорини. Отац му Марко, земљорадник, умро је у заробљеништво
1917. године, а мајка Живка, домаћица, преминула три године касније.
Већ по завршетку основне школе латио се напорних сељачких послова.
Редовни војни рок служио је 1909. године у IV чети II батаљона V
пешaдијског пука “Краљ Милан” у Ваљеву. Као редов и поднаредник у
II чети II батаљона V пешадијског пука Дринске дивизије I позива активно је учествовао у свим ослободилачким ратовима од 1912. до 1918.
године. Био је веома храбар, упоран и пожртвован борац па је починио
више подвига. Рањен је 28. новембра 1914. године на положају Кличевац код Ваљева, у леву ногу.
Са својом јединицом повлачио се преко Албаније до Крфа. По доласку на Солунски фронт починио је још неколико јуначких подвига.
Тако је, на пример, приликом налета непријатељских војника 3. септембра 1918. године, на положају Градешница бацао бомбе на њих и тако
21

Архив Југославије Београд, Фонд Краљевог двора, Збирка података о носиоцима ордена Карађорђеве звезде и Белог орла; Влаховић, 1990, 441; Станимировић, 2010, 61-62; Казивање Живана Ракића, земљорадника из Јабучја;
Казивање Радисава Ристића, пензионера из Радљева; Подаци из матичних
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осујетио њихов силовити јуриш. За тај подвиг одликован је Сребрним
војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима. Поред тог високог
ратног одличја имао је сребрну и златну медаљу за храброст, Албанску
споменицу и све три споменице за учешће у ослободилачким ратовима
од 1912. до 1918. године.
Пошто је имао само хектар обрадиве земље бавио се зидарским пословима, па је сазидао многе куће и друге објекте у Радљеву и околним
селима. Доста се ангажовао и у земљорадничком задругарству па је неко време радио и као продавац у задружној продавници. У политичком
погледу припадао је Земљорадничкој и Демократској странци. Током
Другог светског рата био је симпатизер народноослободилачког покрета, па је по ослобођењу као стари ратник, поштен и цењен човек биран
у органе нове власти.
У браку са Даринком (дев. Васиљевић из Радљева) имао је сина Радисава и кћери Љубинку и Смиљану.
ТАНКОСИЋ ВОЈИСЛАВ,22 мајор српске војске и комитски војвода (Рукладе, 28. IX 1880 – Трстеник, 2. XI 1915). Отац Павле, по неким подацима Јовановић из Рукладе, а по другим пореклом из
Босанске Крајине, бавио се казанџијским занатом
и био је доста старији од мајке Миље. По завршетку основне школе, породица се преселила у Београд, где се Војислав уписао у Нижу школу Војне академије. У Војну академију уписао се 1899. у XXXII
класи, да би је завршио 1901, после чега је као водник био распоређен у Шести пешадијски пук „Краљ Карол“. Са XV
класом завршио је и Вишу школу Војне академије.
Иако активни официр српске војске, у марту 1903. године, са групом демонстраната пркосио је Краљу својим учешћем у великим немирима. Већ у мају 1903. године један је од најактивнијих у обарању последњег Обреновића са српског престола и довођењу Петра I Карађорђевића за краља Србије. Приписује му се да је лично побио браћу краљице Драге Николу и Никодија Луњевицу. Поводом доласка династије
22
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Карађорђевића на власт одликован је октобра 1903. године Медаљом
Краља Петра Карађорђевића.
У својству члана четничке организације упућен је зими 1903/04 у
Скопље, Битољ и Солун, где је радио на организовању четничких акција у Македонији. Септембра 1904. године први пут је одликован Карађорђевом звездом. Танкосић је важио за једног од најодважнијих четничких војвода и за доброг стрелца. Године 1905. водио је чету у борби
на Челопеку након чега је повучен у Србију. Године 1907/08. био је
шеф горског штаба Источног Повардарја, што ће рећи командант свих
чета на потезу од српске границе до Вардара. Водио је напад на бугарску чету у селу Страцину 1908. што умало није изазвало српско-бугарски рат.
После анексије, формирао је у четничку школу у којој су припремани добровољци за извршавање специјалних задатака у Босни и Херцеговини. Био је члан „Младе Босне” и централне врховне управе организације Уједињење или смрт (популарно зване „Црна рука“).
У командовао је Лапским четничким одредом, који је отпочео операције у турској позадини два дана пре избијања рата код карауле .
Четничка чарка развила се у прву битку у Првом балканском рату. Српска војска однела је победу а Танкосићеви четници први су ушли у
Приштину. У балканским ратовима, са својом четом учествовао је у
скоро свим значајнијим борбама. По окончању балканских ратова постаје најмлађи мајор у Србији и добија други орден Карађорђеве звезде. Сви
који су га знали и познавали веровали су да је пред њим успешна, чак
сјајна официрска каријера.
После 1914. године, аустроугарска влада га је у ултиматуму упућеном српској влади сматрала одговорним за атентат на престолонаследника Франца Фердинанда, због чега је био притваран у штабу Дунавске
дивизије I позива.
По избијању Првог светског рата постао је командант Добровољачког одреда у, а затим Рудничког добровољачког одреда. За време битке
на командовао је посебном четом добровољаца и четника у саставу Лимског одреда у источној Босни, потом код Лознице, Крупња, на Мачковом
камену и др. За време повлачења српске војске 1915. као командант батаљона смртно је рањен у код 1915.
Од последица рањавања, умро је 1915. у својој 35. години живота у
Трстенику. Његови војници су га однели и закопали тајно на Трстеничком гробљу, али су Аустријанци ипак успели да га пронађу, откопају и
након установљења идентитета, сликају леш, како би уверили јавност да
је ипак мртав. Уз слику гроба и леша, објављен је и текст у коме су, осим
обавештења како је „дошао крај Воји Танкосићу“, помињани престолонаследник, ултиматум њихове владе, као и детаљ о томе да је Танкосића,
погибијом у њиховој балканској офанзиви сустигла заслужена казна.
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У недељу 8. октобра 1922. године из Трстеника пренети су његови посмртни остаци и покопани на Новом гробљу у Београду. Учињено је то како доликује истинском јунаку за слободу, независност и уједињење српског народа. Постоји и верзија да су његове кости предходно из Трстеника
пренете у крипту цркве у Белим водама, где се наводно и сада налазе.
Носилац је већег броја одликовања и других признања међу којима
је: орден Карађорђеве звезде и официрски орден Карађорђеве звезде са
мачевима IV степена, о чему је објављен указ 14611. У Београду, Нишу
и још неким местима градске улице носе име војводе Танкосића.
ТЕШИЋ ДУШАН,23 земљорадник и наредник (Новаци, 1879 – Логор Матхаузен,?). Потиче из бројне и угледне породице која се почетком XIX века доселила из Лелића, села изнад Ваљева а води порекло од
Анте Јовановића, кнеза подгорског из доба српских устанака и након
њих. Отац Милијан и мајка Иконија, пољопривредници. Рано је остао
без родитеља па се рано посветио пољопривреди. По угледу на оца био
је велики љубитељ коња и страстан јахач.
Слушајући приче о храбрости предака и родољубиве народне песме у њему се пробудио и развио слободарски дух. Међу првима пошао
је у ослободилачке ратове које је Србија водила од 1912. године. На
свом коњу и са прописаним наоружањем ступио је у прве борбене редове и учествовао у многим борбама и другим акцијама. Са њим у тим ратовима учествовало је још шест његових блиских сродника. Од одласка
у Први балкански рат до своје смрти није долазио кући. Имао је чин наредника у коњици.
Неки његови ратни другови сведочили су да је показао нечувено јунаштво. Нарочито у борбама против „швапских злотвора“ око Смедерева. Голгота Србије није мимоишла ни њега. Крећући се албанским беспућима у Драчу бива заробљен и интерниран у логор Матхаузен, где је
умро. Из логора је по једном сапатнику послао фамилији сат као успомену али га они никад нису добили пошто га је присвојио човек коме је
дао да преда његовим ближњима.
За заслуге на бојном пољу добио је више ратних одликовања: Обилићев крст, Сребрни војнички орден Карађорђеве звезде са мачевима,
једно француско одликовање и још неке медаље и друга признања. Нека од њих су посмртно уручена члановима његове породице. Пошто му
посмртни остаци нису пренети у домовину родбина му је подигла спомен плочу на парохијској цркви у Новацима.
23
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Веома млад оженио се Марицом Лукић из Бреснице код Коцељеве.
У браку су изродили доста деце али су им одрасли син Спасоје и кћери
Драгана, Цвета и Десанка.
ЋИРИЛОВИЋ МАРКО,24 пољопривредник и резервни наредник
(Новаци, 1883 – Битољ, 1916). Потиче из угледне сеоске породице која
се у првој поливини XVIII века доселила из Дрлача код Љубовије. Отац
Јован (1883-1904) био је познати економ, старешина велике породичне
задруге, дугогодишњи председник новачке општине и народни посланик, а мајка Миљана, рођ. Митровић, домаћица. Отац се женио два пута
и имао четрнаесторо деце. Завршио је основну школу и бавио се пољопривредом на модеран начин.
Благовремено је регулисао војну обавезу и стекао елементарна знања о употреби оружја и ратовању. Зато и није могао одолети позиву за
мобилизацију иако је тек формирао сопствену породицу и почео да стиче децу. Био је борац I ескадрона II коњичког пука “Цар Душан” и учествовао у многим борбама оба балканска и Првом светском рату. Ратовао је у борбама на Дрини и Колубари а прошао је и албанска беспућа.
Стигао је и на Солунски фронт и кренуо у освајање Кајмакчалана.
Чим је чуо за погибију брата Милорада узјахао је своју кобилу “Зеку”
и са групом ратних другова, похитао ка противничким положајима у намери да брата освети. Очевици тврде да је храбро и нештедимице улетао у
противничке ровове и убио више њихових војника. У том изненадном и
неравноправном окршају и сам је пао смртно рањен, на положају код Битоља 1916. године. За тај и неке раније подвиге одликован је Сребрним
војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима. Имао је још нека одликовања и друга признања али она нису сачувана, па ни идентификована.
Занимљиво је да је у том жестоком окршају на више места била рањена и његова кобила “Зека”. Међутим, успела је да се повуче са ратног
попришта и врати на положаје наше војске. Захваљујући ветеринарској
помоћи и нези Маркових ратних другова потпуно се опоравила и преживела Први светски рат. По ослобођењу чак се сама вратила у Новаке
и не само да је наставила да верно служи својим домаћинима већ им је
и младунце даривала.
У браку са Зорком, зв. Христом Панић из мионичког села Вировци изродили су две кћери и једног сина. Олга је била удата за Бранка
Томића из Великог Поља код Обреновца. Јула је била удата за Милоја Косанића из Стубленице код Уба, који је након Другог светског
24

Влаховић, 1990, 445; Радојчић, 1998б, 8; Радојчић, 1998в. 8; Подаци добијени од Милоша Тешића учитеља из Новака; Казивање Бранислава Ћириловића, дипломираног грађевинског инжењера из Београда; Казивање Животе
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рата живео у Канади. Син Светозар Тоза Ћириловић (1908-1973) завршио је основну школу и два разреда гимназије и бавио се пољопривредом у Новацима.
ЋИРИЛОВИЋ МИЛОРАД,25 земљорадник и
резервни капетан I класе (Новаци, 1877 – Кајмакчалан, 5/18. IX 1916). Он је старији син, већ поменутог
Јована и Миљане (рођ. Митровић), а рођени брат
Марка Ћириловића. После основне школе и пет разреда гимназије завршио је и ратарску школу. Да би и
практично усавршио стечена знања још две године
провео је на стручном усавршавању у Чешкој.
По повратку у домовину настојао је да стечена
знања што потпуније примени на сопственом поседу. Захваљујући стеченом знању и искуству, урођеној вредноћи и ентузијазму веома брзо је био запажен. Чим му је отац умро, иако веома
млад преузео је старешинство над породичном задругом и не само да је
сачувао велико породично имање већ га је унапредио и увећао. Активно је учествовао и у друштвеном животу своје средине па су му повераване разне дужности. Између осталог био је и председник новачке општине.
Београдски дневник “Правда” за њега је написао” Ко га је једном
упознао тај га је морао заволети. Милорад је био највећа честитост,
пун љубави према свом народу. Поштење је блистало у сваком његовом
послу и свачим што је радио трудио се да користи својој околини. Какав је био у грађанству као политичар такав је био и у војсци као официр. Исто онако као што је своје сељаке водио ка добру општине, тако је и у рату предводио за добро отаџбине”.
И заиста Милорад Ћириловић као резервни официр српске војске
активно је учествовао у оба балканска и Првом светском рату. Својом
храброшћу и витешким држањем истакао се у више борби и других акција. Посебно је био запажен у борби на Гучеву, где је у силном налету
са својим војницима освајао читаве низове аустроугарских ровова. Међутим, добро су га запамтили и Турци и Бугари у претходним балканским ратовима.
Према војницима био је као родитељ – пун разумевања, нежан и пажљив. Сву своју плату делио је са њима. За њега се говорило да је витез
25
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без страха и мане, узоран и вредан радник, оличење честитости и родољубља, несебичан и племенит, настојао јед да увек буде у првим борбеним
редовима са својим војницима. Због свега тога брзо је стекао подршку и
поверење својих сабораца, који су настојали да га у свакој прилици следе.
Као што је некад предњачио у настојању да спречи задржавање непријатеља у Србији, тако је и на Кајмакчалану предњачио у жељи да их
што пре протера из наше земље. Чета којом је командовао прва је изашла на врх Кајмакчалана, висок 2 522 метра. И тек што је резервни капетан I класе Милорад Ћириловић са својим војницима, после дужег
времена, стао на тло слободне српске земље Врховна команда је свој
дневни извештај завршила овим речима: “При овим сјајним јуришима
нашао је херојску смрт резервни капетан Милорад Ћириловић, познати јунак са Гучева.”
Сахрањен је у крипти Маузолеја на Зејтинлуку у Солуну (парцела
19). Његово име и презиме прво је уписано на Споменику палим Тамнавцима – учесницима ослободилачких ратова од 1912. до 1918. године
у градском парку на Убу, као једног од најхрабријих Тамнаваца. О његовом јунаштву и погибији писале су многе новине и друга средства
јавног информисања.
За испољену храброст добио је два официрска ордена Карађорђеве
звезде са мачевима IV степена. Прву је зарадио за хероизам испољен на
Гучеву а другу за показано јунаштво на Кајмакчалану. Поред та два висока одличја имао је Орден Белог орла и још нека одликовања и друга
признања.
Био је ожењен Катарином из чувене породице Драгојловића из Рађевог Села крај Ваљева. У браку су имали пет синова и две кћери иза
којих је остало бројно потомство.
ЧОЛИЋ ДРАГОМИР,26 земљорадник (Шарбане, 1885 – Шарбане,
9. фебруара 1944). Потиче из породице која се у другој половини XVIII
века доселила из Суводања испод Медведника. Отац му Алимпије био
је пољопривредник, па је и он продужио породичну традицију.
Пошто је одслужио војни рок активно је учествовао у оба балканска и Првом светском рату. Био је изузетно пожртвован, сналажљив и
храбар борац, па је починио и више херојских подвига. Због тога је одликован војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима и још неким другим одликовањима и признањима.
26
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По доласку са фронта вратио се у место рођења. У политичком погледу није испољавао неку запаженију активност. Од почетка Другог
светског рата определио се партизански покрет и на разне начине га помагао. Прихватао је и крио Андрију Мазињанина, једног од организатора и вођа партизанског покрета у Тамнави и још неке илегалне раднике.
Како то није могло остати незапажено третиран је као симпатизер и сарадник партизана па су га четници хапсили и затварали. Био је у затвору у Убу и Ваљеву, где је вршено његово мучење и саслушање. Пошто
ништа није признао а других доказа нису имали после неколико дана
пуштен је кући. Два дана касније, око три сата по поноћи, у његову кућу упала је четничка тројка, под командом Будимира Илића Церског и
затражила да пође са њима у штаб њихове бригаде код Општине у Радљеву. Знајући шта му се спрема покушао је да им побегне у мрклој ноћи. Међутим, четници су отворили ватру из ватреног оружја и убили га у
потоку. Потом су га заклалили, извадили му срце и исецкали га по путу.
Био је ожењен и имао четворо деце. У време његове погибије њих
троје је било у животу.
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Казивања
− Живко Бојић, земљорадника из Тулара (сина Миладина Бојића);
− Драгана Васиљевић, зуботехничарка из Београда (унука Стевана Вишњића).
− Младен Влајковић, потпуковника ЈНА у пензији из Ваљева (сина Ђорђа Влајковића).
− Босиљка Воштинић, социјални радник из Београда (унука Душана Тешића)
− Љубисав Димитријевић земљорадник из Тулара (унука Радоја Димитријевића).
− Живана Јанчић, домаћица из Уба (кћерка Милорада Николића).
− Живорад Јанчић, КВ радник из Уба (унук Милорада Николића).
− Бранко (Николе) Јевтић, земљорадник из Врела (унук Богосава Јевтића).
− Проф. др Предраг Јовановић, универзитетски професор грађевине из
Шарбана у Београду.
− Др Младен Ковачевић, лекар – хирург из Слатине у Ваљеву.
− Мирчета Ковачевић, дипломирани правник у пензији из Слатине у
Панчеву (Властимиров сестрић).
− Рајко Ковачевић, новинар из Слатине.
− Милан Косанић, учитељ из Стубленице у Дружетићу код Коцељева
(унук Алексе Мартића)
− Андрија Мазињанин, друштвено-политичког радника из Уба у Ваљеву.
− Петар Марковић, поштар из Врховина у Убу (унук Томе Марковића).
− Стојанка и Радиша Миловановић, пензионера из Лајковца (кћерка и
зет Томе Марковића).
− Димитрије Мирковић пољопривредник из Врховина (син Милана
Мирковића)
− Петар Мирковић, пољопривредник из Врховина (унук Милана Мирковића)
− Слободан Нешић, службеник ОУП из Врховина у пензији.
− Милан Олбина, пензионер и учесник НОБ-а из Совљака.
− Илија Пејовић, земљорадник из Каленића.
− Милутин Мића Поповић, шеф Месне канцеларије Кожуар у пензији из
Вуконе.
− Драгослав Радивојевић службеника из Стубленице у Убу (унук
Властимира Радивојевића).
− Обрен Радовановић, земљорадник и ратник из Дупљаја код Ваљева.
− Живан Ракић, земљорадник из Јабучја код Лајковца.
− Радисав Ристић, пензионер из Радљева.
− Бранислав Сарић, професор одбране и заштите из Тулара у Убу.
− Ђура Старчевић, пензионер и учесник НОР-а из Уба.
− Милан Старчевић, службеник из Уба.
− Славко Стијачић, дипл. инг. геодезије у пензији из Београда.
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Милош Табић, пензионер и песник из Ваљева.
Тихомир Терзић, пуковника ВЈ из Тулара у Београду.
Косана Тешић, домаћица из Новака (снахе Душана Тешића)
Милош Тешић, учитељ из Новака.
Предраг Тешић, пензионер и учесник НОР-а из Уба
Живота Томић, дипломирани економиста из Ваљева.
Бранислав Ћириловић, дипломирани грађевински инжењер у Београду
из Новака
Зоран Цветковић, правник у пензији из Врела у Ваљеву (унук Милана
Лештарића).

Остало
− Милорад Ашковић: Аутобиографија (рукопис), чува се у Српској
академији наука и уметности у Београду, сиг. бр.14612.
− Богољуб Танасијевић: Хроника Уба ( рукопис у поседу М. Радојчића)
− Подаци добијени од Милутина Ђоке Јовановића, публицисте из Уба;
Богољуба Боце Танасијевића, правника и друштвено-политичког
радника из Стубленице и Милоша Тешића, учитеља из Новака.
− Записи са надгробних споменика у Врелу, Врховинама, Новацима,
Радљеву, Стубленици, Убу и Црвеној Јабуци.
Summary
Tamnava people massively participated in the liberation wars from 1912
to1918. Many of them were brave and fearless fighters, so it is not unusual that they
received public acclaim, awards and other recognitions. In addition to numerous
medals for military service, diligent service and courage, dozens of them received
several national and international awards.
Of course, the most important among those is the medal of Karađorđe’s star
with swords. In that period, that highest war decoration was awarded to a total of 26
Tamnava heroes, including Dragomir Čolić. Dragomir Čolić is not mentioned as a
bearer of this medal in published lists so far, but he can be found as one in other
historical sources. Among the decorated heroes were two brothers Marko and
Milorad Ćirilović from the village of Novak. From all of the men who received this
medal, only four were given the officer’s decoration, while the remaining 22
received military decoration of Karađorđe’s star with swords. Two of the officers
were even awarded with two of this high ranked decoration. However, we should
keep in mind that acclaimed chetnik and major of Serbian army Vojislav Voja
Tankosić had two Karađorđe’s stars, one with and one without swords, while
Milorad Ćirilović received two medals, and both of those were Karađorđe’s star with
swords.
Regardless of this, one might say, impressive number of decorated men, it
should not be ruled out that there are more men who received this medal also. In
relation to this, we should keep in mind that major Mihailo Madžarević had three
medals of Karađorđe’s star with swords, but still it is unknown where he was born,
being that it was determined with certainty that he has no relative connections with
family Madžarevic from the village of Bobova near Valjevo, as was thought so far,
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and that all chances are that he was born in some other village in Tamnava County
of Valjevo District. There were claims that some other inhabitants of Tamnava from
Ub municipality had Karađorđe’s star, but we determined that is was not true and
that these claims referred to some other medals like Medal for Bravery or Memorial
medal for the withdrawal of Serbian army through Albania.
Form the total number of heroes awarded with this medal from Tamnava, only
7 of them did not survive the atrocities of the war, while 19 of them returned to their
homes. Four of those who returned died in the Second World War. Here we should
specially mention knight Aleksandar – Aleksa Martić, a wealthy farmer from village
of Sovljak near Ub, for his courage in the Second World War. Most of the knights
from Tamnava who received decoration of Karađorđe’s star with swords lived same
way as they did before the First World War – quietly and modestly.
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