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ХВАТАЊЕ И ЛИКВИДАЦИЈА ЖИВОРАДА МИШИЋА
Обрачун са остацима ЈВуО у ваљевском крају
Апстракт: Рад се бави обрачуном Озне, Кноја и милиције са остацима
ЈВуО, који су се, после пораза на Зеленгори, пробили до ваљевског краја. У
настојању да обнове равногорску организацију, сукобљавали су се са новом
влашћу. Посебно су обрађени сукоби у Рађевом Селу, где се скривала група
Марка Котарца и Живорада Мишића, а дати су и значајни подаци о кретању
Николе Калабића. Поред нових сазнања заснованих на документацији Озне из
тог периода, забележена су и сведочења лица, која су била упозната са догађајима из друге половине 1945.
Кључне речи: Озна, Рађево Село, Белошевац, јатаци, браћа Мишић, обрачун, четници

CAPTURE AND LIQUIDATION OF ŽIVORAD MISIĆ
the struggle with remains of Yugoslav army in the homeland
in Valjevo area
Abstract: This paper deals with the final clash between Department of National
Security or OZNA, Department for national defense of Yugoslavia or KNOJ and
militias with the remains of Yugoslav army in the homeland, who, after the defeat at
mountain Zelengora, headed to the Valjevo region. In an effort to restore Ravna
Gora movement, they clashed with the new government. Particular attention is given
to conflicts in village Rađevo Selo, where the group of people led by Marko Kotarac
and Živorad Misić were hiding, and also significant data on the whereabouts of
Nikola Kalabić is given. Apart from new knowledge, based on OZNA documents
from that period, the work contains also recorded testimonies of persons who were
acquainted with the events which took place in second half of 1945.
Keywords: Ozna, village Rađevo selo, village Beloševac, consealers, the
brothers Misić, clash, chetniks

После „босанске голготе“ и пораза на Зеленгори, маја 1945, мање
групице припадника ЈВуО пробиле су се, средином августа, и до ваљевског краја. Нова власт је имала веома детаљне податке о кретању Равногораца. Захваљујући повереницима и симпатизерима, знали су чак и
типове наоружања, а понекад и број метака код појединих Равногораца.
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Тако су, већ 8. августа 1945, имали информацију да је виђена група потпоручника Марка Котарца у Козличићу и Грабовици, а следећих дана и
у Рађевом Селу.1
Доброј обавештености Озне знатно је допринело заробљавање четничке архиве у борбама септембра 1944, у којој су се налазили спискови
читавих јединица, као и имена чланова равногорских одбора по селима.
Тако је власт евидентирала лица на која се посебно мотрило. На пример, у Доњим Лесковицама то су били: Радомир Радовић, Сретен Спасојевић, Ђура Ђурђевић, Ђорђе Јаковљевић, Божидар Лазаревић, Жарко
Ћебић, у Пакљама Чедомир Ракић („један од првих организатора ДМ
покрета, тукао је народ, вршио разрез, сада је код куће и потајно ровари“), Милорад Радојичић из Седлара („терорисао народ, по уласку НОВ
крио једног четника у својој кући“), Душан и Будимир Антић, Ненад
Лазаревић из Балиновића, Матић Петар и Милорад Кременац из Лукавца, Божидар Терзић, Новак Гудовић из Дупљаја, Тихомир Јовановић,
Живорад Радукић из Попучака, Јордан
Радић из Совча (стрељан), Богосав Бебић
из Вујиноваче, Петар Штулић, Михаило
Нешковић, Милош Лазаревић из Бранковине, Миодраг Панић („осуђиван па амнестиран, могуће да и данас одржава везу са
четницима“), Момчило Крстивојевић из
Забрдице, Светомир Грујичић из Јошеве,
Александар Илић, Драгиша Стекић-Јовановић („осуђен на смрт, место страдања:околина Ваљева“) и Миодраг Симеуновић из Бабине Луке.
У Златарићу се мотрило на Божидара
Голоскоковића („имао сина у четницима и
Марко Котарац
потајно ровари“), а стрељани су Миливоје
Тимотић, Стојан Пантелић, Паун Савић и Љубо Котарац. У Забрдици и
Козличићу стрељани су били: Бранислав Панић („дезертер“), Михаило
Крстивојевић („осуђен на смрт“), Вукашин Ђуричић, Адам и Љубинко
Костадиновић, Матић Милош („дезертер“), као и Драгољуб Павловић и
Милорад Станојевић.
Посебно је брутално страдала Котешица, одакле је стрељано осам
лица, а из суседног Рабаса још пет лица.
За неке присталице ЈВуО наведено је да се „сада добро држе“ (нпр,
за бившег четовођу и председника равногорског одбора у Д. Лесковицама Алексу Јовановића), неки, који „за народ нису били добри, сада су у
НОВ“ (Драгиша Пушић из Забрдице), а неки су били осуђени па амне1

Димитријевић,1997, 174.
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стирани (Мирко Раковић, бивши секретар и шеф општинске пропаганде, „сада учитељ у Пријездићу“. Неки Равногорци су били у бекству, а
трагало се и за дезертерима из ЈА.2
Поред Котарчеве групе, у Ваљевском срезу, евидентиране су биле и
групе Животе Митровића, Живорада Трипковића (предао се Озни) и
Вукомана Прокића.
Присуство браће Мишић из Рађевог Села, Живорада (1921) и Живка (1923), Озна је први пут регистровала 3/4. октобара 1945. године.
Због тога су појачали мотрење њихове куће. Живорад је, пре рата, био
пекарски радник и завршио је коњичку подофицирску школу, као и курс
за противоклопна кола. После пораза на Зеленгори, остао је са Калабићем, Филипом Ајдачићем и групом од око 30-ак четника. С њима је прешао Дрину 28. јуна 1945, између Фоче и Устикоре. Убрзо се раздвојио
од Калабићеве групе, а у ваљевски крај је
стигао на Преображење, заједно са Јорданом
Радовановићем из Дупљаја (ухваћен у новембру 1945), Милошем Оташевићем из Белошевца, потпоручником Боривојем Димитријевићем, родом од Ћуприје и једним војником
родом од Аранђеловца (Лекић). Димитријевић и Лекић су се одвојили и отишли ка
Шумадији, док су Радовановић и Оташевић
остали да се крију код својих кућа пошто су
били болесни.3
Код браће Оташевић, Мишић ће најдуже
боравити, кријући се по кукурузима са обе
стране Колубаре. Ту је предао писмо породиЖиворад Мишић
ци Миливоја Тешића „Брке“, које им је овај
(лево) и Часлав
Равногорац послао (стрељан је „на непознатој
Протић
локацији“). Мишић се у Белошевцу, изгледа,
осећао најсигурније, мада је одатле већ било стрељано шест лица, док
су се деветорица припадника ЈВуО водила као нестала. Према казивању
сестре браће Мишић Милице Виторовић, Озна им је претресала кућу и
по неколико пута за ноћ. „Мени су претили да ће ме обесити ако им не
кажем где су ми браћа. Пребацивали су уже преко јабуке и плашили ме
да ће ме обесити. Да бисмо се некако сачували, ушла сам у њихов омла2

Вероватно су под присмотром била и лица поред чијих имена је уписивано:
„добро се држи“, „сада ради за нас“, „поправио се“ и сл. Архив Србије (у
даљем тексту: АС), Збирка Безбедносно информативне агенције (у даљем тексту: БИА), 140-I.
3
АС, Збирка БИА-I, Записник о саслушању Живорада Мишића у Озни за Ваљевски округ од 30. децембра 1945.
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дински одбор. И тако, преко дана сам носила ручак четницима у шуму, а
увече сам давала приредбе за партизане, заједно са Натом Росић. Саме
нас две међу мушкарцима. Једне ноћи су ме одвели на саслушавање.
Држали су ме пет дана у артиљеријској касарни. Лежали смо на голим
даскама, а пацови су шетали по нама. Ништа им нисам рекла, а и да сам
нешто знала, не бих могла одати браћу.“4
Како се ближила зима, Озна је знала да ће се четници све више
ослањати на помоћ своје родбине, па су тако и појачали надзор над
кућама евидентираних четника и њихових симпатизера. Истовремено, у
руке су им пали поједини четници, који су се скривали у околини својих
кућа, па је, сасвим извесно, да су тако дошли и до важних информација.
Можда су каснија помиловања неких Равногораца, који су првобитно
били осуђени на смртну казну или дугогодишњу робију, управо, последица њихове „кооперативности“ према истражним и судским органима.
У затвору су се налазили и убачени припадници Озне, којима су
ухапшени четници поверили низ информација (на пример, Недељко
Ребић из Сече Реке, који је борећи се да спасе сопствени живот, тешко
оптужио браћу Мишић, Милована Гајића, наредника из Пауна, попа
Михаила Грујичић и др. Али, то му није помогло, стрељан је у близини
села Лелића5). Никола Калабић је 1. новембра 1945. именовао поручника Живорада Мишића за команданта Ваљевског корпуса ЈВуО. Тада су
се договорили да у своје редове примају само одбегле официре, а не и
војнике и да им веза буде Мишићева мајка. По селима је требало да
учвршћују организацију тако што ће именовати команданте општина и
села, четовође и сл.
Група од 15-ак припадника ЈВуО скривала се у Рађевом Селу, у
непосредној близини куће Ранка Стојанца, од средине августа до 7.
децембра 1945. У ствари, у селу се налазила група Живка Мишића,
пошто је Живорад покушавао да поново успостави везу са Калабићем
на Дреновачком Кику, а потом и селу Годељеву. Са Калабићем је био и
Филип Ајдачић, Драгослав Милосављевић “Черчил“, Вукоман Прокић,
мајор Милан Стојановић „Цига“ и још око 30-ак четника.6 Тада је
Мишић добио четири писма од Калабића: једно за Милана Грола, потписано од мајора Стојановића и Калабића; по једно писмо је било намењено америчкој и британској амбасади, а једно за неку важну личност
из Београда. Озна је помно пратила кретање ових група.
4

Исто, исто.
У документацији Озне, водио се као „нестао“. Регистар жртава Комисије за
тајне гробнице убијених после 12. септембра 1944, Колубарски округ, Ваљево,
рктг-4611.
6
Записник о саслушавању Живорада Мишића.
5
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Ранков син Ђурђе – Ђура, сећа се тих дана веома добро: „Заједно са
сестрама, Олгом и Ружицом, носили смо им храну.7 Свако вече, док су
они вечерали, ја сам чувао стражу на брежуљку. У групи су се налазили
Марко Котарац, капетан Гргић, ађутант Николе Калабића, браћа Живорад и Живко Мишић, Слободан Кулинчевић, Тимотијевић „Јапан“, Драган Ђурић „Јарац“, Боривоје Ристић, четник по надимку „Пућан“... Спавали су на шаторским крилима простртим по лишћу у нашој шуми.
Поред мога оца Ранка, јатаковали су им и: Живко И. Јевтић, Јеремија С. Росић, Маринко Пешић, Велибор Савић, Миломир А. Драгојловић
„Микан“, Сретен Д. Драгојловић, Алекса Јовановић. Сви они су, по разбијању ове групе, били ухапшени и осуђени на робију.“
Из пресуде Војног суда IV дивизије 20/46, од 20. јануара 1946, види
се да су јатаци још били и: браћа Ранисав (бивши полицијски писар) и
Миодраг Љ. Никић из Грабовице, као и Милан С. Драгојловић (Сретенов син). Скривали су четнике у својим кућама, давали им храну и
„чинили им разне услуге“, како би „обављали свој противнародни рад“.
Миломир је обављао и курирске послове носећи писма за Луковића и
Борку Калабић. Живка Јевтића су још теретили да је био веза са Марком Котарцем и да је на сам дан избора (11. новембра 1945, примедба
М. Б.), у својој кући држао „бандите Јарца и Пућана“. Ранко Стојанац је
са четничком групом био и пре и после избора, иако је на бирачком
месту био са војницима ЈА. Суд га је теретио због тога што није обавестио органе власти. По завршеном претресу, јатацима су изречене дугогодишње робије. Миломир Драгојловић је најтеже прошао, осуђен је на
20 година затвора са принудним радом и 10 година губитка политичких
и појединих грађанских права; Живко на 16 година и 10 година губитка
политичких и појединих грађанских права, Ранисав на девет, а његов
брат Миодраг на седам година, уз губитак политичких и појединих грађанских права у трајању од шест година; на седам година је осуђен и
Јеремија Росић, а Ранко Стојанац на шест година робије пет година
губитка политичких и појединих грађанских права, док је Сретен Драгојловић осуђен на три године затвора.8 „Захваљујући интервенцији
угледне партизанке Ане Бабић, која се, једно време, крила управо код
ових људи, раније су пуштени из затвора“, тврди Ђура Стојанац. Занимљиво је да су Милан и Сретен Драгојловић упорно порицали било
какву везу са четницима, али их је демантовао Живорад Мишић прили7

Иначе, сестра Ружица, тада гимназијалка, спомиње се у извештајима Озне да
је доносила храну и преносила поруке Живораду Мишићу, команданту Колубарског корпуса. АС, БИА, ф-140. Ипак, постала је Скојевка, потом се удала за
војно лице и до смрти 2013. живела је у Београду.
8
Пресуда Војног суда 20/46, лична архива.
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ком суочавања са оптуженима.9 Тачно месец дана по изрицању пресуде,
Војни суд је преиначио пресуду, па је Ранисаву Никићу казна затвора
смањена на три године, Миодрагу Никићу, Милану и Сретену Драгојловићу на две године, Миломиру Драгојловићу на 12 година, Јеремији
Росић на три године, Живку Јевтићу на четири и Ранку Стојанцу на пет
година затвора.10
Појединцима је конфискована имовина. Миломиру Драгојловићу је
одузета сва имовина, мада је у образложењу пресуде наведено „да је
био код куће повучен од сваке политике и да је присилно мобилисан у
четнике ради сина, где је био 30 дана“, док је породици Мишић остављено 0,01,20 хектара као минимум“.11
Из записника са саслушања Живорада Мишића види се колико су
напора улагали да ухвате везу са раштрканим групама и појединцима,
пронађу сигурне јатаке и пронађу начин за одлазак из земље. Један од
начина био је и подмићивање, па је Мишић у неколико наврата, преко
јатака размењивао дукате за динаре. Готово да није било места у којем
нова власт није стрељала похватане припаднике ЈВуО и добровољаца,
па је страх приморавао мештане да изврдавају гостопримство четницима. Из Годељева, Мишић се враћа у Брезовице, где ће, у кући браће
Милићевић, затећи капетана Гргића са још тројицом четника. Он му је
рекао да је „Чича“ (Дража Михаиловић, прим. М.Б.) у Маковишту са око
100 војника, а да он треба да ухвати везу са Драгославом Рачићем. Четници су отишли ка Церу, а Мишић и Гргић ка Ковачицама, а онда у
Белошевац, где се Мишић најдуже задржао (код Стевана и Милоша
Оташевића). Ту је добио писмо од Борке Калабић, која га је саветовала
да се што пре врати у Босну, „јер ће овде настрадати“.
Састао се и са Вукадином Радуловићем, припадником СДС и капетаном Живком Мојсиловићем, покушавајући да преко њих придобије и
неке официре из артиљеријске бригаде. Када се, поново, састао са Мојсиловићем, овај је инсистирао да се што пре сретне са Калабићем, испољавајући велико неповерење према Мишићу. Да ли се већ ту радило о
започетој игри Озне да дође до команданта Горске гарде?
Суочен и са одбијањем неких ранијих јатака да му помогну, Мишић
је ширио круг нових контаката и тако невољно стварао све већу могућност за убацивање Озниних људи. Тако му је извесни Милош Рајачић,
који је тада био у војсци, тврдио да „од 1000 људи из артиљеријске бригаде, има свега 7-8 комуниста и да он може покренути целу бригаду, да
у граду постоји тајна четничка организација“ и сл. И другим људима у
Ваљеву и околини, Мишић је слао поруке, али је помоћ изостала. Када
9

Исто.
Пресуда 138/46, од 6. марта 1946, лична архива.
11
Радић, 2002, 73, 67.
10
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му је мајка јавила о боравку Котарца и његовог брата Живка у Рађевом
Селу и он им се, на кратко, придружио. Ту је, поред њих двојице, затекао и Михаила Јанковића Белог из Причевића, Селимира Јакића, Слободана Кулинчевића и Пућана. Од Кике Кулинчевић и њеног брата Драгана добили су пакет са колачима, јер је сутрадан била Котарчева слава –
Михољдан. Нико од четника тада није слутио да је Драган Кулинчевић
човек Озне (конспиративно име Јоргован).

Живко Мишић и Миодраг Оташевић
Увече је дошло до сукоба са јединицом 11, крајишке НОУ бригаде,
али су четници разбили заседу и потом се повукли до Причевића. Ту су
им се придружили и четници из Суводања Душан Глигоријевић и Владимир Ракић (касније су обојица ухваћени и осуђени). Храну су им
доносили Раденко Дивнић, Драган Митровић и Паун Станаревић. Ређају се села за селом: Стапар (где су били у кући Спасојевића, у којој је
Калабић 1943. побио све мушкарце!), Ставе, Суводање (где се поново
састао са Калабићем и где су добили инструкције шта да раде уочи
предстојећих избора. Одатле је Калабић отишао за Ситарице), Кунице,
па поново у Причевић, Стрмна Гора, Лелић и Белошевац. Код Оташевића је сазнао да је у Дупљају, у својој земуници, ухваћен Јордан Радовановић и да је признао с ким је дошао из Босне! У Жабарима су се
нашли са Војом Бранковићем и Исаилом Пиваљевићем (обојица су,
касније, убијени од Озне), да би два дана боравили и код Калабићевог
таста у Рајковићу. Док су боравили у Робајама, Озна је регистровала
долазак гимназијалке Божидарке Павловић, која им је преносила поруке
и храну. Преко Седлара, Лелића и Јовање, Мишић је стигао до Грабовице, где се крио код стрица, његовог четника, Боре Ристића. Ту је убијен
86

Хватање и ликвидација Живорада Мишића

Циганин, извесни Нешо „Папагај“, вероватно се ради о Ристић Ненаду,
40 година, који је нађен мртав 8. новембра 1945. „у Томића шуми без
главе“12 Мишић је тврдио да га је убила група Марка Котарца, у којој су
били Слободан Кулинчевић, Селимир Јакић, неки дезертер Панић
(вероватно Бранислав) из Близоња и Буда Јанић. Ту су их прихватили
браћа Никић, а изборе, 11. новембра 1945, дочекали су кријући се у
шуми Ранка Стојанца.
У ноћи 10/11. новембар, Котарчева група убила је у Близоњама двојицу одборника, Симу Чулића (48) из Близоња и Митра Илића (35) из
Козличића, а у Котешици су убили Лазара Давидовића (56).13 Судећи
према подацима из неких пресуда, уочи избора, у ваљевском крају кретао се и Калабић са својом групом. Тако се из пресуде Војног суда IV
дивизије 53 од 23. марта 1946, којом је 13 јатака осуђено на затвор, види
да је у кући Драгоја Ковачевића, уочи избора, био Никола Калабић.
Поуздано се зна да је за Лучиндан (31. октобра) боравио у Оглађеновцу,
у кући Јездимира Лазаревића и да је ту прославио Дан оснивања Краљевске Горске гарде. Ту је поставио Драгу Спасенића за команданта
батаљона, а Велисава Живковића за командира чете. Одбор је именован
и у Дружетићу и у Миличиници.
Због јатаковања овим четницима, на смрт је било осуђено пет
мештана, али су казне Живковићу, Јездимиру (рехабилитован) и Миодрагу Лазаревић, преиначене на затворске казне. По доласку у Слатину,
у кући Драгоја Ковачевића, Калабић је за команданта општине именовао Богдана Ковачевић, за команданта села Пауна Ковачевић, а за четовођу Симу Миловановић. Калабић је и у Докмиру, у кући Милана Живковића, за команданта општине поставио Лазара Босанчића, док је
Милосава Ђокића поставио за четовођу. Калабић је боравио и у Бабиној
Луци (довели су га из Голе Главе Богољуб и Драгиша Стекић из Бабине
Луке), у кући Милоша Симеуновића, код којег су долазили и Котарчеви
четници, „Пућанова“ група и Слободан Кулинчевић. Код Милоша
Петровића, у Бабиној Луци, били су Живорад Мишић и Драган Ђурић
„Јарац“. Занимљиво је да је Петровић „угостио“ и партизанске активисте Бороту и Мајера, на почетку рата.14
Према Мишићевом каснијем исказу, наредних месец дана, мењао је
боравак врло често. Из Белог Поља, прешао је у Беомужевић, где га је
крио Богољуб Марић, потом у Забрдицу, код Јовише Шујдовића, поново
у Белошевац, где се састао са Калабићем. Заједно су отишли у Клашнић, Ђурђевац, па у Паштрић, где су прославили Аранђеловдан. Јата12

Матичне књиге умрлих за Ваљево (у даљем тексту: МКУ) 1944-1947.
МКУ за Бранковину 1941-1949.
14
Сви јатаци су осуђени на затворске казне од 18 месеци (Матић Милован), до
10 година (Сима Миловановић). Казне су потврђене и од стране Војног суда I
армије. Пресуда ВС 53/46 и 72/46, лична архива.
13
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ковао им је и синовац војводе Мишића који је „волео доста да попије“.
Нејасно је када се Мишић одвојио од Калабића, али се зна да се у Планиници одморио код Јаћима Јешића и да је потом продужио до Брајића
и Ба, па, опет, Планиница, Паштрић и Толић. У Толићу је Мишић сазнао
за окршај у Брежђу (27. новембра 1945) и страдање породице Савић.
Успео је да се пребаци до Бабине Луке, Докмира и Забрдице, а уочи
окршаја у Рађевом Селу, налазио се у кући Живорада Митровића из
Грабовице, који се тада налазио у затвору. Одатле је дошао у своје село
и притајио се код Велибора Савића и Маринка Тешића.
Зима 1945. била је изузетно хладна, са великим снегом. Све теже је
било пронаћи сигурно склониште. „Равногорци су се скривали у две
колибе, на имању Драгомира Давидовића. На Петку пред Андријевдан
(7. децембра 1945, примедба М. Б.), зачула се паљба у непосредној близини наше куће. Отац је одмах схватио о чему се ради. Тадашњи шеф
Озне, злогласни Драган Ђурић, са Озном и потерним одељењем милиције, опколили су обе колибе и запуцали. Део четника се пробио из
обруча, а Милош Оташевић је убијен док је покушавао да се пробије,
бежећи низ поток. Драган Ђурић - Јарац је извршио самоубиство, разневши се бомбом.15 У окршају је погинуо и припадник милиције, по
чину старији водник, чини ми се да се звао Илија“, сећа се Ђурђе. У
знак одмазде, шеф Озне Ђурић, наредио је да испред штале стрељају
јатака Алексу Јовановића и да запале кућу Давидовића, што су и урадили. „Тукли су ми тетка и мајку, називајући је „четничком курвом“. Иако
им је мајка показала писмо које јој је мој отац послао са Сремског
фронта, ништа их није зауставило. Кућу су нам запалили, што су само
Немци радили, пошто су је претходно детаљно претресли и покупили
нађени новац. Мајку су одвели у ваљевски затвор. Пуштена је тек по
повратку мог оца са фронта. Као повереник у Месној канцеларији, упркос страху и тешким временима, сакупио је више од 100 потписа, којим
су мештани тражили ослобађање похапшених јатака. Захваљујући томе
и утицају Ане Бабић, ослобођени су“, сећа се Владан Давидовић, чија
се нова кућа и данас налази у непосредној близини окршаја.16 Несрећни
Јовановић, који је имао 40 година, био је родом из Скеле, а ту је надничио. У Матичној књизи умрлих се наводи да је „погинуо поподне, у
њиви Драг. Давидовића“.17
15

АС, Збирка БИА – У збирци докумената о активности четника, налазе се
белешке о погибији Оташевића и Ђурића. За Милоша Ј. Оташевића, рођеног
1922. у Белошевцу, наводи се да је стрељан 1945. „као четник ДМ“, “да му је
родбина непријатељски расположена и да се неки од њих сада налазе на принудном раду“, док се за Ђурића наводи да је убијен 10. децембра 1945. у Рађевом Селу.
16
Казивање Владана Давидовића, аутору, 19. октобра 2014.
17
МКУ за Ваљево за 1945. О његовој погибији сачувана је и белешка у АС, БИА,
ф-103.
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„Рањеног Гргића, ми смо прихватили и сакрили га у сламу код
Живка Јевтића“, казује Ђурђе. „Ту су га Живко и његов син Милан превили. Требало је да му доктор извади метак, али уместо њега, у кућу је
упала ОЗН-а, пошто је Драган Кулинчевић дојавио Ђурићу. Он је иначе
рођени брат Слободана Кулинчевића, који се налазио у Мишићевој групи и имао је конспиративно име „Јоргован“. Кулинчевић је присвојио
Гргићев златни сат, а потом су га одвели. Пошто су му залечили ране,
Гргић је сведочио против похапшених јатака. Највероватније, да су га
потом стрељали.
Међу мештанима причало се да је Драган покушавао да спасе свог
брата Слободана, тако што ће потказати остале четнике. То му је, кажу,
обећао злогласни Ђурић... „Са овом верзијом догађаја слаже се и сведочење Милице Виторовић (рођене Мишић), сестре браће Мишић. Према
њеној тврдњи, мештанин Велибор Савић је поверио Драгану Кулинчевићу да се у кошарама крију четници. То је урадио јер је Кулинчевићев
рођени брат Слободан такође био у четницима, па се надао да ће Драган
помоћи да се четници склоне из кошара на неко безбедније место. „Међутим, дојавио је своме шефу Ђурићу, који су Гргића пронашли скривеног у
слами и лако га ухватили. Кулинчевић је скинуо Гргићу златан сат и
прстење и узео их себи, а потом су га спровели у ваљевски затвор. После
саслушања и сведочења, стрељан је на Крушику“.18
Против јатака сведочио је и Живорад Мишић, који је ухваћен неколико дана касније у Ваљеву, заједно са својим пратиоцем Тимотијевићем Јапаном. После рањавања у Рађевом Селу, Тимотијевић се склонио
у Забрдицу, а Мишић је отишао у Грабовицу, сакривши се код извесне
Миланке. Долазила му је и комшиница из села Кика Росић, која је радила у апотеци, као и Дара Радуловић, супруга Вукадина Радуловића, са
којим се састајао приликом првог доласка у Белошевац. Долазила му је
и извесна Госпава, која је становала код др Владе Поповића (већ је био
стрељан) која је, иначе, била жена неког жандарма-наредника. Занимљиво је да га је ту, барем према Мишићевом, каснијем исказу, посетио
и Жика Митровић, који је био пуштен из затвора! Одавде је, заједно са
Даром и Миланком, отишао у Ваљево и сакрио се код своје тетке. Ту се
крио на тавану свињца.
У литератури се, до сада, наводило да је ухваћен „посредством једног гимназијалца“. Највероватније, да се радило управо о Драгану
Кулинчевићу. О томе, Мишићева сестра казује: „После окршаја у Рађевом Селу, Живорад и Јапан, који је био рањен, преко Крушика су побегли у Горић, где су остали пар дана. Онда су, уз помоћ својих веза,
дошли у град, у Карађорђеву улицу. Ту се налазила кафана „Посавина“
(где се данас налази зграда управе града). Имала је велико двориште, са
18

Белешке и казивање Милице Виторовић, аутору, јун - јул 2011.

89

Милорад Белић

пет станара и једном столарском радњом. Ту је живела и наша тетка,
очева сестра Јелена Ђерић, која их је сакрила на таван свињца. Нико од
њених за то није знао, ни син, ни кћерка ни зет. У међувремену, код нас
је дошао кришом и Живко, заједно са четником Бором Ристићем.
Послао их је Калабић да пронађу Живорада и да му пренесу поруку.
Живко и Бора су преноћили код Драгољуба Митровића, а сутрадан је
наша мајка отишла у Ваљево и посетила Живорада. Од њега је сазнала
да чекају документа која ће им помоћи да стигну до Београда, а онда да
пребегну у иностранство. Само што се мајка вратила и пренела Живку
и Бори информацију, Озна је опколила кућу и позвала четнике да се
предају. Онај Митровић, код којег су преноћили, дојавио је Ђурићу. У
пуцњави, Бору су ранили и ухватили, а Живко је успео да побегне.
Рањен је био и Тимотијевић Јапан, који се, некако, пребацио до Забрдице. Јавио се из Забрдице да је жив и то је био последњи пут да смо
нешто поуздано чули о њему. Бору су стрељали на Крушику. Родбина га
је пронашла, у току ноћи откопала тело и онда га сахранили у породичну гробницу.19
Ђурић нам је говорио како Живка неће метак, пошто му се три пута
заглављивао у цеви аутомата док му је Живко био на нишану“. Сутрадан су опколили теткину кућу. Нејасно је што је потера, најпре, упала и
претресла кућу извесног Марка Марковића, „који је са гостима славио
Св. Николу,“20 с обзиром да су имали тачну дојаву. После краће пуцњаве, Ђурић је све укућане постројио уза зид. Живорад је чуо како их туче
и сам се предао. Тетку су, иначе, били осудили на смрт, али јој је ћерка
отишла код Моше Пијаде, па су је помиловали на 15 година затвора. И
син јој је био на робији. После три дана, видела сам брата. Седео је са
Милом Милатовићем и Мићом Јеремићем, окован. Рекли су ми да
кажем и Животи да се преда и да им неће ништа фалити. Три дана смо
му доносили храну, а четврти дан, стражар нам је рекао да је отеран у
Београд. Мајка је препознала Живорадову кошуљу на стражару и тада
смо знали да је убијен“.21 У белешкама Озне сачуван је податак да је
„осуђен на смрт 1946“.22 О овом догађају, сведочи и Ружица Илић
Филиповић из Брежђа, која је тада живела у Ваљеву: „Држали смо свиње, које сам, као и сваки дан, пошла да нахраним. Наишла сам на заседу
која ме је спречила да прођем. Нешто касније, кренула сам заједно са
братом, али су нас, опет, вратили. Тада се зачула паљба. Одједном, код
нас је бануо Ђурић са једном женом, коју је тако тукао да је била сва
крвава. Пошто су ухватили Мишића, на тавану су нашли и судове газда19

АС, БИА, Збирка докумената о активностима четника, рктг - 3859.
МИАВ, Збирка откупа, кут. инв. бр. 2, пр. бр. 92; Марјановић, рукопис.
21
Белешке и казивање Милице Виторовић.
22
АС, Збирка БИА, I-140.
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рице Виде Матић, која му је, вероватно, дотурала храну.“ 23О Живку,
којег су звали „мали Мишић“, више се ништа није чуло. Занимљиво је,
да је родбина добијала различите информације о Живку, највероватније,
обрађиване од стране Удбе. Ђурђе Стојанац каже да се причало како су
Живко и Слободан Кулинац, виђени у Аустралији. Наводно им је помогао, нико други, до злогласни Ђурић!
Милица се удала на Савиндан 1946. Мајку Миленију су јој пронашли заклану 24. марта 1948. године.24 Према Миличиној тврдњи, заклао
је исти онај Драгољуб Митровић, код којег су преноћили Живко и Бора
Ристић. Митровића су нашли како пере крваво одело у води, а са њим је
био и Миле Урошевић из Грабовице. Драгољуб је провео само три дана
у затвору. Нисмо ништа смели да питамо. Касније, у „Напреду“ је Бора
Вујић писао да су мајку заклали четници, да би се осветили, пошто је
Живорад, у затвору, издао јатаке. Вујић је писао да се то десило неколико месеци по Живорадовом хватању, а то је било 1948!“25 Идентичну
верзију памти и Ђурђе Стојанац: „Митровић је убио још једну жену,
Љубицу, и бацио је у бару. Удба га је, вероватно, користила за најпрљавије послове. Ни за један злочин није одговарао, али, је зато умро у
алкохолу и помраченог ума“.26
О хватању Мишића и Тимотијевића, писао је и ваљевски фељтониста Милојко Марјановић. И мада на почетку наводи да је фељтон писан
„на основу докумената Удбе и казивања учесника“, цео текст је написан
у духу холивудских трилера. Хронологија је испретурана, а поузданост
описа догађаја и њихових актера – веома спорна. Живорад Мишић је,
иначе, био „кољаш број 1, који је заклао око 400 људи, жена, деце, као и
његов брат Живко“. Тако је Мишићу приписано и убиство чланова
породице Савић из Брежђа, 27. новембра 1945, иако није био присутан.27 Пресудом Војног суда IV дивизије, од 2. јануара 1946, за овај злочин осуђено је седам лица, док су два лица ослобођена.28 Занимљиво је
што у сачуваном записнику (на 20 страница) нигде нема ни помена о
Мишићевим злоделима, с обзиром да су иследници постављали веома
директна питања (што се види из осталих саслушања сачуваних у 12
записника у истој фасцикли). О евентуалним злочинима Мишић само
спомиње убиство Циганина Ристића, као и злочин у Брежђу, који је чуо
од других. Такође, истакао је да није поступио по директном Калабиће23

Казивање Ружице Филиповић, рођ. Илић, аутору, 27. јула 2011.
Отац Чедомир, стрељан је у немачкој одмазди 25. септембра 1941, заједно са
још 12 мештана. МКУ за Ваљево, 1938-1942.
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Казивање Милице Виторовић.
26
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вом наређењу, које му је издао приликом сусрета у Суводању, уочи
новембарских избора, да „у сваком селу убију по једног, а у општинама
2-3 човека“ како би одвратили народ од гласања, а није се осветио ни
косјерићком крају у којем је убијен Ајдачић. Сигурно да би увид у извештаје које је локална власт слала централи у Београд, дао одговор и на
ово питање.
Према писању Марјановића, нешто касније, ликвидиран је и Тимотијевић Јапан.
Највише контроверзи изазвала је судбина Марка Котарца, команданта Ђачког батаљона. Ретко ко је преживео из његове јединице, која
је, највећим делом, била састављена од ваљевских гимназијалаца. За
Котарца се наводило да је убијен у своме бункеру у којем се крио „болестан од туберкулозе“, затим, да је ухваћен са већом групом Равногораца
у околини Врховина (у којој су се налазили и поручник Милић Бошковић, Буда Босиљчић), и да је потом ликвидиран. Он је и потврдио да се
крио у Златарићу у бункеру скривеном под сеном, када се прикључио
групи у Рађевом Селу и то је, једино, поуздано. У документацији Озне,
само се наводи да је „стрељан члан преког суда и командант омладинског батаљона ЈВуО“29. Али, и овај податак заснован је на исказу појединца, а не на документу.
Још увек нема поузданих доказа ни о судбини Николе Калабића.
Публицистика и квазиисторичари су потпуно уверени у своје верзије,
али архивска грађа, барем она која је доступна, још увек не пружа чврсте доказе, као, уосталом, ни о начину хватања и месту ликвидације
Драгољуба Михаиловића. У свом чланку „Заробљавање и стрељање
генерала Драгољуба Михаиловића 1946. године, нова сазнања о архивској грађи“, савремени историчари Коста Николић и Бојан Димитријевић, сматрају да је Калабић ухваћен захваљујући, управо, хватању групе
припадника ЈВуО у ваљевском крају, децембра 1945.30 Највећи део
ликвидација обављен је до краја 1945, а током наредних година, забележено их је још неколико. У 1946. ликвидирани су Марко Поповић из
Брезовица, извесни Милош „Зеленбаба“ (о чијој ликвидацији је писао и
лист „Све за победу“, 52, 19. јануар 1946), Нешован Папић – „војвода
рибнички“ („Напред“,102, 7. децембар 1946), Пећанчев четник Јован
Шкавовић („Напред“, 87, 21. септембар 1946), Златомир Павловић „Рундов“ из Г. Буковице, Антоније Јовановић и Алекса Јовановић („јатак“),
Драгољуб Ђурђевић, Никола Кушаковић и Никола Обрадовић из Г.
29

АС, БИА, ф-140. Иначе, за Босиљчића се, као година ликвидације, у документацији наводи 1946. БИА, ф-1. То би могао да буде и датум Котарчеве смрти, уколико се налазио у ухваћеној групи.
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92

Хватање и ликвидација Живорада Мишића

Лесковица31, Лазар Пајић из Попучака („осуђен на смрт“). „Напред“ је,
у броју 165 од 26. јуна 1948, писао опширно и о четворици „одметника“
који су осуђени на смрт. То су: Никола Загорац, Дане Радошевић, Блажа
Атељевић и Божа Баришић.

Summary
The paper deals with the clash of a new post-war government with the remains
of Yugoslav army in the homeland in Valjevo region, and is written on the basis of
the original documentation of OZNA, as well as on the testimonyies of relatives and
villagers from village of Rađevo selo.
After the defeat on mountain of Zelengora, in May 1945, a small group that
was part of Ravna gora movement appeared in Valjevo region. Notable among them
was Nikola Kalabić, commander of the Mountain Guard and Živorad Misić,
commander of Valjevo Corps. Always in hiding, and frequently changing unsafe
locations, they tried to revive the organization, but at the same time, they tried
finding a way to emigrate and flee. Group of lieutenants led by Mišić and his brother
Živko, stayed at village Rađevo selo where they were born, the longest. They were
discovered on December 7, 1945. Although he managed to save himself, Živorad
Mišić was caught about ten days later in Valjevo, while his brother disappeared.
Capture of these groups later had a direct impact on capturing Nikola Kalabić.

31

АС, БИА,ф-103.
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