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ПРИВРЕДНЕ ПРИЛИКЕ У ВАЉЕВУ 1914. ГОДИНЕ 

Апстракт: У раду се говори о привредним дешавањима вароши Ваљева у 
току 1914. године. Како су се финансијске неприлике и рат одразиле на посло-
вање ваљевске чаршије, државних органа, трговаца, занатлија и обичног чове-
ка тема је овог рада. 

Кључне речи: банке, кириџисање, занатске и трговачке прилике, државна 
управа, избеглице, државна помоћ, ценовници основних животних намирница, 
ратна привреда и трговина 

THE ECONOMIC SITUATION IN VALJEVO, YEAR 1914 

Abstract: This paper discusses the economic developments of the town of 
Valjevo in the course of 1914. Main topic of this paper is how the financial turmoil 
and the War affected town of Valjevo, government authorities, merchants, craftsmen 
and ordinary people.  

Keywords: leasing, handicraft and trade opportunities, public administration, 
refugees, government aid, price lists of basic foodstuffs, war economy and trade. 

Србија је изашла из Другог балканског рата 1913. године са тешким 
последицама по привреду, коју није успела да обнови ни у следећој 
1914. години. Уопштено говорећи, ратни период од 1912. до 1918. је био 
доба великих људских, привредних и свакаквих других жртава које су 
оптерећивали одраније ионако финансијски осиромашену државу. 
Ништа другачије није било стање ни у ваљевском крају, који је због спе-
цифичности ратног окружења претрпео веома велика и озбиљна разара-
ња, од којих се нису наши суграђани могли да опораве дужи период 
након Великог рата. 

Још од 1900. године Начелство округа ваљевског је сваке године 
извештавало Управу државне статистике о засејаним површинама и 
жетвеном приносу за сваку, па и за 1914. годину. Подаци су се тицали 
сваког, па и најмањег насељеног места у Краљевини Србији. Међутим, 
из докумената сазнајемо да државни органи нису могли доћи до ваља-
них података о површини обрађене земље ваљевског округа, а још мање 
о попису становништва који је вођен 1897. и 1905. године; из њих се 
није могло сагледати колико земље припада приватним лицима, колико 
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општинама, а колико држави. Стога је маја 1914. године наређено 
општинском суду да у што краћем року састави спискове домаћина, 
колико и где имају засејаних површина под разним усевима, ливадама и 
шљивицима, те колико имају родних стабала разних сорти воћки. Спи-
скови су садржавали и пописе шума, кошница и слично. Држава се на 
овај начин надала да ће се успети наћи укупну засејану површину поје-
диних усева, и на тај начин да упише просечан принос култура по хек-
тару у зрну и слами.1 

С почетка XX века у вароши су са великим успехом пословале 
Ваљевска штедионица, Ваљевска трговачка банка и Ваљевска задруга, 
које су издавале већи број кредита богатијим трговцима и занатлијама. 
Тако је Управа фондова, марта 1914. године, Драги И. Секулићу, хотели-
јеру и кириџији из Ваљева одобрила зајам од 25.000 динара. Међутим, 
једва неколико месеци касније Ваљевска штедионица је тужила горе 
поменутог па је напослетку дошло и до велике парнице због велике 
суме на коју се исти задужио, а у вези свог тек подигнутог хотела 
„Секулић“.2 Један део ових кредита је искоришћен за грађење већег 
броја објеката магазаџијског типа и трговачких радњи. У документима 
датованим почетком друге деценије XX века забележено је да су поједи-
ни трговци и занатлије слабијег имовног стања тражили од Суда општи-
не да под кирију добију општинске плацеве, локале, дућане и бакалуке 
на простору старе пијаце, с тим да за ту услугу овој редовно плаћају 
кирију. Трговци су због лоше жетве 1913. године давали позајмице ста-
новништву за жито и кукуруз, уз клаузулу, да уколико за година дана од 
склапања уговора корисник зајма не успе да врати главницу потоњи 
плаћа камату у износу од 1% месечно. Залог би били окућница и има-
ње.3 Многи ваљевски трговци и занатлије су тражили да, због затварања 
радњи у току ратне 1912/1913. године не плаћају државне порезе, али су 
плаћали остале таксе. Ваљевски месари који су држали стада од сто до 
двеста оваца тражили су од Суда ваљевске општине могућност закупа 
да по општинским утринама и ливадама напасају исте по цени од 0,30 
динара по овци.4 Општини је било у интересу да своја имања даје у 
закуп и добија ренту на иста; с друге стране, она је обезбеђивала чува-
ње оваквих објеката и стоке, јер су ноћу увек патролирали ноћни стра-
жари, који су били службеници ваљевске општине. 

Министарство народне привреде је Суду општине проследило 
допис којим тражи да се изврши попис штете учињене поводом ката-

                                                      
1 Међуопштински историјски архив (МИАВ), Фонд: А.1.2-4.5. Општина града 
Ваљева (ОГВ) 1914, кут. инв. бр. 158, пр. бр. 132 
2 МИАВ, Фонд: А.2.1.118. Окружни суд – Ваљево (ОС), Деловодни протоколи 
за 1914. годину, заведено под бр. 7103 и 14910 
3 Исто, ОГВ, кут. инв. бр. 158, пр. I, A2, дел. бр. 6043/1914. 
4 Исто, исто, пр. бр. 150 
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строфалних поплава и града који су погодили варош Ваљево и целу 
Србију маја и јуна месеца 1914. године. Том приликом тражено је да се 
дâ на увид штета причињена на усевима као и над засадом шљиве, јер је 
род ове воћке веома страдао. Ваљевске реке су се биле излиле из својих 
неуређених корита, а нарочито је тешка ситуација била на реци Обници 
и речици Љубостињи, где је водена стихија носила све пред собом. Ста-
новништво угрожених подручја тражило је од Начелства да се корито 
поменутих река доведе у исправно стање грађењем насипа. Начелство, 
оптерећено ионако великим непредвиђеним расходима, није било у ста-
њу да ове насипе осигура. Штавише, правдајући се овом природном 
непогодом, у својим извештајима је наводило да добар део ових плав-
них области припада државним и општинским парцелама, па општина 
није у обавези да корита река регулише, уз опаску да они који буду тра-
жили помоћ, а у случају подношења неистините представке у случају 
поплаве, биће најстроже кажњени!5 

Поплаве нису погодиле само становништво око приобаља локалних 
река, него су услед одрона и расквашености терена успеле да омету за 
скоро месец дана и трасирање пруге Ваљево – Лозница. Након санира-
ња терена, радови на поменутој прузи су настављени јуна месеца, али је 
избијање светског рата омело остварење овог пројекта.6 

У вароши на Колубари постојале су бројне месарске, пекарске 
(лебарске), обућарске, гвожђарске, столарске, лимарске, пиљарске и 
друге радње занатског и трговачког типа које су пословале са Дринском 
дивизијом. Наиме, ове радње су уступале своје производе гарнизону, 
наравно уз дозволу варошких власти. Познато нам је постојање већег 
броја оваквих радњи у кругу касарне, а међу занатлијама постојала 
велика конкуренција, иако су били еснафски организовани. Тако је 
месарски еснаф у току фебруара месеца 1914. године за потребе 17. 
артиљеријског пука испоручио 550 кг меса за прехрану војника7. Позна-
то је да су команде Петог пука “Краљ Милан“8 и 17. артиљеријског пука 
тражиле од општинских власти у пролеће 1914. године спискове свих 
занатлија ваљевског окружја који су већ тада били војно распоређени. С 
друге стране, тешка финансијска ситуација која је владала у вароши 
није се само осећала међу обичним народом, него су њоме била угроже-
на и војна лица. Подофицири су у том периоду имали веома скромне 
плате, којима су врло тешко измиривали своје кириџијске обавезе и 
дугове према разним угоститељским објектима. У много случајева, 
услед неизмирења обавеза, станодавци су тужили своје станаре 

                                                      
5 Исто, исто, кут. инв. бр. 159, I, A2, дел. бр. 6095/1914. 
6 Исто, исто, пр. бр. 204; Трипковић, 1980, 32-34. 
7 МИАВ, ОС, Деловодни протоколи за 1914. годину, заведено под бр. 464. 
8 У даљем тексту Пети пук 
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Општинском суду. У неким судским списима можемо наићи на одговоре 
војних лица да кад приме заостале плате да ће исплатити и кирију. Под-
сећамо да је приличан део државног буџета ишао на војне потрепшти-
не, плате чиновника, а држава је истовремено трошила део наменских 
средстава на страначка окупљања јер су се пролећа 1914. године одржа-
вале предизборне активности (оп. аут)9. Треба напоменути да је кириџи-
сање био облик привређивања оновремених Ваљеваца, који су пунили 
свој осиромашени кућни буџет. Исто тако, бројни трговаца и занатлија 
узимали су под закуп објекте у Тешњару, Градцу, кнез Милошевој ули-
ци. Није реткост била да у случају неизмирења кириџијских обавеза 
општина шаље посебне записничаре у пратњи полиције, који су попи-
сивали и потом продавали ствари сопственика за дуг. 

Ваљевска штедионица, Ваљевска задруга, Ваљевска трговачка бан-
ка, Управа фондова, Земаљска банка, Нишка банка, Дунавски кредитни 
завод, Извозна банка, Посавска банка у више наврата тужиле су своје 
несавесне дужнике Суду општине ваљевске.10 Због дугова и затезних 
камата многи су преко ноћи остали без икакве имовине, а имања оти-
шла на добош.11 Било је и другачијих случајева: Љубомир Дамњановић, 
трговац овдашњи тужио је српску државу у априлу 1914. године за 
кирију и надокнаду штете.12 Опет, богати Ваљевци тога доба, као што 
су Војислав Тадић и Ранко Гођевац имали су велики број дужника у 
целом колубарском крају, које су у више наврата тужили Суду општине 
ваљевске.13 

                                                      
9 Тешка финансијска ситуација навела је војна лица да се задужују и према 
банкама. Тако нпр. Ваљевска банка је у више наврата тужила Михаила Тодо-
ровића, мајора Дринске дивизије због дуга. С друге стране, наилазимо податке 
државних органа о стриктној уштеди буџетских средстава. Наиме, и у оновре-
меној Србији запажамо да држава није имала релевантне податке о броју запо-
слених у државној управи. За неверицу је следећи податак да министар правде 
априла месеца 1914.године у допису под ознаком хитно тражи од ваљевског 
суда извешће о бројном стању запосленог особља за текућу 1914.годину, али и 
године 1896. и 1911!; МИАВ, ОС, Деловодни протоколи за 1914. годину, заве-
дено под бр. 6649, 14169 и 14173 
10 МИАВ, ОС, Деловодни протоколи за 1914. годину, заведено под бр. 5046, 
5069, 5090, 5329, 6394, 6697, 6725, 7102, 8061, 8310 
11 Даћемо неке од примера оновремених тужби – фебруара 1914. Начелник 
округа ваљевског, после правоснажне одлуке Суда а по тужби Земаљске банке, 
шаље државну комисију и списак пописа стечајног имања Јеврема Гођевца, са 
свим теретима који су постојали на дужниковој имовини; Ваљевска штедиони-
ца тужи извесног Чедомира Ђуровића, механџију из Ражане за дуг од 360 
динара са 9% камате. 
12 МИАВ, ОС, Деловодни протоколи за 1914. годину, заведено под бр. 13891 и 
13892 
13 Исто, исто, заведено под бр. 9798 и 10004 
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Наредбом министра војске, од марта 1914. године, команда Дринске 
дивизије куповала је од сопственика товарне коње за војну употребу.14 У 
току пролећа 1914. године одржана је војна вежба при команди Петог 
пешадијског пука, па је војска реквирирала коње опекарског „индустри-
јалца“ и обвезника Здравка Петковића за превоз војних ствари.15 Забеле-
жено је да је у току балканских ратова и у првој половини 1914. године 
војни лиферант Дринске дивизије био Сава Бошковић, трговац гроси-
ста.16 

Као што је раније напоменуто ваљевски крај поднео је велике људ-
ске жртве у балканским ратовима 1912/1913. године. Након рата јавио 
се велики број удовица погинулих бораца у рату, тражећи од Суда и 
државе да им одреди месечно издржавање. Тако се општина вароши 
нашла у веома великим финансијским невољама одобрењем оваквих 
социјалних захтева, јер су погинули браниоци државе у то време били 
једини храниоци породица. Рачуноводство Суда општине вароши Ваље-
ва је у периоду између децембра 1913. године и маја 1914. године при-
мило на свој рачун 35.623,32 динара од Управе фондова са потражива-
њем од још 10.000 динара код које се горепоменута установа задужила 
за потребе исколчавања и калдрмисања улица. Део овог новца је једним 
делом одлазио и за подмирење месечних издржавања породица палих 
ратника.17 Потпуно иста ситуација, али у далеко већем обиму, десила се 
годину дана касније уласком Србије у тежак и неизвестан аустро-српски 
рат, који ће врло брзо попримити светско размере. Тешке битке које је 
изнела српска војска однеле су велики број нових жртава у 1914. годи-
ни. У вези са овим, катастрофална ситуација је настала после појаве 
пегавог тифуса крајем 1914. и у у првој половини 1915. године; живи 
чланови породица тражили су помоћ, ''потпору од државе'' у условима 
док је дневно умирало и по сто људи. Свакако да су ово били страхови-
ти издаци за ратом посусталу, уништену и посрнулу државу. 

На ваљевској пијаци постојала су два кантарска павиљона на којима 
су радили плаћени чиновници Општине – кантарџије. Они су пратили 
рад пијаце, квалитет производа, мерили тежину артикала, ситне и круп-
не стоке и записивали у општинске књиге њихову вредност у динарима. 
Кантарџије су се бринуле и о чистоћи пијачних објеката. На кантару су 
сељаци премеравали а потом продавали суву и сирову шљиву, пшеницу, 
кукуруз у зрну, зоб, пасуљ, воће и поврће, крупну и ситну стоку, ракију, 
ћумур, брашно, млечне производе, вуну, столарију и тишљерај, сено, 
шишарке, луч, суве коже и друго. 

                                                      
14 Исто, исто, заведено под бр. 843 
15 Исто, исто, заведено под бр. 1810 
16 Исто, исто, заведено под бр. 1113 
17 Исто, исто, заведено под бр. 5066, 6462 и 6463 
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Са избијањем Великог рата у августу 1914. године нагло се погор-
шала привредна ситуација у ваљевском крају, а прва последица тога био 
је велики талас избеглица из западне Србије које су преплавиле овај 
крај. Многи грађани суседних угрожених општина, а нарочито жене са 
ситном децом пребегли су у Ваљево. Избеглице су молиле Суд општине 
ваљевске да им изда новчану помоћ ради издржавања, пошто нису има-
ле никаквих средстава за живот. Ваљевска општина није била у стању 
издржавати поред своје сталне сиротиње и ову сиротињу из погранич-
них области, па је тражила прерасподелу буџета. Августа 1914. године 
јављено је Суду да је ситуација са избеглицама критична, да је много 
грађана сиротног стања избегло испред аустроугарске војске, да су пре-
плавили путеве и пруге и да траже хлеба. Стога је Суд наредио полици-
ји и општинским властима да се ова сиротиња хитно снабде храном и 
склоништем.18 Министарство унутрашњих дела је у јеку Колубарске 
битке, преко Суда општине ваљевске наређивало избеглицама да не зау-
стављају возове, је су колоне расутог народа, од чега много изгубљене 
деце, закрчиле су пруге. По допису Министарства војног, било је немо-
гуће сав избегли народ пребацити железницом на сигурније локације, 
јер се иста користила искључиво за превоз војних трупа. Након Колу-
барске битке један део избеглог становништва враћен је на своја стара 
огњишта. 

Борбе у 1914. години јасно су показале значај пруге за одбрану 
државе и народа. Иако је градња каснила више деценија и стајала 
огромних средстава, она је показала апсолутну корисност и у мирно-
допском и у ратном стању. 

У исто време војска је почела масовно да реквирира коње, волове, 
запрежна кола и казане од домаћина у ваљевском крају за своје потребе. 
У том послу помагао их је Суд општине. 

Суд општине ваљевске је услед ратних околности и мобилизације, 
августа месеца 1914. године, послао допис Начелству и ресорном мини-
стру у којем тражи повећање буџетских кредита за 1914. годину у циљу 
издржавања породица погинулих ратника. Наиме, постојећа одобрена 
сума била предвиђена за мирнодопско време. Повећање кредита изно-
сило је 6.105 динара, а намирено је из новца предвиђеног за изградњу 
градског водовода и закупа земљишта за градско гробље.19 Овај захтев 
је по хитном поступку одобрен. На такав начин је упућена државна 
помоћ породицама изгинулих, несталих и онеспособљених ратника. 
Ова средства, ма како била мала, потпуно су осиромашила и онако 
танак буџет општине. Међутим, инвалидска потпора могла се добити 
само ако су молилац и његова породица била задужени на мање од 15 
                                                      
18 Исто, ОГВ, кут. инв. бр. 159, I, A2, дел. бр. 6497/1914. 
19 Исто, исто, кут. инв. бр. 159, I, A2, дел. бр. 6496/1914. 
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динара годишњег пореза.20 Ово решење је потврђивао Војноинвалидски 
суд, а када би га одобрио и Суд општине добијало би се решење о инва-
лидској помоћи. У јеку Церске битке, Суд је молио министарство 
финансија да потоње из својих резерви пошаље помоћ ваљевској 
општини услед огромног прилива избеглица са западних страна напад-
нуте државе. У писму послатим на адресе судова у Београду, Шапцу и 
Обреновцу истиче се да Суд општине ваљевске услед мобилизације нај-
ширих размера нема никаквих могућности да подигне било какав ван-
редни кредит за издржавање ових избеглица, које су својим присуством 
увећале варош Ваљево десет пута. Даље стоји да се затражи помоћ од 
најмање 300 (?) динара, јер ваљевска општина и сама веома угрожена. У 
супротном, наводи се даље у извештајима, у вароши може доћи до 
масовне глади и свакакве заразе.21 

Огроман је био број избеглица које су добиле или каниле добити 
инвалидску помоћ од ваљевске општине. Тако је само за прва три месе-
ца рата исплаћена помоћ за 82 крупањске породице. 

Штаб Треће армије је са отпочињањем ратних дејстава наредио 
општинским властима забрану куповине хране од народа од стране 
трговаца и шпекуланата. Тај се посао препуштао војсци, и у наредним 
месецима храна се од народа куповала само за војне потребе. Начелство 
округа је августа месеца доставило Суду препоруку да се одмах утврде 
цене основних животних намирница којих ће се трговци строго придр-
жавати све дотле док се не среде прилике у земљи. Ови се артикли нису 
смели скупље продавати становништву, а у супротном били би продав-
ци најстроже процесуирани. Сви продавци су у својим радњама морали 
имати на видном месту одобрен ценовник основних животних намир-
ница. Становништво је имало право да пријави сваку неправилност у 
раду.22 На дан 25. августа биле су ове одобрене цене основних живот-
них намирница: 

Бели хлеб – 30 пара за килограм 
Црни хлеб – 25 пара за килограм 
Шећер – 1.20 динара за килограм 
Со млевена – 40 пара за килограм 
Петролеум – 80 пара за литар 
Кравље млеко – 30 пара по литру 
Говеђе месо – 90 пара по килограму 

                                                      
20 Наталија Војтех, супруга погинулог др Павла Војтеха, санитетског мајора из 
Ваљева, одбијена је јер је почивши Павле плаћао пре рата 28,80 динара непо-
средног годишњег пореза. 
21 МИАВ, ОГВ, кут. инв. бр. 159, I, A2, дел. бр. 6436/1914. 
22 Исто, исто, кут. инв. бр. 159, I, A2, дел. бр. 6652/1914. и I, A2, дел. бр. 
6046/1914 
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Јагњеће месо – 80 пара по килограму 
Свињско месо – 1 динар по килограму 
Свињске масти – 1.60 динара за килограм 
Печењу сваке врсте 1.20 динара по килограму23 
У појединим бакалницама и пиљарницама се појавио недостатак 

намирница, па је Суд у својим депешама строго забранио вештачке 
несташице, сакривање робе, ненабављање исте. Онај ко би се ухватио у 
таквој обмани Суд је кажњавао по параграфу 326. Кривичног законика 
са 20 дана затвора или 150 динара казне. При том, сваки кажњени про-
давац животних намирница био би обзнањен грађанству путем објаве 
на општинској табли. 

Забележено је да су поједини станодавци уцењивали избегле породи-
це које су побегле испред аустроугарске војске у Ваљево нереално висо-
ким киријама, који нису их ни пријављивали код општинских органа, као 
ни кирију коју плаћају. Начелство је, у недостатку правне легистратуре 
тражило од Суда да хитно испита ову ствар и сачини чињенично стање на 
терену, са назнаком да се све такве особе редовно пријављују.24 

У вароши је септембра месеца била 21 пекарска радња. Ова је профе-
сија била веома тражена, јер су пекари радили и у војним и у цивилним 
пекарама, врло често по читав дан. Међутим, није смело бити ни говора о 
недостацима у снадбевању хлебом, па су ангажовани сви пекарски 
помоћници у ваљевском крају.25 Команда дивизије је одређивала цену 
рада за пекарске услуге, гориво, мазиво, послугу. У документима помињу 
се пекарске радње Михаила Гавриловића, Вукашина Станишића, Љубе 
Јовановића, Николе Рољевића, Милосава Чупића, Милоша Ботића, 
Митра Богдановића, Тиосава Костића, Крстивоја Митровића. 

Постојали су строги закони и за месарски еснаф у ратним прилика-
ма. Наиме, ко од месара коље општинску стоку у општинским кланица-
ма, а користи месо у својој месари плаћао је казну од 100 динара, јер се 
самим тим оштећивала општинска каса и доприносило богаћењу поје-
динца на уштрб државе. Колике су то казне биле, показује и пример да 
је тадашња плата подофицира или учитеља била око 250 динара. Тако-
ђе, ко је напасао стоку на општинским плацевима, прикупљао огрев на 
истим или се бавио криволовом био је високо новчано кажњаван. 
Општина је имала запослен велики број послужитеља који су ишли по 
вароши и околини и пријављивали разне неправилности. 

Услед финансијске немоћи варошких органа, августа месеца је фор-
миран Одбор за прикупљање добровољних прилога у циљу помоћи 
рањеним, болесним и сиромашним војним обвезницима вароши Ваље-

                                                      
23 Исто, исто, кут. инв. бр. 159, I ,A2, дел. бр. 6770/1914. 
24 Исто, исто, кут. инв. бр. 159, I, A2, дел. бр. 6933/1914. 
25 Исто, исто, кут. инв. бр. 159, I, A2, дел. бр. 8234/1914. 
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ва. Милан Матић, председник општине и Пера Петковић, индустријалац 
дали су сваки по 300 динара помоћи, Ваљевска акционарска пивара 20 
динара; у овој акцији велики број наших суграђана скупио је укупно 
1.420,70 динара помоћи.26 У вези релативно мале помоћи пиваре поме-
нућемо да је иста до 1914. године запала у тешку финансијску ситуаци-
ју; оптерећена дуговима априла 1914. године претворена је у ''Српско 
акционарско друштво за индустрију пива, слада, леда и томе подобно'' 
са седиштем у Београду.27 

Командант Дринске дивизијске области је августа месеца одобрио 
индустријалцима Пери Петковићу и Војиславу Тадићу могућност набав-
ке жита и брашна у вароши Ваљево за војску и грађанство. Суд и команда 
Дринске дивизије су, децембра месеца у време велике глади, упутили 
Војислава Р. Тадића, индустријалца из Ваљева да набави 20 вагона пше-
нице ради подмиривања војске и становништва брашном. Тадић је кре-
нуо одмах, а жито је набављано у свим местима до којих је овај могао 
доћи. Том приликом Тадић је носио са собом писмо Врховне команде у 
којем се моле месне власти, команданти железничких станица, начелници 
војних станица и други одговорни да именованом не чине никакве смет-
ње при куповини и утовару жита у вагоне, него да му у случају нужде 
буду од неопходне помоћи и ставе му се на расположење.28 Колико је 
било потребно хране нараслом становништву града Ваљева, које је у јед-
ном тренутку бројало преко 100.000 људи говори и податак да је јануара 
1915. године прослеђивано дневно по човеку петина хлеба (200 грама), а 
да вароши је месечно било потребно 1.300.000 килограма пшенице! Суд 
општине, уз помоћ Врховне команде истог месеца наредио је да се за 
исхрану становништва и сиротиње набаве 3-4 вагона брашна средствима 
овог суда. За извршитеље овог посла одређени су члан суда Драгомир 
Севић и одборник Обрад Ћировић, овдашњи трговац.29 

Вреди да се напомене да су сви пољопривредни произвођачи, који 
су своје производе (храну, фураж, дрва) продавали војним властима по 
повлашћеним ценама ослобађани државног пореза.30 

У време ратних дејстава, избеглице из ратом опустошених крајева 
могле су од Начелства да добију дозволе за отварање пиљарских, ашчиј-
ских, опанчарских, кожарских и других радњи, које би подлегале сани-
тетско- полицијским прописима, уз накнаду која није била безначајна.31 

                                                      
26 Исто, исто, кут. инв. бр. 159, I, A2, 18. IX 1914. 
27 Ђуровић, 2000, 146-147.  
28 МИАВ, ОГВ, кут. инв. бр. 159, I , A2, дел. бр. 8499/1914. 
29 Исто, исто, кут. инв. бр. 161, дел. бр. I, A2, 406/1915. 
30 Исто, исто, кут. инв. бр. 161, I, A2, дел. бр. 6602/1914. 
31 Наравно, ако су поменуте породице за то биле довољно имућне. Све дозволе 
су морале да буду у складу са Законом о таксама Краљевине Србије 
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Међутим, у условима велике оскудице, Суд је децембра 1914. године 
известио да многи од избеглица и варошана отварају разне ашчијске, 
пиљарске, бакалске, магазаџијске, приватне кујне и радње без дозволе 
власти, а да сељаци из околних села доносе пиће и продају га по пијаци, 
а још чешће по забитим крајевима вароши. Пошто је примећено од вој-
них власти да се поједини обвезници опијају у оваквим објектима, наре-
ђена је забрана њиховог посећивања, док су цивилне власти је сугериса-
ле да се такве радње морају одмах пријавити, јер ће угоститељи бити 
кажњени по строгим прописима Кривичног законика у ратном стању. У 
наредбама Дринске дивизије ''бесправно крмчење пића'' апсолутно се 
забрањивало. Сваки гостионичар који се ухватио у том послу, кажњавао 
се по овој наредби и параграфима 17. и 22. Закона о механама новчано 
од 25 до 100 динара или затварањем радње на 15 дана, а пиће и инвен-
тар му се сместа одузимао. Онај ко није имао отворену радњу него је 
радио на дивље, кажњавао се и затворском казном и забраном да убуду-
ће може се бавити угоститељским послом. 

Па ипак, и у таквим околностима ваљевске занатлије и трговци, 
обучени у униформу су се надали да рат неће бити дуг и да ће се врло 
брзо поново отпочети са радом. Многи од ових трговаца су тражили од 
градских власти након Колубарске битке продужење рока закупа за сво-
је радње за целу 1915. годину. 

У току рата држава је ревносно бележила стање животних намир-
ница на кантару, са уједначеном ценом кроз тзв. дневне извештаје. Сто-
ка за потребе војске и фронта клала се у општинској кланици, а изве-
штаји су се слали благајничком одељењу Суда општине. Какав је био 
промет по месецима године 1914. можемо табеларно представити: 

 

Месец 
Крупна, рогата стока 

(комада) 
Ситна стока ( комада) 

Август 577  1483  
Септембар 676 1444 
Октобар 279 1123 

 
Након Колубарске битке, преко органа Суда враћене су личне ства-

ри сопственика које су аустроугарске трупе покупиле из српских кућа у 
граду и селима ваљевског округа. 

Дана 8. септембра по одобрењу Дринске дивизијске области опан-
чарска радња ''Душан Ђукановић и брат'' из Шапца добила је дозволу да 
ради у Ваљеву за потребе војске. У томе циљу Милан Ђукановић за 
потребе фирме добио је од команде троја воловска и једна коњска кола 
да превуче коже из ратом погођеног Шапца у Ваљево. На општинском 
земљишту (на месту некадашњих сепија) је саграђен велики број дрве-
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них шупа, у којима се пресушивала и чистила сирова кожа. Фирма 
''Душан Ђукановић и брат'' добила је неколико помоћника другопозива-
ца, који су помагали у процесу израде опанака за војне потребе. Ове 
шупе са кожама чували су ноћни чувари – послужитељи.32 

Пребегло српско становништво Срема и Босне које се доселило у 
ваљевску чаршију 1914/1915 године наређењем Министарства војске се 
ослобађало војне дажбине и реквизиција; држава им је гарантовала 
коње, кола и запрежни прибор, који су повезли са собом. У општинским 
списима се наводи да су ти досељеници тешка сиротиња и да једва са 
тим што су донели исхрањују своје породице. Тада је више грађана 
поданика Аустроугарске царевине поднело Начелству округа ваљевског 
молбе за пријем у српско подаништво. Ова документација је брзо завр-
шавана, а у току следеће 1915. године велики број оваквих лица су са 
оружјем у рукама бранила праг своје нове домовине.  

Суд општине је слао Начелству извештаје у вези електричног осве-
тљења вароши за 1914. и 1915. годину. Колика је била разлика у тим 
износима у мирнодопско и ратно време говори следећи податак: центра-
лама у Ваљеву и у Дегурићу у фебруару 1914. исплаћено је из државне 
касе 120 динара, а у периоду од јуна до септембра 1915. године испла-
ћено за осветљење вароши 2.336,40 динара!33 

Апотека Клаудија Прикелмајера ставила се на располагање војсци и 
народу у току балканских и Првог светског рата. Августа 1913. године 
појавила се у вароши колера са више смртних случајева. Последице 
болести осећале су се више месеци, а апотека је са своје стране много 
учинила да се опака болест сузбије. Децембра месеца 1913. године умро 
је и њен оснивач, а апотека је прешла у власништво његових потомака. 
Смрћу Клаудија Прикелмајера није прекинут рад ове установе. Априла 
1914. године апотека је преко царинарнице на Сави у Београду примила 
велику испоруку медикамената, у којој се налазило и 56 литара бензи-
на.34 Клаудије Прикелмајер и његови потомци набављали су апотекар-
ску робу из разних земаља: Француске, Немачке, Аустроугарске. 

Summary 

When talked about the economy of the town of Valjevo in 1914, firstly and 
foremost we can see activities of handicraft and commercial type with an indication 
that the industrial plants were just appearing at that moment. Some traders and 
craftsmen, which did not have developed business, sought from the authorities help 

                                                      
32 МИАВ, ОГВ, кут. инв. бр. 159, I, A2, дел. бр. 7091/1914 
33 Исто, исто, кут. инв. бр. 161, I, A2, дел.бр.432/1915. и исто, ОС, Деловодни 
протоколи за 1914. годину, заведено под бр. 5135 
34 Исто, ОГВ, кут. инв. бр. 158, I, A2, акт од 24 V 1914. 
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in renting empty shops and municipal premises, where they would exhibit and sell 
their products. Many of the craftsmen worked with the garrison Drina Division, and 
in this trade they increased and branched their business. Industrial activity in the 
town was not so developed, and production facilities had small capacities. Many of 
elderly citizens rented flats or apartments to prominent people in town who have 
come from elsewhere – to officers and noncommissioned officers, lawyers, teachers, 
craftsmen, pupils – making their living in difficult times before the War. 

In Valjevo this time there were three local financial institutes with a fairly high 
share capital and numerous beneficiaries of loans.  

Market in Valjevo was a place where ordinary people gathered, and where 
various things could be bought - food products, fruits and vegetables, livestock and 
cattle, alcoholic beverages, dry leather, wheelwrights products etc. The market was 
both for vegetables and for livestock. For proper functioning of the market 
municipal officials – “kantardžije”, were responsible. 

With the outbreak of the Great War, the government has stepped in to regulate 
economic activity, which till then has been completely focused on food and 
defending vulnerable population and the military. Big role in this had Court of the 
municipality of the town of Valjevo – it also provided support to families of ones 
died in War, helped Serbian refugees, had influence in increase of budgetary loans in 
wartime and provided food for vulnerable households. Court, with the help of 
District authorities and military authorities, defined the price of basic foodstuffs in 
the town and took extra precaution for these prices to be followed. Any disobedience 
in regard of pricing of food, handicraft or any other commercial merchandise was 
strictly punished. 

Drina Division, that is the army, did not allow free trade of food through traders 
and speculators, but the army controled the quality and quantity of food in the town. 
The army in Valjevo allowed creation of companies that were of particular 
importance for military purposes, and which were not just local. Serb population 
fled from the Austro-Hungarian areas, by the order of Ministry of the liberation 
army, was not in obligation to pay military duties and requisitions. 

The paper concludes early in 1915, because in the course of this year the 
occurrence of typhus fever and the ravages of the War, stopped all activities in the 
town, meaning that economy in it no longer existed. It is a time of total destruction, 
where there is no elements of economic activity. 

Мање познате речи 

ашчија – лице које врши расподелу 
гросиста – трговац на велико 
кириџисање – приход од закупа 
крмчење – расипништво, претеривање 
тишљерај – столарија 
фураж – сочна храна, односно сено за војне потребе 
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МИРКО ОБРАДОВИЋ (1858-1932) 
РАДНИЧКИ TРИБУН И РЕВОЛУЦИОНАР 

Апстракт: У овом чланку приказан је живот и политичка делатност Мирка 
Обрадовића (Љубиш, Чајетина, 1858 – Београд, 1932), терзијског радника и неу-
морног борца за права радника и социјализам, који је по њему требао да омогући 
прогрес друштва у целини. Водио је врло динамичан и разноврстан живот. Био 
је организатор и вођа више напредних радничких друштава, синдиката и страна-
ка у Београду и Ваљеву. Веома радан, изузетно скроман, јако предузимљив и 
неуобичајено честит уживао је не само поверење политичких истомишљеника 
већ и противника. Биран је за делегата више страначких конгреса, посланичког 
кандидата, општинског одборника и председника прве комунистичке општине у 
Ваљеву. За припрему овог чланка коришћена је доступна архивска грађа и до 
сада публиковани радови о напредном синдикалном и социјалистичком покрету 
и њему лично. Објављивање ове биографије један је од наших прилога обележа-
вању 70. година од завршетка Другог светског рата у који је ушла радничка кла-
са, предвођена КПЈ, и после 40 година, водећи народноослободилачку борбу и 
социјалистичку револуцију из ње изашла као победник. 

Кључне речи: Љубиш, ужички крај, Београд, Ваљево, радници, раднички 
покрет, синдикати, странке, политичка борба, радничка права, животни стан-
дард, социјализам...  

MIRKO OBRADOVIĆ (1858-1932), 
WORKERS' TRIBUNE AND REVOLUTIONARY 

Abstract: This article presents the life and political activity of Mirko Obradović 
(Ljubiš, Čajetina, 1858 - Belgrade, 1932), who was a tailor and tireless fighter for 
workers' rights and socialism, which according to him should have enabled the 
progress of society as a whole. He led a very dynamic and varied life. He was an 
organizer and leader of progressing workers' associations, trade unions and political 
parties in Belgrade and in Valjevo. Very hardworking, very modest, very 
forthcoming and unusually righteous, he enjoyed the confidence of not only like-
minded politicians, but of opponents as well. He was elected as a delegate to several 
party congresses, he was parliamentary candidate, municipal councilor and the 
president of the first communist municipality elected in Valjevo. 
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For the preparation of this article archival material available was used, as well 
as published papers on advanced trade unions, socialist movement and papers on 
him, personally. 

The publication of this biography is one of our contributions to marking 70 
years since the end of World War II in which working class entered, led by the 
Communist Party of Yugoslavia, and after 40 years, through national-liberation 
struggle and socialist revolution, emerged  from it victorious.   

Keywords: Ljubiš, Užice region, Belgrade, Valjevo, workers, labor movement, 
unions, political parties, political struggle, workers' rights, living standards, 
socialism... 

У општини Чајетина, у Златиборском округу, између врхова Мур-
тенице, Борковца и Јасенова уклештило се село Љубиш. Од центра Зла-
тибора удаљено је око 25 километара. То је једно од већих златибор-
ских села, а површина његовог атара износи 5.382 хектара и простире 
се у висинском појасу између 800 и 1.000 метара надморске висине. 
Спада у старија сеоска насеља што потврђују поједини топоними и рет-
ка археолошка налазишта. Ради се о веома брдовитом и кречњачком 
селу разбијеног типа у којем је посебно развијена сточарска производ-
ња која је тржишно оријентисана. 

Речица Љубишњица, лева притока Великог Рзава, дели село на два 
дела: Доњи Љубиш (Пећинари, Чубраци, Радојичићи, Жунићи, Терзићи, 
Лазовићи, Кукањци, Станковићи, Сузовићи и др.) и Горњи Љубиш 
(Дацовићи, Уштендићи, Јоксимовићи, Ршумовићи, Прентовићи, Марко-
вићи и др.).  

Према народном предању најстарији становници Љубиша су Дацо-
вићи (Зечевићи), који су имали сроднике и у Сирогојну и Горобиљу. 
Међу старије породице у овом селу убрајају се и Смиљанићи, чија је 
матица на Косову, а који су у прошлости дали више знаменитих људи 
међу којима је и генерал Крста Смиљанић, ратни командант легендарне 
Дринске дивизије. За њих се тврди да су на Златибор дошли око 1738. 
године. Убрзо после њих у познатим миграционим кретањима на ову 
планину су стигли: Жуњићи, Чубраци и Јоксимовићи.1  

У другој половини XVIII века у ово село досељавају се и Обрадови-
ћи (Сузовићи) из Радојне, села код Нове Вароши, који су почетком XIX 
века живели у десет породица. Сузовићи су живели у пет кућа на 
Туванки и славе Никољдан. Има их одсељених на више страна, а наро-
чито у Великим Црљенима код Лазаревца.2  

Од настанка Љубиша овде се живело тешко а на попису обављеном 
1866. године пописано је 131 кућа са 1.123 становника, од којих је само 

                                                      
1 Игњић, 1983, 243 и 244.  
2 Мићић, 1925, 454, 459 и 460.  
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16 знало да пише.3 До седамдесетих година прошлог века у њему није 
било ни струје, ни воде па ни асфалтног пута, те је дуго било одсечено 
од света. У доњем делу села крај реке Љубишнице почетком XIX века 
постојале су механа, школа и општинска судница.4 

Због тешких услова живота у овом планинском селу људи су се 
масовно исељавали па је дуже време била присутна опасност да село 
остане без подмлатка. Предузимљиви агроном Радојица Креза и месна 
земљорадничка задруга, уз помоћ и подршку вредних и радних мешта-
на предузели су више мера и активности да сузбију осипање становни-
штва. То је дало резултата, па млади у овом и околним селима све 
чешће и радије остају код својих кућа. Од почетка XX века брже се раз-
воја туризам и друге привредне делатности у селу. Последњих деценија 
обликује се и центар села са: црквом св. цара Константина и царице 
Јелене, осморазредном школом, земљорадничком задругом, мотелом, 
здравственом амбулантом, месном канцеларијом, месном заједницом, 
индустријским погоном, рибњаком, мајданом украсног камена итд. 5  

 Детињство и школовање 

У сиромашној и бројној сеоској породици Цвете и Саве Обрадови-
ћа у Љубишу родило се седморо деце – кћи Настасија и синови: Мирко, 
Миладин, Филип, Павле, Милосав, Петар и Станимир. Најстарији међу 
њима, Мирко Обрадовић, рођен 1858. године, временом ће постати 
добар терзија, велики борац за радничка права, прави раднички трибун 
и предводник. Иначе, њихов отац Саво био је син Арсенија Обрадовића 
који имао још три сина: Обрада, Тодора и Тадију.6 Иза њих остало је 
бројно потомство разастрто широм земље. 

Нема прецизних података о детињству, школовању и животу Мир-
ка Обрадовића у најранијој младости. Вероватно се тај живот није бит-
није разликовао од вршњака сличног материјалног положаја у тада-
шњој планинској забити. Нису забележени ни подаци где је, када и како 
научио да чита, пише и рачуна. И око места његовог изучавања терзиј-
ског заната постоје контраверзе. Милојко П. Ђоковић7 пише да је као 
десетогодишњак отишао на занат у Ваљево, што се може прочитати и 
још неким књигама.8 Потврду за то нисмо могли наћи у Ваљеву јер о 
томе нема сачуване архивске грађе. Међутим, књижевник и хроничар 
Ваљева Зоран Јоксимовић9 пише да је занат изучио у Ужицу.10 Мирков 

                                                      
3 Познановић, 1983, 265.  
4 Исто, 458. 
5 Географска енциклопедија ...2001, 259. 
6 Пећинар, 2007, 1212. 
7 Игњић, Ђоковић. и Глишић В, 1965, 321. 
8 Биографски лексикон Златиборског округа, 2006, 506. 
9 Јоксимовић, 1987, 65-69. 
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саборац у политичким активностима и венчани кум Миљко Кораћ,11 
записао је да је у осамнаестој години сишао са Златибора и дошао у 
Ужице ради изучавања терзијског заната.  

Вероватно је као и остали занатски шегрти, поред напорног више-
часовног рада у мајсторској радионици свакодневно помагао газдари-
ци у обављању појединих домаћичких и кућевних послова. Пошто се 
у родитељској кући научио реду и раду то му није тешко падало. 
Међутим, сметала му је неправда коју је запажао на сваком кораку, 
док су он и његови другови морали да раде и по две смене непрекидно 
дотле су синови имућнијих послодаваца – крупнијих занатлија, трго-
ваца, чиновника и државних функционера могли да се излежавају и 
забављају.  

Природно интелигентан, радознао и амбициозан још као ученик на 
изучавању заната пратио је збивања у својој околини. Из године у годи-
ну све више га интересују услови живота и рада радника, сељака и дру-
гих потлачених слојева друштва. Захваљујући томе почиње да се дружи 
са истомишљеницима и са њима размењује информације, не само о ста-
њу радничке класе него и узроцима таквог стања. Преко њих све чешће 
добија разне летке, прогласе, брошуре, књиге и другу популарну лите-
ратуру. Поред тога читао је и све друго што би му дошло под руку и 
упијао у себе.  

Оснивач Београдског радничког друштва и члан управе 
Српског занатлијско-радничког савеза 

Жељан посла али и нових сазнања и познанстава Мирко Обрадовић 
седамдесетих година XIX века одлази у Београд да тражи рада. На 
жалост нема конкретних података где је и код кога радио у Београду. 
Наводно, врло брзо дошао је у контакт са напредним ученицима, вели-
кошколцима и радницима. Добијао је од њих напредну литературу, 
посебно дела Светозара Марковића и Васе Пелагића. 

Подстакнут бунтовничким радом Васе Пелагића и социјалистич-
ким идејама Светозара Марковића, који су у том времену били прави 
апостоли истине и борци против неправде и сталног насиља над рад-
ничким народом и сиротињом Мирко Обрадовић се још као калфа 
почео да интересује за положај радника у друштву и за циљеве соција-
лизма. – пише његов саборац Крста Тачевић.12 – Како у то време није 
било ни социјалистичке штампе, ни социјалистичке литературе, он је 
сам дошао на срећну помисао да се упозна са нашим интелектуалцима 
                                                                                                                             
10 Има и оних који су писали да је занат учио у Пожеги, али и оних који су 
веровали да је занат учио у месту рођења, неком околном селу или Чајетини. 
11 К(ораћ) М. 1932, 3. 
12 Тачевић, 1959, 2. 
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и великошколцима од којих би могао доста да дозна и научи. Та његова 
веза, нарочито са великошколцима, припомогла му је веома много да 
схвати идеје Васе Пелагића и Светозара Марковића. Читањем њихо-
вих књига и брошура, он је већ могао да се идејно издвоји и да своју 
наклоност пребаци ка социјализму. Као што је и сам говорио њему је 
много помогло и то што је од појединих великошколаца могао да доби-
је разне новине, које су раније излазиле и писале у радничком духу, као 
што су били Радник, кога је уређивао Мита Ценић, а затим опет 
његов лист Борба, па Радничке новине из 1897. године које је издавао 
Милош Обрадовић, и други.“ То повезивање Мирка Обрадовића са 
напредним интелектуалцима социјалистима помогло му је да и сам 
пуно чита и да се самообразује. 

Али, иако васпитаник Светозара Марковића и Васе Пелагића, 
даљим развојем покрета, а нарочито писањем (Живојина) Балугџића и 
Томе Стојановића и полемикама које су крајем деведесетих година 
вођене Мирко постаје марксиста. Као такав прелази у модеран соција-
листички раднички покрет, који је изграђиван прве деценије овог века. 
– нагласио је истакнути синдикални активиста Лука Павићевић, у опро-
штајном говору приликом сахране Мирка Обрадовић. 

Прва синдикална организовања у виду кооперативних друштава 
код нас појавила су се почетком седамдесетих година XIX века. Марта 
1870. године у Београду основана је Прва столарско-браварска дружи-
на. Упоредо са тим оснивана су и потпорна друштва у циљу осигурања 
радника у случају отказа, повреда на раду, болести, смрти и друго. 
Прво такво потпорно друштво организовали су кројачки радници 22. 
априла 1875. године, а има индиција да је у томе учествовао и Мирко 
Обрадовић, пошто неки његови биографи тврде да је учествовао у 
оснивању кооперативних друштава. Крајем исте године основана је и 
Дружина типографских радника у Београду. Слична друштва потом су 
оснивана и у другим градовима у Србији (Крагујевцу, Шапцу, Смедере-
ву, Ваљеву и другим местима). И београдски дневни лист Политика13 
пише да је он седамдесетих година прошлог века пришао социјалисти-
ма и њиховим задругама које су стварали Ђура Љочић и Светозар Мар-
ковић. Доцније је радио са Васом Пелагићем, Андром Банковићем и 
осталим сарадницима у занатлијско-радничком покрету. Према томе, 
он се најпре ангажовао у занатлијско-радничким задругама и просвет-
ним друштвима. Из њих је произашао Занатлијско-раднички савез чије 
он био одани сарадник. Мирко Обрадовић је делегат на скупштинама и 
у управама и свуда се осећа његово одушевљење за општу ствар, за 
добро радничке класе.14  
                                                      
13 Аноним, Политика, 1932, 8. 
14 К(ораћ) М., 1932, 3. 



Мирко Обрадовић (1858-1932) раднички трибун и револуционар 

23 

Био је и члан управе Српског занатлијско-радничког савеза, осно-
ваног 6–7. новембра15 1892. године у Београду, насталог одвајањем од 
Занатлијског удружења. Њега су основала различита занатлијска дру-
штва, уз учешће више од две хиљаде радника. Познато је да је ова орга-
низација у почетку деловала под утицајем социјалиста и радикала, али 
од јануара 1894. године социјалисти преузимају превласт у организаци-
ји. Они су уз помоћ те организације хтели да формирају социјалистичку 
партију. Међутим, федерални карактер Савеза, омогућио им је једино 
да у неколико места оснују социјалистичка радничка друштва. Од 
истакнутијих социјалиста у Савезу су деловали: Васа Пелагић, Андра 
Банковић, Живојин Балугџић, Драгиша Лапчевић, Миљко Савић, Нико-
ла Величковић, Тоша Стојановић, Јован Скерлић и други. Такође зна се 
да је либерална влада, на иницијативу митрополита Михаила, 24. 
фебруара/12. марта 1893. године због пропагирања социјалистичких 
идеја и деловања са тих позиција Васу Пелагића прогласила лудим и 
спровела га у Душевну болницу.16 После три месеца 3.000 београдских 
радника и омладинаца упало је у болницу и ослободило га. Има инди-
ција да је и Мирко Обрадовић био не само међу учесницима тог поду-
хвата већ и један од његових организатора. 

Већ 8/20. новембара 1892. године у Београду покренут је лист Зана-
тлијски савез, као гласило Српског занатлијско-радничког савеза, и 
излазио је до 2/14. априла 1895. године. Око ове организације и њеног 
листа окупљала су се сва занатлијска радничка друштва, а развила се 
жива и занимљива активност. Посебно је била интензивна активност на 
стварању нових организација овог типа у унутрашњости.  

Мирко Обрадовић актер је многих активности радничког покрета. 
Био је запажен на прослави Првог маја 1893. године. Један је и од уче-
сника прве редовне седнице Српског занатлијско-радничког савеза која 
је одржана 6. и 7. августа (25. и 26. јула) 1893. године у Београду. Уче-
ствовао је и на састанку Управног одбора Српског занатлијско-раднич-
ког савеза на коме је одбијен предлог да се претучени радници и занат-
лије позову да ступе у Радикалну странку. Посебно је драгоцен његов 
допринос организовању и отварању књижнице и читаонице Савеза бео-
градских занатлија и радника 20. октобра/8. новембра 1893. године, 
уприличену поводом обележавања годишњице издавања листа Зана-
тлијски савез. Учествује у протестном збору београдских занатлија и 
радника поводом укидања Устава од 1888. године које је наредио краљ 
Александар Обреновић 21. априла/9. маја 1894. године.17 

                                                      
15 По старом календару 25. и 26. октобра 1892. године.. 
16 Топаловић, 1964, 33. 
17 Исто, 33-39. 
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Међутим, крај XIX века прошао је у знаку диктаторског режима у 
којем је била забрањена свака активност радничких организација. На 
самом почетку XX века, у нешто измењеним околностима поново је 
оживела идеја о оснивању опште радничких друштава. На радничком 
збору јануара 1901. године, у чијем је раду учествовао и Мирко Обра-
довић, донета је одлука о оснивању београдског радничког друштва 
чија су Правила власти потврдиле 9. марта исте године. Одмах после 
оснивања, Београдско радничко друштво ангажовало се на формирању 
струковних синдикалних организација, што се може узети као почетак 
настајања модерног радничког синдикалног покрета у Србији. На ван-
редној скупштини Београдског радничког друштва одржаној 18. марта 
1901. године и редовној скупштини одржаној 1. јула 1901. године Мир-
ко Обрадовић је изабран за члана управе у којој је вршио дужност бла-
гајника.18 

Социјализам у Србији постаје политички самосталан фактор тек 
када је добио у одељеној радничкој класи своју кичму. Тај модерни рад-
нички покрет датира од 1901, када је покренут бивши орган Социјалде-
мократске партије Радничке новине и основана прва социјалдемократ-
ска организација Опште радничко друштво у Београду. А 1903. после 
пада реакције и повраћаја у живот старог демократског устава, изврше-
на је, на Првом социјалдемократском конгресу 20. јула у Београду, и 
формална организација странке и усвојен програм. Од самог почетка он 
се определио за нови пут, стварајући синдикалне и политичке организа-
ције, заступајући економске интересе радничке класе и концентришући 
се за потпуно самосталну политичку борбу. 

Власник и одговорни уредник листова 

Мада је био скромног образовања Мирко Обрадовић је рано спо-
знао важност писане речи у просвећивању радничке класе и њеном 
схватању потребе борбе за бољи живот. То је у значајној мери утицало 
да његова активност не буде усмерена само на читање и дистрибуцију 
социјалистичке штампе и литературе већ и на стварање материјалних и 
других претпоставки за припрему и издавање више социјалистичких 
листова. 

 Током 1895. покренуо је лист Социјалдемократ, орган српских 
социјалиста, чије први број изашао 23. априла/5. маја 1895. година у 
Београду. Био је то први изразито марксистички лист у Србији. Основ-
ни његов задатак био је пропагирање марксистичких идеја, организова-
ње радника у самосталне класно борбене организације и формирање 
социјалдемократске партије у Србији. Већ августа 1895. године уредни-

                                                      
18 Јоксимовић, 1987, 65. 
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штво тог листа покреће Радничку библиотеку, у оквиру које је изашло 
више занимљивих књига домаћих и страних аутора. На уводном месту 
13. октобра 1895. године овај лист похвалио је Ваљево, као место где је 
добро растуран њихов лист.19 Редакција листа здушно је подржавала и 
помагала многе идеје и акције напредних радника па је лист због тога 
често предмет разних напада. Поводом његовог писања и у Народној 
скупштини Краљевине Србије 6. фебруара (25. јануара) 1896. године 
вођена је жива дебата у којој је председник Министарског савета тра-
жио да министар унутрашњих дела обезбеди да се писање Социјалде-
мократа, подвргне казни која је законом прописана.20 Дана 23. фебруа-
ра/8. марта 1896. у Београду у листу Социјалдемократ објављен је чла-
нак Карла Маркса Класна борба. Иначе, у њему су сарађивали: Васа 
Пелагић, Миљко Савић, Андра Банковић, Јован Скерлић, Живојин 
Балугџић, Георги Бакалов и други.21 Лист је с честим прекидима изла-
зио до 21. маја/2. јуна 1896. године. Изашло је укупно 35 бројева. 

У Београду су 1. априла 1897. године почеле излазити Радничке 
новине и излазиле су до 6. јуна исте године. Мада је Мирко Обрадовић 
потписиван као власник и главни уредник Социјалдемократа, његов 
стварни главни уредник био је Јован Скерлић. Мирко Обрадовић је на 
разне начине сарађивао са овим али и другим новинама. Вршио је 
њихову дистрибуцију и продају, давао вести и информације, предла-
гао питања и теме о којима би требало писати, прикупљао новчане 
прилоге... 

 Кад је тај лист угашен, по објављеним сећањима Драгише Лапче-
вића, Јован Скерлић и Милорад Поповић су писмом из Париза иници-
рали покретање новог листа и у његову редакцију предложили Мирка 
Обрадовића. Резултат те њихове иницијативе био је да је Мирко Обра-
довић са групом радника и напредних београдских интелектуалаца 
1900. године покренуо Напред, лист за привредна и књижевна питања, 
намењен радницима. И у његовом заглављу писало је да је власник и 
одговорни уредник листа Мирко Обрадовић. Лист је излазио од 19. сеп-
тембра 1900. до 14. јануара 1901. године и за то време изашло је само 
девет бројева. Власти су забраниле излажење тог листа због објављива-
ња чланка Нова груписања. 

Ни после тога Обрадовић није клонуо духом већ је након петнаест 
дана покренуо иницијативу за издавање нових новина - Раднички лист. 
Са групом социјалистичких оријентисаних интелектуалаца и велико-
школаца сазвао је збор радника, на коме је донета одлука о покретању 
тог новог листа, који би писао и радио на организовању радника у Бео-

                                                      
19 Сикирица, 1969, 61. 
20 Топаловић, 1964, 40 и 44. 
21 Мала енциклопедијa, 1978, 267. 
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граду. Другим речима који би наставио линију које се држао Напред. У 
том циљу изабран је и одбор у који су поред њега ушли: Коста Јовано-
вић; Лазар Марјановић, лимар; М. Милчић, кројач; Милан Петровић, 
зидар; М. Димитријевић, четкар; Никола Величковић, столар и Ч. 
Мишовић, обућар. Овај одбор потписао је и позив радницима да се 
претплате на лист.22 

 Први његов број у продаји појавио се 30. јануара 1901. године. 
Изашло је свега 23 броја, а последњи 14. јула 1901. године. Дакле, 
после само пет месеци и он је забрањен наводно што је као неполити-
чан лист почео да пише о политичким темама и што је доносио више 
прогресивних натписа. На њему је писало да је његов главни и одговор-
ни уредник Мирко Обрадовић. Др Сергије Димитријевић је написао да 
је он био само формални власник и уредник а да је стварни уредник био 
Коста Јовановић. Уредник ових листова био је и Радован Драговић а 
њима су поред осталих сарађивали и Димитрије Туцовић, Јован Скер-
лић и још неки. Према сведочењу Крсте Тачевића23 на страницама Рад-
ничког листа први пут у Београду појављују се крилатице: Ослобођење 
радника је дело самих радника, Ми не живимо да радимо, него радимо 
да живимо, Хлеб – храна телу, наука – храни душу и Радници свију 
земаља уједините се. Вредна помена је и чињеница да је неколико 
његових бројева објављено и на неким страним језицима. 

Тадашњу штампу у ширењу напредних идеја много је ометао апсо-
лутистички режим Александра Обреновића. Иначе, њено излажење 
помагали су напредни радници из целе Србије својим новчаним прило-
зима и на друге начине. Ако је судити по материјалном стању и општем 
и идејно-политичком образовању мало је вероватно да је Мирко Обра-
довић могао бити стварни власник, па и одговорни уредник тих новина. 
Као храбар човек и доследан борац за идеје за које се борио он је веро-
ватно био спреман да прихвати кривичну и сваку другу одговорност за 
те новине па је фиктивно потписиван као њихов власник и одговорни 
уредник. 

Основу за ову претпоставку налазимо и у писању Миљка Кораћа,24 
са којим је неко време био политички истомишљеник а онда су се поли-
тички разишли, који поред осталог написао: За своја уверења без резер-
ве даје све. У доба реакције оне од 1880-1888. кад је штампа високим 
казнама спутавана, Мирко Обрадовић се није плашио да му се за криви-
це продаје имање, које није ни имао, прима се да се не би социјалистич-
ка штампа угасила да буде одговорни уредник и издавач листова који 
су тада наизменично излазили, као: Социјалдемократ, Напред и Рад-
                                                      
22 Тачевић , 1959, 2. 
23 Исто. 
24 К(ораћ) M., 1932, 3. 
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нички лист. Прогањања и хапшења се није плашио, нити су патње 
икада поколебале овог поштеног идеалисту. 

Мада су ови листови кратко трајали и излазили с прекидима имали 
су значајну улогу у ондашњој Србији. Услед цензуре, прогона и хапше-
ња уредника, забрана, па и недостатка новчаних средстава нису могли 
дуго опстајати. Ипак су успевали да у извесној мери утичу на јавно 
мњење. Привлачили су пажњу читалаца својим текстовима о животним 
проблемима народа. Жигосали су појаве неправедних и неједнаких дру-
штвених односа, понекад на бруталан начин. Разоткривали су, макар, 
често на једностран начин са провидним тенденцијама узрочнике неда-
ћа већине њихових читалаца али и других грађана . 

Један од првих српских социјалиста 

Последње деценије XIX века појавиле су се прве социјалистичке 
радничке организације у Србији. Заоштравање класних противуречно-
сти између занатских послодаваца и радника повезано је са борбом рад-
ника и либерала у редовима занатлија, што је условило цепање зана-
тлијског удружења. Српски занатлијско-раднички савез створен је 
одвајањем левичара (социјалиста и радикала) од Занатлијског удруже-
ња и оснивањем нове организације 25. и 26. октобра 1892. године на 
састанку око 500 занатлија из целе Србије, који је одржан у Београду. 
Тај савез представљао је гнездо из кога су формиране прве социјали-
стичке радничке организације у Србији.25 

У Ћуприји 1894. године на Другој земаљској скупштини Српског 
занатлијско-радничког савеза, од групе занатлија на челу са Андром 
Банковић изнет је предлог да се оснује Социјалистичка партија. Скуп-
штина је предлог као умесан примила али с погледом на прилике у који-
ма се земља налази – исти одлаже до бољих времена.26 Тада је дат 
предлог програма партије који је предвиђао неограничено право избо-
ра, слободу штампе, слободу збора и договора, прогресивни порез, уки-
дање сталног војног рока, осигурање радника и њихових породица и 
као крајњи циљ царство радника на име правде, љубави и потпомага-
ња једнакости. Постојало је још неколико иницијатива за стварање 
Социјалистичке партије, попут оне из новембра 1895. године у Смеде-
реву. Основни разлози што сви ови покушаји српских социјалиста нису 
довели до стварања Социјалистичке партије, леже у томе што у Србији 
у последњој деценији XIX века није било још довољно класно свесних 
радника у модерном смислу речи. Србија је, у то време, била сирома-

                                                      
25 Димитријевић, 1953, 5. 
26 Архив Завода за историју радничког покрета, Фонд Димитрија Јанковића 
Робеспјера.  
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шна земља на врло ниском нивоу привредног развоја, али са доста раз-
вијеном занатском радиношћу, скоро без праве индустрије.27 

 Током 1898. и 1899. године, у доба терора, када су социјалисти 
Лапчевић, Пелагић и други прогањани, Милорад Поповић, који је 
живео у Паризу, оснива Југословенско радничко друштво, а 1900. обра-
зовао је Одбор социјалиста у који су поред њега ушли: из Београда 
Јован Скерлић, Коста Јовановић и Мирко Обрадовић и из унутрашњо-
сти Драгиша Лапчевић и Љуба Јовичић. Одбор је радио само неколико 
месеци и његов рад није имао значајнијег успеха. Био је то седми поку-
шај оснивања Социјалистичке партије. Стварањем радничких организа-
ција Одбор социјалиста се распао, а место њега образован је Централни 
одбор, као политички одбор, са Радованом Драговићем на челу. Рад тог 
одбора био је од изузетног значаја јер су преко њега извршене све при-
преме за оснивање Социјалистичке партије.  

Мада нема довољно података о конкретним активностима на том 
плану, нема сумње да је Мирко Обрадовић био је један од првих срп-
ских социјалиста последње деценије XIX века.28 То не произилази само 
из његовог идејно-политичког опредељења већ и чињенице да је на раз-
не начине учествовао у организовању социјалистичких структура, па и 
из чињенице да је био у већ поменутом Одбору социјалиста. 

Први председник Ваљевског радничког друштва 

У листу Полицијски гласник,29 пронашли смо текст следеће потер-
нице Мирка Обрадовића, бившег одговорног уредника Радничког гласа, 
који је пресудом Апелационог суда осуђен на 60 дана затвора и да пла-
ти 114 динара таксе за штампане кривице тражи кварт полицијски, 
актом бр. 778 да над њим изврши поменуте пресуде. Нађеног треба 
спровести Управи града Београда с позивом на број 3044. 

Због активног рада на стварању радничких организација у Београ-
ду, режим краља Александра Обреновића, осудио је Мирка Обрадовића 
на две године робије. После изречене пресуде он бежи из Србије у 
Аустроугарску,30 у Загреб, где је провео извесно време. Историчар 
Милан Сикирица31 пише да је у Ваљево дошао из Војводине, марта 
1903. године, где се склонио од прогона полиције. Убрзо бива откривен 
и ухапшен у Ваљеву, али је после Мајског преврата 1903. године 
пуштен на слободу.32 По изласку из затвора Мирко Обрадовић поново 
                                                      
27 Ђорђевић, 1965, 89.  
28 Биографски лексикон Златиборског округа, 2006, 506. 
29 „Полицијски гласник“, 5. фебруара 1902, 32. 
30 Јоксимовић, 12. септембра 1980, 7. 
31 Сикирица, 1969, 57. 
32 Вујић и други, 1967, 96. 
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се враћа у Ваљево, где се трајно настањује. Његов долазак у Ваљево 
значио је много за раднички покрет Ваљева и околине, који се тада 
налазио у фази организовања.33  

Иначе, познато је да је у граду на Колубари још 4. марта 1882. 
године основано удружење Слога ваљевских радника, које је настојало 
да окупи све занатлијске раднике ради узајамног помагања у случају 
болести, смрти и изнемоглости.34 По неким тврдњама било је то једно 
од 18 најнапреднијих удружења која су сачињавала Српски занатлијски 
савез. Имало је око 100 чланова међу којима се посебно истицао Дими-
трије Јанковић Робеспјер, кројачки радник, а потом познати публици-
ста. Удружење се старало и да своје чланове културно унапреди, отва-
рајући књижнице и читаонице, одржавајући предавања итд. Оно је било 
организатор других значајних и разноврсних активности а са сличним 
организацијама из Београда и Шапца било иницијатор оснивања Срп-
ског занатлијског савеза, након чијег оснивања је и престало да ради.35 

Од доласка у Ваљево па све до 1928. године, када се због болести и 
оронулости повукао, Мирко Обрадовић је био моторна снага и једна од 
главних полуга у партијском и синдикалном организовању тамошњих 
радника. С тим у вези Крста Тачевић36 је записао:  

Доласком Мирка Обрадовића у Ваљево раднички покрет добија јед-
ног искусног и прекаљеног борца, који се ставља на чело покрета. Њего-
вим неуморним радом, покрет се постепено ослобађа ситнобуржоаских 
схватања и малограђанских навика, добијајући све више идејнополитич-
ки карактер као борбена организација. Мирко стално утиче на синди-
калне и партијске функционере да свој рад у организацијама прилагоде 
новом систему, који су већ имале модерне радничке организације у Бео-
граду. Мирко није био ни јак интелектуалац, ни велики говорник, али је 
зато имао искрена и снажна осећања за раднички живот и патње, за 
неправде које се чине сиротињи. Та осећања изражена у неколико речи 
могла су лако да задобију масе. Што је било најважније, то је његово 
фанатичко веровање о неопходности пропасти буржоаског пројекта и 
о крајњој победи пролетеријата. Имајући увек то пред очима, он није ни 
у најтежим часовима клонуо духом, изгубио веру у победу или показао 
склоност за помирење са класним противницима. 

Име Мирка Обрадовића налази се међу радницима који су 3 јуна 
1903. године прикупили шест динара за помоћ Радничким новинама. У 
допису из Ваљева, објављеном у Радничким новинама 22. јула 1903. 
године, тражи се помоћ од другова из Београда ради организовања рад-

                                                      
33 Митрашиновић, 1966, 186. 
34 Јовановић, 1966,146. 
35 Вујић и други, 1967, 83 и 84.  
36 Тачевић, 1959, 2. 
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ника у Ваљеву. Четири дана касније одржана је радничка конференција, 
која је због велике посете прерасла у раднички збор на којој је изабрана 
привремена управа, којој је стављено у задатак да припреми правила за 
оснивање радничког друштва и организовање новог збора. У оквиру 
припрема Оснивачког збора Ваљевског радничког друштва, 3. августа 
1903. године у кафани Македонија у Ваљеву одржана је конференција 
опанчарских радника на којој су о потреби организовања радника у 
Ваљеву говорили Мирко Обрадовић, Стојан Стевановић и Јован Кон-
стадиновић.37 

По одлуци Привремене управе Оснивачки збор Ваљевског раднич-
ког друштва заказан је за 27. јули/9. август 1903. године38 у кафани 
Васе Бабића у Ваљеву. Том приликом вршен је упис чланова и изабрана 
прва управа у коју су ушли Мирко Обрадовић, терзијски радник; Сто-
јић Зорић, јорганџијски радник; Јован Констандиновић, обућарски рад-
ник; Илија Милосављевић, лимарски радник; Душан Живојиновић, 
фотографски радник; Исаило Марковић, зидарски радник; Влајко 
Тадић, обућарски радник; Живко Стојановић, лимарски радник и рад-
ници Љубомир Јовановић, Ненад Вуковић, Владимир Максимовић, 
Милан Пантелић и Милан Жеравчић. За првог председника Ваљевског 
радничког друштва изабран је Мирко Обрадовић који је већ био иници-
јатор и организатор неких акција и манифестација. 

О одржаном Оснивачком збору Радничке новине известиле су своје 
читаоце: Збор је био одлично посећен, у групама по 50 долазили су рад-
ници са црвеним тракама, а на кафани у којој је збор одржан лепршала 
се црвена застава, симбол ослобођења. До два и по сата поподне локал 
је био пун, више од 300 радника дошло је на збор. 

На збору су донета Правила Друштва и одмах се у његово чланство 
уписало 160 радника. Према усвојеним Правилима новоосновано Дру-
штво ће радити на умном, моралном и материјалном унапређењу члан-
ства. Тај циљ треба остварити кроз: а) отварање читаонице и књижни-
це; б) приређивање предавања и курсева у којима ће се чланство поду-
чавати у читању и писању, природним и друштвеним наукама; в) осни-
вање радничког певачког хора и приређивањем излета и забава; г) рас-
прављању питања која се односе на поправку радничког стања; д) рад 
на организацији радника, на буђењу њихове класне свести, а нарочито 
на агитацији кроз ступање радника у стручне организације. Истовреме-
но, предвиђено је да се Друштво ангажује на уређењу питања о осигу-
рању својих чланова у колективу у случају смрти и несрећних случаје-
ва. Такође, предвиђена и могућност давање материјалне помоћи члано-
вима који се нађу у невољи итд. 

                                                      
37 Сикирица, 1969, 62. 
38 Ранковић, 2002, 20. 
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Добрим делом, захваљујући иницијативи, промишљеном и упор-
ном раду Мирка Обрадовића Друштво је развило живу и свестрану 
активност. Сваких петнаест дана организована су предавања на разне 
теме: штетност алкохола и пушења; правилна исхрана, хигијена рада, 
опште право гласа, слобода штампе, радничко заштитно законодавство 
итд. После предавања одржаване су забаве, које су радничкој омладини 
пружале потребну разоноду.  

Радничке новине су забележиле да је Ваљевско радничко друштво 
15. марта 1904. године обележило је годишњицу смрти великог проле-
терског учитеља Карла Маркса концертом са игранком. Исте новине 
известиле су да је 13. марта те године у кафани Љубовија одржан збор 
Ваљевског радничког друштва на коме је договорено да се отвори бес-
платна школа за раднике и читаоница за дневну штампу и библиотеку. 
Организована је и велика прослава 1. маја – Међународног празника 
рада. 

На годишњој скупштини, одржаној 3. јула 1904. године, изабрана је 
нова управа на челу са Стојићем Зорићем, као председником, Исаилом 
Митровићем, као секретаром и Благојем Брачинцом, као благајником. 
Нова управа организовала је и велики протестни збор 23. октобра 1904. 
године у Ваљеву против полицијског насиља, захтевајући да се пони-
шти решење о прогонству Симе Бојовића, које је донело Окружно 
начелство у Ваљеву. Још неко време ово друштво је имало динамичан и 
успешан рад, коме је главни тон давао Мирко Обрадовић, ударајући 
главне темеље модерном радничком покрету у Ваљеву.  

Пошто је раднички покрет не само у Ваљеву, већ и Србији, доста 
ојачао власти су предузимале разне мере и радње да сузбију ту актив-
ност. Отуда су вође овог покрета чиниле одређене напоре да се мењају 
облици и форме деловања. Тако су одлукама II конгреса Радничког 
савеза 1904. године престала да постоје радничка друштва. Њихову 
активност требало је да предузму струковни пододбори, синдикална 
већа и основне организације Српске социјалдемократске партије.39  

Председник Месне организације Српске 
социјалдемократске партије 

Српска социјалдемократска партија настала је 2. августа 1903. 
године у Београду, као прва радничка партија у Србији, спајањем орга-
низација радничког покрета које су биле под утицајем социјалиста Све-
тозара Марковића, Васе Пелагића, Радована Драговића и осталих. 
Основана је под именом Српска социјалдемократска странка (ССДС), 
али јој је 1909. име промењено у Српска социјалдемократска партија 

                                                      
39 Вујићи и други, 1967, 93-98. 



Милорад Радојчић 

32 

(ССДП). Први председник ССДП је био Драгиша Лапчевић, а већину 
њених предводника чинили су Ужичани. Поред Драгише Лапчевића, 
били су Радован Драговић, Димитрије Туцовић, Душан Поповић и још 
неки, па је вероватно познанство и дружење са њима утицало и на Мир-
ка Обрадовића да им се придружи.  

Убрзо по оснивању ССДП издржала је тешке унутрашње борбе 
пошто је требало савладати отпор антипартијске и синдикалистичке гру-
пе (Коста Јовановић, Јован Скерлић, Љуба Јовичић, Милорад Попо-
вић...). Њихов план да се ССДП одрекне самосталне политичке акције, а 
раднички покрет своје активности усмери на синдикате није успео. У 
периоду 1905-1907. године она доживљава нову кризу и опадање члан-
ства услед непринципијелних сукоба у руководству и одсуства Туцовића 
због одласка у војску и на докторат у Берлин. Протоком времена под вођ-
ством Димитрија Туцовића партија је прихватила марксистичку оријен-
тацију и изграђује се као револуционарна организација. Активност пар-
тије била је усмерена на борбу за опште право гласа, законодавство које 
би штитило раднике и њихове интересе, организовање штрајкова, који су 
утицали на повећање надница, скраћење радног времена и боље услове 
рада. ССДП је пуно уложила у образовање својих чланова, покретањем 
Социјалистичке библиотеке, Агитационе библиотеке, Социјалистичке 
књижнице и разних часописа (Живот, Борба, Будућност, Једнакост). 
ССДП је била нарочито јака у новинарским круговима. 

Одмах по одржавању Оснивачког конгреса ССДП у Београду, у 
Ваљеву је 30. августа 1903. године одржан збор социјалдемократа, на 
коме је о положају радника и сељака и стварању нових пролетера гово-
рио Владимир Росић. Тим поводом указано је на потребу даљег органи-
зовања и најважније задатке ССДП. Истовремено, одлучено је да на 
предстојећим изборима заказаним за 8. септембар 1903. године социјал-
демократски кандидат буде инжењер Леонид Зисић, који је у Ваљев-
ском округу добио 288 или 10% укупних гласова, што је био добар 
резултат. 

Још у априлу 1904. године у Ваљево долазе и одмах ступају у рад-
нички покрет два искусна и неуморна борца. Један од њих, Димитрије 
Чикић, рођен је 1862. године у Босанској Градишки, млинарски радник, 
који после рада у Сомбору, Пешти и Бечу, одлази у Немачку, где је 
радио у више места и постао члан Немачке социјалдемократске парти-
је.40 По повратку у Србију радио је у Лесковцу и Београду, а при дола-
ску у Ваљеву, у Раднички дом доноси слике твораца научног социјали-
зма Карла Маркса и Фридриха Енгелса. Други, Влада Остојић, камено-
резачки радник, донео је слику младог пролетерског песника Косте 
Абрашевића. 
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Престанком рада Радничког друштва на иницијативу Мирка Обра-
довића и Димитрија Чикића4113. јуна 1904. године у Ваљеву је основана 
Месна организација ССДП. У њено руководство су ушли: председник 
Стојић Зорић, јорганџијски радник; секретар Благоје Брачинац, бравар-
ски радник; благајник Сима Бојовић, опанчарски радник и чланови 
управе Милан Стојановић и Јован Жилетић, радници.42 Новообразована 
партија помагала је све акције и манифестације напредних радника, а 
нарочито се ангажовала на образовању синдикалних струковних подод-
бора и организовању радничких штрајкова. Интензивне активности ове 
и других организација ССДП приморала је министра унутрашњих дела 
Стојана Протића да већ јула 1904. године пошаље допис свим окру-
жним начелствима против активности социјалиста. Тај допис је охра-
брио ваљевске трговце који су приморавали своје помоћнике да раде и 
недељом, мада су се они преко свог удружења борили против тога јер 
су недељом пре подне требали ићи у школу.  

Месна организација ССДП у Ваљеву све више је јачала сопствену 
активност и попуњавала своје редове. Захваљујући и томе, у то време, у 
овом граду на Колубари било је организовано више синдикалних под-
одбора (кожарско-прерађивачки, кројачки, опанчарски, абаџијски, ме-
талски...). На заједничкој конференцији одржаној у Ваљеву 9. октобра 
1904. управе свих струковних пододбора и Месне организације ССДП 
испоставили су ове захтеве: а) да послодавци набављају раднике преко 
организације; б) да се радно време скрати са 12 на 10 часова дневно и, 
в) да се укине рад на парче и празником. Пошто су сви послодавци при-
хватили те захтеве ова победа радника Ваљева имала је изузетан велики 
политички значај. .  

Поред осталог Месна организација ССДП у Ваљеву организовала је 
протестни збор поводом напада групе официра на раднике у Крагујевцу 
12. јула 1904. године. У просторијама Општинске гостионице 15. марта 
1905. године организовала је успело Марксово вече са предавањем, 
забавним програмом и игранком. Оваквих и сличних активности бива-
ло је све више што је јачало раднички покрет. Зато је власт у Србији 13. 
јула 1905. године издала Наредбу о радничким штрајковима. Против те 
полицијске наредбе дошло је до протеста широм Србије, па и у Ваљеву. 
Тамошњи радници на протестном збору 19. августа 1905. године усваја-
ју резолуцију против наредбе о штрајковима и предлог да се сви радни-
ци претплате на Радничке новине. Сви ти протести допринели су да је 
полицијска наредба о штрајковима морала бити повучена. Нешто 
касније на Збору је донета и резолуција против новог пројекта Закона о 
радњама. 
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Месна организација ССДП у Ваљеву и струковни синдикални 
пододбори посебно су успешно водили борбу за чистоту својих редова 
и против разних слабости. Међутим, још дуго је занемариван рад на 
селу из страха да не разводни своју класну борбу. Током 1905. године у 
организовању и раду синдикалних пододбора посебно се истичу Мирко 
Обрадовић, терзијски радник; Павле Павловић, абаџијски радник; Сто-
јић Зорић, јорганџијски радник; Јован Константиновић, јорганџијски 
(обућарски – ПМР) радник и Илија С. Илић, опанчарски радник.43 Иако 
је од оснивања Мирко Обрадовић био у њеним првим редовима и полу-
писмен у свим преломним тренуцима, успео је да направи прави избор 
и да се добро оријентише.  

Крајем фебруара 1906. године Месна организација ССДП у Ваљеву 
одржала је своју годишњу скупштину. Том приликом анализирала је 
свој дотадашњи рад, договарала будуће задатке и бирала нову управу. 
Посебно је похваљен успех ове организације у културно-политичком 
раду и наглашено да је сваке суботе одржавано другарско вече са при-
годним програмом и предавањем. Тада је за новог председника ове 
организације изабран Мирко Обрадовић, док је дужност секретара 
поверена млинарском раднику Ристи Јакшићу а благајника обућарском 
раднику Илији Петровићу.44  

Од 15. до 17. априла 1906. године у Београду одржан је IV конгрес 
ССДС после кога је још више интензивиран рад њене месне организа-
ције у Ваљеву. Тих дана посебно је интензивирана борба за опште пра-
во гласа и штрајкови против све веће незапослености. На иницијативу 
Мирка Обрадовића ССДП и Синдикат све чешће обједињавају акције 
радничке класе против послодаваца, који све чешће траже помоћ поли-
ције. Тако је ваљевска ССДП 30. септембра 1906. године подржала рад-
нички збор против расписа Министарства унутрашњих послова упере-
ног против радничких штрајкова. 

И на ванредној скупштини Месне организације ССДП у Ваљеву, 
одржаној 27/14. јануара 1907. године Мирко Обрадовић је поново иза-
бран за њеног председника. Овог пута дужност секретара поверена је 
обућарском раднику Јовану Константиновићу, а благајника лимарском 
раднику Ђорђу Стојиљковићу. Између осталог, закључено је да се убу-
дуће посебна пажња посвети културно-забавном раду и организацио-
ном јачању.  

Током летњих дана одржана су два велика радничка збора. На 
првом је говорено о новом пројекту Закона о радњама и пројекту Зако-
на о осигурању радника, а на другом договорено образовање Одбора за 
социјалистичку штампу, као заједничког органа партијске организаци-
                                                      
43 Сикирица, 1969, 58. 
44 Исто, 66. 
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је и Синдикалног већа. Од 9. до 12. августа 1907. у Ваљеву је боравио 
Драгиша Лапчевић када је поред разговора, давања инструкција и саве-
та саговорницима одржао неколико предавања о радничком законодав-
ству и политички збор на коме је полагао рачун о свом раду у парла-
менту и говорио о шпекулацијама у вези изградње пруге Забрежје – 
Ваљево. 

Након плодног рада 17. фебруара 1908. године Мирко Обрадовић је 
поново изабран за председника Месне организације ССДП у Ваљеву. 
Овог пута најближе сараднике имао је у опанчарском раднику Влајку 
Радовановићу као секретару и већ помињаном Ђорђу Стојиљковићу, 
као благајнику. Дужности ревизора поверене су Љуби Супуровићу и 
Миливоју Обрадовићу. Одлуком њене ванредне скупштине почетком 
јуна 1908. године у Ваљеву је отворена партијска школа. Тим поводом 
у Радничким новинама45 објављен је следећи текст: Социјалистичка 
организација у Ваљеву отворила је партијску школу и позива све радни-
ке, који желе бити чланови школе, да се обрате за упис друговима 
Новаку Белчићу, абаџијском раднику и Ђоки Стојиљковићу, лимар. рад-
нику. Упис ће трајати до 13 ов. мес., када ће се одржати конференци-
ја пријављених другова ради утврђивања часова. Предаваће друг Ж. 
Исаиловић, учитељ. Препоручујемо ваљевским радницима да искористе 
ово корисно прегнуће социјалистичке организације. 

Нажалост, немамо конкретнијих података о ефектима рада те шко-
ле. Међутим, знамо да су за њихове предаваче одређивани најуздигну-
тији и партијски најизграђенији кадрови. У овој првој партијској школи 
у Ваљеву та част припала је Живојину Исаиловићу (Белотић, Влади-
мирци, 1877 – Ваљево, 1952), веома активном члану ССДП, тада учите-
љу у Горњој Грабовици код Ваљева, који ће по окончању II светског 
рата постати први председник Градског народноослободилачког одбора 
у Ваљеву, односно први послератни председник ваљевске општине. И у 
организацији ове школе била је значајна улога Мирка Обрадовића, који 
ће и 18. септембра 1908. године бити изабран за председника ове орга-
низације.46 На ту дужност поново је изабран фебруара 1909. године.47 

Месна организација ССДП у Ваљеву је 1910. године организовала 
првомајску прославу у којој је учествовало 230 људи. Одржан је велики 
збор на коме су говорили Илија Милкић и Мирко Обрадовић. У целом 
граду је била спроведена потпуна обустава рада.48 Остало је забележено 
да је Месна организација ССДП, 20. јула 1911. године, одржала народ-
ни збор на коме је енергично тражено примењивање Закона о радњама 
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и индустријским радионицама. Говорили су Мирко Обрадовић, Илија 
М. Илић, обућарски радник и Јован Панић, такође обућарски радник. 
Након тога донета је резолуција у којој је писало: да радничка класа ни 
по цену највећих жртава неће дозволити да се нека права газе; да су 
ваљевски радници готови да на позив својих централних органа ступе у 
борбу за своја права; да ће све евентуалне непријатности – нереде који 
проистичу услед изигравања закона бити крива само влада.49 

Обућарски радник из Ваљева Илија М. Илић, члан Радничке комо-
ре и ове партије, објавио је 2. септембра 1911. године у Радничким 
новинама чланак под насловом Хајдуци. У њему је критиковао полицију 
која је по Ваљеву хапсила штрајкаче иако је Законом о радњама зага-
рантовано право на штрајк. Петнаест дана касније у Ваљеву су одржане 
и велике демонстрације у којима је учествовало 600 радника. 

Тих година периодично су организоване скупштине ове организа-
ције на којима је анализиран дотадашњи рад и вршени нови избори. 
Тако је 21. јануара 1912. године одржана шестомесечна скупштина 
Месне организације ССДП у Ваљеву, на којој је изабрана управа у 
саставу: Мирко Обрадовић, председник; обућарски радник Илија М. 
Илић, секретар и кројачки радник и Никола Марамица, благајник. Већ 
30. јуна те исте године одржана је двомесечна скупштина на којој је 
изабрана управа у истим саставу. Децембра те године изабрана је упра-
ва коју су сачињавали: председник Мирко Обрадовић, секретар Илија 
М. Илић и благајник Никола Стефановић. На ванредној скупштини 
одржаној 28. јуна 1914. године председник и секретар су остали исти а 
за новог благајника изабран је Божа Терзић. 50 

 Председник Месног синдикалног већа 

Раднички покрет Србије, па и ваљевског краја, организује се тек у 
првој деценији XX века и од тада се јавља као самостална политичка 
снага на јавној позорници. У свом настанку и развоју, као што се да 
видети, морао је проћи кроз разне фазе, па је имао и успеха и падова. 
Из скоро сваке кризе излазио је искуснији и јачи, савлађујући разне 
тешкоће и стичући политичка искуства, подизао је класну свест и поли-
тичку зрелост. Све то је доприносило да радничка класа, предвођена 
КПЈ, после 40 година, крене у народноослободилачку борбу и социјали-
стичку револуцију и из ње изађе као победник.51 

Без сумње Мирко Обрадовић у историји напредног радничког 
покрета ваљевског краја заузима најзначајније место. Без обзира на 
скромно образовање, па и заосталост ове средине у којој је живео и 
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радио, схватајући значај класне борбе неуморно се ангажовао у оснива-
њу и учвршћивању радничког покрета, који је из године у годину 
постајао све јачи и бројнији. Све своје умне и физичке способности ста-
вио је у службу не само радничке класе ваљевског краја већ са осталим 
борцима за радничка права активно учествовао у стварању ССДП и 
организованог синдикалног покрета. 

У првој и другој деценији XX века радничка класа Србије предво-
ђена је ССДП и Главним радничким савезом превасходно се бави 
побољшањем свог економског и политичког положаја. Закључујући да 
та активност не може бити успешна без изградње и учвршћивања соп-
ствених организација и органа све више пажње поклања образовању 
синдикалних пододбора и Месног синдикалног већа у Ваљеву. И кад је 
1904. године у Београду основан Савез терзијско-јорганџијских и паму-
клијашких радника, као чисто синдикална класна организација, он јој 
пружа пуну подршку у раду.52  

У фебруару 1906. године у Ваљеву је основано Синдикално веће и 
изабрана управа у саставу; Илија Милошевић, млинарски радник; Јован 
Николић, кројачки радник; Радован Илић, обућарски радник и Лука 
Дујевић, абаџијски радник.53 Новоосновано синдикално веће наставља 
рад на оснивању пододбора струковних савеза али и води друге акције. 
Тако је 22. фебруара 1906. године основан Пододбор месарских радни-
ка; марта Пододбор савеза опанчарских радника; 26. марта Пододбор 
Савеза јорганџијско-памуклијских радника и у мају Пододбор савеза 
текстилних и осталих фабричких радника. У Пододбор терзијско-јор-
ганџијских и памуклијских радника изабрани су: председник Мирко 
Обрадовић, секретар Љубомир Супуровић, благајник Живојин Новако-
вић, док су у надзорном одбору били Рајко Симић и Матија Ракић (отац 
народног хероја Милића Ракића Мирка - ПМР).54 

 Послодавци су се плашили организовања и активирања радничког 
покрета па су све чешће тражили помоћ и заштиту државних органа. 
Због тога су организовани радници трпели велики полицијски притисак. 
Услед тога временом опада активност појединих синдикалних пододбора 
а долази до значајнијег смањења броја синдикално организованих радни-
ка. У намери да стабилизују прилике у том покрету Синдикално веће у 
Ваљеву августа 1909. године одређује Мирка Обрадовића и Ђоку Сто-
јиљковића да изврше ревизију свих пододбора.55 Наравно, Обрадовић је 
био и један од учесника одбрамбеног штрајка терзијских радника који је 
почео августа а завршио се децембра 1910. године без успеха.  

                                                      
52 Тачевић, 1959, 2. 
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Нову управу Синдикалног већа у Ваљеву, основану 30. јуна 1910. 
године сачињавају: председник Мирко Обрадовић, секретари Јован 
Николић и Војислав Гојковић, благајник Петар Панић и члан Јован 
Константиновић. Након тога појачава се синдикална активност, а 
посебна пажња усмерена је на укључивање радника који још нису били 
синдикално организовани, па се број синдикално организованих радни-
ка у Ваљеву стално повећавао и већ 1910/11. године броји 683 уместо 
189. колико их је било само годину дана раније.56 Већ у фебруару 1911. 
године оцењeно је да је Ваљево поред Чачка и Крагујевца имало најра-
звијенију радничку организацију и најбоље организовано социјалистич-
ко просвећивање радника.57 

На почетку 1911. године сви синдикални струковни пододбори на 
својим редовним скупштинама изабрали су нове управе које су наста-
виле упорну борбу за остваривање основних права својих чланова. 
Искусан политички радник Мирко Обрадовић, у улози председника 
Синдикалног већа Ваљева, подстицао је, координирао и усмеравао 
њихове активности у жељеном циљу. Отуда је те године била изузетно 
плодна њихова политичка и културна активност. Одржано је неколико 
зборова и конференција на којима је било речи О положају радничке 
класе у Србији, О стању финансија данашње буржоаске владе итд. 
Организовано је и неколико предавања која су захватала следећа пита-
ња О потреби синдикалних организација и њиховом значају за радничку 
класу, о ценама, о радном времену, о Закону о радњама итд.58 Истовре-
мено доста се говори о циљевима и задацима тарифних покрета итд. 

На успешно организовање радника реаговали су послодавци који 
су појачали напоре на сопственом удруживању. То и стални покушаји 
продужавања радног времена иницирали су организацију више штрај-
кова, па је донета наредба о забрани радничких штрајкова. На њу су 
ваљевски радници реаговали организацијом великог социјалистичког 
збора после чега је полиција почела да хапси раднике. У 1912. години 
нарочито су били запажени штрајкови опанчарских и пиварских радни-
ка. Код овог првог лично је интервенисао окружни начелник који је 
покушао да шегрте врати на посао, пошто они нису хтели он их је 
казнио са по десет дана затвора.59Приликом штрајка пиварских радни-
ка, радници свих струка организовали су патроле које су помогле 
штрајкачима у борби против штрајкбрехера. Синдикат је тада апеловао 
на своје чланове да не траже права по кафанама. Полиција је ухапсила 
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24 радника који су онемогућавали штрајкбрехере и извела их пред суд. 
На суду оптужене раднике су бранили Мирко Обрадовић и Драгиша 
Лапчевић.60 Октобра 1913. године у Ваљеву ради и Пододбор Савеза 
терзијских радника, који је за свог председника изабрао Мирка Обрадо-
вића а за секретара – благајника Драгутина Радовановића.61 

Тих година раднички покрет значајну пажњу поклања и изборима. 
Ипак, посебна пажња била је усмерена на организовање прослава Првог 
маја – Међународног празника рада, око којих су се окупљале све 
напредне организације радника и које су претваране у праве манифе-
стације за опште право гласа, боље услова рада, скраћивање радног вре-
мена, ефикаснију међународну правну заштиту радника и сл. Прва већа 
прослава овог празника у Ваљеву организована је 1904. године и она се 
доводи у непосредну везу са доласком Мирка Обрадовића, који не само 
да се ангажује у организацији тих прослава већ и често говори на њима. 
Тог дана радници су се са својим породицама окупили пред Радничким 
домом, одакле су са црвеном заставом на челу поворке кренули ка пар-
ку Пећина, носећи транспаренте на којима су писале три осмице (што 
значи: осам сати ради, осам сати се одмарај и осам сати сам себе васпи-
тавај). На излетишту у парку Пећина Мирко Обрадовић је окупљенима 
одржао говор а потом је уследио културно-уметнички програм.62 

О прославама Првог маја у Ваљеву доста је писао и абаџија, позна-
ти синдикални функционер и новинар Павле Павловић (Лешница код 
Лознице, 1888 – Београд, 1971), који је почетком XX века живео, радио 
и синдикално се ангажовао у Ваљеву, па је и биран за секретара Месног 
синдикалног већа у Ваљеву, а касније радио у администрацији Раднич-
ких новина у Београду. Он пише: За сваку прославу Првог маја морало 
се агитовати већ од марта месеца да би могли придобити раднике за 
свесно учешће у обустави рада, у којој је тражен главни ефекат про-
славе. Требало је много говорити са неорганизованим радником о про-
летерском империјализму и класној солидарности свих радника у све-
ту, односно излагати од почетка до краја смисао класне борбе која 
обавезује сваког радника у свету на учешће у мајској демонстрацији. 
Тако се успешна акција ширила и достизала свој врхунац у другој поло-
вини априла месеца. Конкретно речено, многи људи су убеђивани да 
треба ризиковати и евентуални губитак радног места због изласка на 
прославу, јер су истовремено многи послодавци претили својим радни-
цима таквим примерима.  
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Мирко Обрадовић не само да је убеђивао раднике да треба да узму 
учешћа у тој прослави, него се старао о условима да та прослава буде 
достојна и без инцидената, а често и говорио на њима. По масовности 
учесника и броју говора једна од најуспешнијих прослава Првог маја 
била је 1909. године када је уз Душана Поповића и Тришу Кацлеровића 
говорио и Мирко Обрадовић. И 1. маја 1914. године на градској пијаци 
у Ваљеву говорио је пред више од 1.000 радника о значају те прославе и 
опасности од новог рата који угрожава слободу и независност Србије.63 

Раднички покрет Ваљева због свега што је постигао био је високо 
цењен и у Београду. О томе Павле Павловић је написао: Покрет има 
врло солидну основу и број организованих радника и изграђеност људи 
су примерни и за углед. Оно што ваљевски покрет особито одликује, 
то је високо развијено осећање код ваљевских другова за Партију 
нашу. Личност се губи и потпуно потчињава пролетерском интересу 
чим је у питању Партија. Због тога тамо никад није било ни сепара-
тистичких тежњи ни свађа, ни прогањања. Стари наш чича Мирко 
(Обрадовић, примедба М.Р.), уз сарадњу свих трезвених људи, умео је 
увек да од покрета отклони питања личне природе и да све сложи и 
упути путем борбе за општи интерес. То не само чини овај покрет 
солидним у данашњици него и зајемчава и правилно и снажно напредо-
вање у будућности.64 

И заиста своја драгоцена искуства, пре свега стечена у радничком 
покрету Београду, Обрадовић је несебично и упорно са својим сарадни-
цима уграђивао у темеље модерног радничког покрета у Ваљеву. Захва-
љујући томе увек је био на некој oдговорној дужности и био најзначај-
нија личност овог покрета пре Првог светског рата, пре свега међу 
социјалдемократама.65 Био је говорник на многим зборовима (за опште 
право гласа, за примењивање Закона о радњама и индустријским радио-
ницама итд.), штрајковима и демонстрацијама радничке класе.  

Његова дубока старост и његова лична солидност као човека улива-
ла је респекта код онда назадних радничких противника, према створе-
ном радничком социјалистичком покрету. По чика Мирку окорели 
послодавци виде да то није покрет балавурдије и мангупарије, како се 
онда говорило, већ озбиљан покрет, вођен од солидних и озбиљних 
људи, који су знали шта хоће. Што је социјалистички раднички покрет 
све до 1919. године био у Ваљеву најјачи и најсолиднији велике заслуга 
има и чика Мирко Обрадовић.66 
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У ослободилачким ратовима 1912-1918. године 

Због старости и здравственог стања (имао је дефектну ногу па је 
шепао при ходу) Обрадовић није активно учествовао у ослободилачким 
ратовима од 1912. до 1918. године. Балкански ратови изазвали су 
озбиљну кризу у радничком покрету због губитка појединих чланова и 
застоја привреде. По завршетку ратних сукоба требало је кренути у 
организацији покрета скоро од почетка. То користе послодавци који 
продужавају радно време, закидају наднице и слично. Под врло тешким 
и рђавим приликама организована је прослава Првог маја 1913. године 
у Ваљеву. Радници који нису били ангажовани на фронту изашли су да 
прославе свој празник, покажу да су они још постоје и да ће започету 
борбу водити до коначне победе. На пијаци им је о општем праву гласа 
говорио стари и омиљени друг Мирко Обрадовић. Цео говор је саслу-
шан са највећом пажњом. После одржаног збора манифестанти су кре-
нули ка Пећини где су цео дан провели у најлепшем расположењу.67  

Оживљавање радничког покрета му полази за руком новембра 
1913. године пошто је Месна организација ССДП на своме збору рас-
прављала о положају и задацима радничке класе. Убрзо потом и Синди-
кално веће је одржало седницу свих струковних синдикалних пододбо-
ра с циљем да се агитацијом обухвати целокупно људство. Већ 10. 
децембра 1913. године изабрана је нова управа Месне организације 
ССДП у Ваљеву на челу са Мирком Обрадовић, па је ту дужност оба-
вљао и 1914. године.  

Биран је и за делегата на IX конгресу (1911) и ванредном конгресу 
ССДП (1912). На IX конгресу усвојена је резолуција о партијском раду 
на селу. Констатовано је да у ваљевском крају постоје само четири пар-
тијске организације на селу, а до избијања Првог светског рата биће 
образовано још шест таквих организација.  

Мирко Обрадовић био је један од активнијих и у Радничком кул-
турно-уметничком друштву Абрашевић у Ваљеву које је имало певачки 
хор и позоришну групу, које су углавном окупљале синдикално органи-
зоване раднике. Активност овог друштва одвијала се и кроз организова-
ње предавања, извођење хорских песама и радничких рецитација и ређе 
– позоришних комада (најчешће једночинки). Приходи са тих приредби 
углавном су уступани радницима штрајкачима и радницима без посла.  

Интересантно је да Мирко Обрадовић није био уписан у бирачки 
списак житеља Ваљева 1914. године, мада се поуздано зна да је тада ту 
живео. Очигледно је да се знало за кога ће гласати. Ипак, био је посла-
нички кандидат Ваљевског округа на парламентарним изборима који су 
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требали да се одрже 14. августа 1914. године. Дакле, непосредно уочи 
избијања Првог светског рата.68 

 Избијањем Првог светског рата поново је задат нови снажан уда-
рац ширењу синдикалног и социјалистичког покрета, како у целој 
Србији тако и у ваљевском крају. Нажалост овог пута последице у 
ваљевском крају су биле веће пошто се он нашао на главном удару 
непријатеља. Ипак, поједине синдикалне организације су успевале да се 
одрже и наставе борбу. Тако су у септембру 1915. године кројачки рад-
ници у Ваљеву ступили у штрајк за повећање надница.69 

И током окупације Обрадовић се борио за права радничке класе. 
Од 1916. до 1918. године био је општински одборник у Ваљеву.70 
Миран, сталожен и душеван човек уживао је опште симпатије ваљев-
ских грађана свих редова. За време окупације, препознатљив по својој 
старости, не плашећи се интернирања, не смирује се већ трчи да се сва-
ком у невољи нађе. Као одборник општине бори се против интернира-
ња, за помоћ оскуднима и прогоњеним. Прибира људе и жене око себе, 
храбри, бодри у очекивању бољих дана... И зато што је био један од 
оних, због којих је ваљда створена народна изрека, која гласи: Због ова-
квих и сунце грије зато га нико није могао мрзети, па је већини био при-
хватљив.71 

Када су пред крај Првог светског рата сељаци у околини Ваљева 
убили двојицу жандармеријских наредника због тога што су им ови 
одузели кола и запреге, аустроугарски генерал Доминић наредио је да 
се из Ваљева и свих општина у округу узму за таоце најпознатији људи. 
Међу њима из Ваљева су били Мирко Обрадовић; Светозар Поповић, 
трговац - извозник и народни посланик; Петар Марковић, познати адво-
кат а касније и министар; Војислав Тадић, индустријалац, Илија Илић, 
радник и синдикални функционер. Њима је генерал Доминић предочио 
да је угрожена безбедност Аустријанаца у Ваљеву и околини и да они 
одговарају својим главама за све оно што би се против њихове војне 
силе учинило.72 

Како је Мирко Обрадовић придобијао присталице за своје идеје 
можда најбоље илуструје пример Михаила Петровића Мингеја (Ваље-
во, 1907 – Београд, 1991)73, учитеља, новинара и публицисте, познатог 
просветног и синдикалног радника из Ваљева, који је написао: У нашој 
авлији (Илије Бирчанина улица број 9) између осталих становао је Мир-

                                                      
68 Јоксимовић, 1987, 66. и Сикирица, 1969, 81. 
69 Будућност бр. 87, Београд, , 8. септембра 1915. године.  
70 Биографски лексикон ваљевског краја, 2008, 242/3. 
71 К(ораћ) М., 1932, 3 
72 Трипковић, 1980, 87. 
73 Петровић М. Мингеј: Из минулих времена – Наша авлија „Напред“, Ваљево.  
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ко Обрадовић, кројачки радник а једно време и председник Ваљевске 
општине. Овај Чика је главни кривац што сам ја још у првом разреду 
гимназије постао – комуниста. А до тога је дошло на следећи начин. 
Становали смо кућа до куће (уџерица до уџерице, које су биле у проду-
жетку ове авлије, а доцније као склоне паду порушене) и изгледа, да је 
као први комшија приметио да сам ја дечкић који воли књигу и почео да 
ми редовно даје комунистички дечји лист Будућност. И ова литерату-
ра учинила је своје: постао сам комуниста! И не само то, већ сам 
почео да пишем и песме у комунистичком духу. Сва ова моја социјална 
литература пропала је у последњем рату, али су се неке копије још 
увек свеже задржале у мојој старачкој глави. 

Оживљавање синдикалног и социјалистичког покрета 

Мирку Обрадовићу се учинило да су по окончању сукоба у I свет-
ском рату и стварања Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца створени 
бољи дани па предузима бројне и разноврсне активности за оживљава-
ње синдикалног и социјалистичког покрета у Ваљеву и околини. Већ у 
првим данима октобра 1918. године се обнавља организација ССДП у 
Ваљеву. Првог јануара 1919. године обновио је рад Пододбора шивач-
ких радника у коме и он зарађује хлеб.74 Врло брзо се окупљају раднич-
ке снаге, бира се привремена партијска управа, уписује велики број чла-
нова, наплаћује чланарина, планирају нове акције и манифестације.  

Месна партијска организација у овом периоду посебну пажњу 
поклања растурању партијске штампе, књига и брошура социјалистич-
ке садржине. Највише се продају Радничке новине. Терзијски радник 
Мирко Обрадовић, браварски радник Милорад Пантовић, кројачки рад-
ник Никола Стефановић, обућар Илија М. Илић, сарачки радник Ради-
сав Пауновић, јорганџијски радник Стојић Зорић и још неки, прику-
пљају новчану помоћу и у то време шаљу Радничким новинама преко 
3.000 круна. Тим поводом Радничке новине о активности ваљевске пар-
тијске организације поред осталог пишу: Желети је да се на активност 
ове организације угледају и друге.75Већ у фебруару следеће године Рад-
ничке новине јављају да им је партијска организација из Ваљева поново 
послала 1.011 круна. Поред Обрадовића, Пантовића, Илића и Зорића, 
овог пута помињу се да су у прикупљању новчаних прилога учествова-
ли и Милоје Чоловић, Никола Пиргић и још неки.76  

У марту 1919. године Месна партијска организација у Ваљеву држи 
своју годишњу скупштину. Привремена управа подноси извештај о свом 
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76 Јоксимовић , 1981, 46.  



Милорад Радојчић 

44 

раду и раду организације, разговара се о програмским задацима и бира 
нова управа. За председника ове организације поново се бира стари и 
искусни раднички борац Мирко Обрадовић, а поред њега у новој управи 
су: секретар Милош Тимотић, ташнерски радник; благајник Никола Сте-
фановић, кројачки радник и чланови обућар Илија М. Илић и млинарски 
радник Димитрије Чикић. Овог пута бирана је и финансијска контрола 
коју су сачињавали: опанчарски радник Владимир Николић, учитељ 
Живорад Нешовић и опанчарски радник Будимир Милановић.77 

Као делегат ове организације Обрадовић учествовао је на Конгресу 
уједињења,78 који је требало да се одржи у Славонском Броду, па је 
након забране одржан у Београду, од 20. до 23. априла 1919. године. На 
том конгресу образована је Социјалистичка радничка партија Југосла-
вије (комуниста) – СРПЈ (к). Том приликом усвојени су Подлога уједи-
њења, Практични акциони план и Статут СРПЈ (к). Истовремено одлу-
чено је да она приступи Трећој (комунистичкој) интернационали осно-
ваној у Москви. Мирко Обрадовић био је и један од три секретара 
Закључног синдикалног конгреса у Србији, одржаног 18. априла 1919. 
године у Београду.79  

Једна од најуспешнијих прослава Првог маја у Ваљеву организована 
је 1919. године. Посета је била изнад свих очекивања. Просторије орга-
низације су биле мале и тесне да приме све заинтересоване. Зато је пала 
одлука да се преселе у Гранд хотел, где је одржан велики збор на коме су 
о значају прославе Првог маја говорили Милош Тимотић, Мирко Обра-
довић и Илија М. Илић. Учесници су били одушевљени па је поподне 
одржан нови збор пролетеријата на коме су говорили Мирко Обрадовић, 
Милош Тимотић и Веља Томашевић. У својим излагањима они су се 
изјашњавали против рата и невоља а за мир, рад, хлеб и одмор.80 

Месна партијска организација у Ваљеву 20. јула 1919. године одржала 
је два веома успешна протестна збора у знак подршке акцији међународне 
радничке солидарности. Један збор је одржан пре, а други после подне. На 
збору су реферисали Мирко Обрадовић и наставник Крста Тачевић. Рад-
ничке новине објављују, од цензуре осакаћен, допис из Ваљева у којем се 
говори о великој посети овим зборовима и закључује Целокупно радни-
штво овог дана било је окупљено око своје црвене заставе да придружи 
свој глас протеста протесту међународног пролетаријата.81 

У летњим данима 1919. нарочито су биле успешне акције Синди-
калног пододбора пекарско-млинарских радника у Ваљеву. Преко своје 
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организације ваљевски пекари су својим послодавцима поднели захтев 
да се радницима њихове струке омогући непрекидан недељни одмор у 
трајању од 36 часова: да рад престаје суботом у 18 часова а почиње тек 
у понедељак у 6 часова. Послодавци су покушали да одбију тај захтев 
али су наишли на жилав и једнодушан отпор радника, па су били при-
морани да га прихвате. Овај пример послужио је Радничким новинама 
да констатују: А кад су радници довољно класно просвећени, бројно нај-
пуније заступљени у својим синдикалним организацијама и готови за 
борбу, онда се могу лако спроводити тарифни услови и све остале син-
дикалне и политичке акције. Пример другова хлебарских радника у 
Ваљеву, који су преко своје организације Пододбора савеза радника 
животних намирница, поднели хлебарским послодавцима у погледу 
регулисања локалних услова и награде радника дотичне струке - најбо-
ље ће показати. Они су, благодарећи пуној организованости и соли-
дарсности својој дошли до успеха без борбе.82 

Тих дана су и млинарски радници у Ваљеву преко своје организа-
ције, а уз помоћ ваљевског синдикалног већа, поднели Петру Петкови-
ћу, власнику парног млина у Ваљеву своје захтеве за спровођење осмо-
часовног радног дана и повећање дневница за 15 круна. Послодавац 
видевши пред собом људе свесне свог положаја и увек спремне на бор-
бу прихватио је њихове захтеве без отпора.83 

Месна организација СРПЈ(к) у Ваљеву одржала је своју скупштину 
14. септембра 1919. године и поново за председника изабрала Мирка 
Обрадовић, док је за секретаре изабрала Милоша Тимотића и Крсту 
Тачевића а благајника Николу Стефановића. Поред њих у управу су 
изабрани: Радисав Пауновић, Илија Панић, Милорад Лазаревић, Мило-
рад Ђерић, Илија С. Илић и Драгољуб Стојановић. На забави ове огра-
низације, одржаној петнаест дана касније, сакупљена је већа сума новца 
као помоћ Социјалистичкој штампарији и Издавачком предузећу Туцо-
вић у Београду.84  

Ни у овом периоду се не може замислити ни једна значајнија акција 
напредног радничког покрета без учешћа Обрадовића. Пошто је поли-
ција претукла угоститељског радника Драгутина Савића а он се обра-
тио др Влади Поповићу – Млађем, управнику болнице да му изда уве-
рење о повредама али је он одбио да то учини рекавши да неће да изда 
било какво уверење једном комунисти. Писмо објављеном у Радничким 
новинама Мирко Обрадовић, Никола Стефановић, Илија С. Илић и 
Миљко Кораћ осудили су тај поступак лекара.  
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На збору Месне организације ССРП (к) у Ваљеву, одржаном 22. 
фебруара 1920. године о политичкој ситуацији у Југославији говорио је 
Павле Павловић.85 Дана 4. априла 1920. године одржан је нови збор 
Месне организације ССРП (к) у Ваљеву, на коме је усвојена резолуција 
у којој се захтева успостављање дипломатских односа са Совјетском 
Русијом.86 Пар дана касније Први мај у Ваљеву прослављен је општом 
обуставом рада. Поворка од 1.200 манифестаната са црвеном заставом 
на челу, прошла је кроз град. Одржана су четири политичка збора. 
Полиција је била у стању приправности али није интервенисала.87 

Током 1919. и 1920, године догађаји у напредном радничком 
покрету Ваљева и околине одвијају се великом брзином. И свуда су 
Мирко Обрадовић, Драгојло Дудић (Клинци, Ваљево, 1878 – Мачкат, 
Златибор, 1941), земљорадник и револуционар, који ће посмртно бити 
проглашен и за народног хероја; Радисав Пауновић (Цветановац, Љиг, 
1891 - Ужице, 1971), сарачки радник и истакнути синдикални активи-
ста, који је након II светског рата био и председник ужичке општине; 
Крста Тачевић (Кратово, 1884 – Београд, 1976), наставник, истакнути 
синдикални и партијски активиста и новинар; и други. Ваљевска пар-
тијска организација иницира и помаже оснивање организација широм 
округа, па и у неким селима. Све синдикалне групе су активне. Млади 
радници формирају свој фудбалски клуб Слога. Напредни интелектуал-
ци, међу којима је највише гимназијалаца, са младим радницима фор-
мирају скојевску организацију. Прославе Првог маја су масовне, одржа-
вају се велики зборови, протестује против владиних одлука упућују 
оштре резолуције, наилазе таласи штрајкова. Увек је међу најактивни-
јима Мирко Обрадовић. Води акције, организује зборове, говори. Сти-
же да сакупља помоћ за Радничке новине, за Радничку штампарију и 
ИП Туцовић, да председава конференцијама на којима се бирају делега-
ти за конгресе88 и више органе. 

Првог јануара 1922. Месно синдикално веће у Ваљеву, са Мирком 
Обрадовићем на челу, обавестило је раније чланове Радничке културно-
уметничке групе Абрашевић да је група обновила рад.89 Преко листа 
Организовани радник позвани су стари и нови чланови да су упишу у 
обновљено друштво. Већ о Божићу Друштво је имало спремљен про-
грам за јавни наступ, који је полиција прво одобрила, а потом забрани-
ла. Тим поводом управа Месног синдикалног већа из Ваљева написала 
је преко Организованог радника отворено писмо министру унутрашњих 
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89 Јоксимовић, 1969, бр. 4-5, 95. 
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дела у којем протестује против самовоље секретара ваљевског Окру-
жног начелства Бративоја Антића, који је прекинуо приредбу и дахиј-
ски се понашао. Одговарајући на питање Обрадовића зашто прекида 
приредбу, Антић је одговорио да он има Закон о заштити државе у 
рукама и да може да ради што је њему воља.90 

Делегат на Вуковарском конгресу КПЈ 

Месец дана пре Другог конгреса Социјалистичке партије Југосла-
вије (комуниста), који је требао да се одржи од 20. до 23. јуна 1920. 
године у Вуковару, партијске организације су добиле пројекте Програ-
ма, Статута и тактике Партије. Ти материјали су проучавани на партиј-
ским састанцима и конференцијама. Дошло је до испољавања различи-
тих мишљења и жучне расправе између центрумаша и левичара (кому-
ниста). Пошто је кључ за избор делегата за конгрес био један делегат на 
150 чланова за делегате у Ваљеву су изабрани: Мирко Обрадовић, 
Крста Тачевић, Никола Стефановић, Вукоман Трифуновић, Илија С. 
Илић и Миљко Кораћ. У Убу је изабран Реља Алексић, Мионици 
Душан Драгићевић, Клинцима Драгојло Дудић, Дивцима Александар 
Новитовић и Рајковићу Војислав Рафаиловић.91 Знајући какво је распо-
ложење већине партијског и синдикалног чланства Месна партијска 
организација је пред одлазак на Конгрес заказала конференцију на којој 
је делегатима дат везани мандат и наложено им да гласају за предложе-
не нацрте Програма, Статута и тактике Партије. У противном, речено 
им је, да ће бити искључени из партије. 

Непосредно пред одлазак на Конгрес полицијске власти забраниле 
су одлазак на Конгрес наставнику Ваљевске гимназије Крсти Тачевићу, 
једном од најближих сарадника Мирка Обрадовића, који је пуних два-
десет година играо значајну улогу у радничком покрету Ваљева. Поред 
осталог био је секретар Месне организације ССДП, секретар Месног 
синдикалног већа, обласни секретар Партије за западну Србију итд. 
Пошто је због свог револуционарног рада отпуштен из државне службе 
радио је као секретар Окружне заштите инвалида, деце и младежи. 
Његови покушаји да се снађе и ипак отпутује нису дали резултат. 

Делегати из ваљевског краја на Вуковарском конгресу Комунистич-
ке партије Југославије (КПЈ) су се поделили. За предложене материјале 
и промену имена Социјалистичка радничка партија Југославије (кому-
ниста) у Комунистичка партија Југославије гласали су Мирко Обрадо-
вић, Драгојло Дудић, Павле Павловић и Реља Алексић. Појединци 
попут Миљка Кораћа определи су се за конгресну мањину, изгледа јер 
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су њој припадали неки његови политички и лични пријатељи, попут 
Драгише Лапчевића и Живка Топаловића. Са Конгреса он је послао је 
дописницу црвене боје својој супрузи, на којој су се поред њега потпи-
сали још неки Ваљевци који су били делегати (Драгојло Дудић, Павле 
Павловић, Мирко Обрадовић и други).92 Значај Вуковарског конгреса је, 
пре свега, у доношењу Програма који је значио победу револуционарне 
оријентације Партије.  

 По повратку делегата у Ваљево поставило се питање одговорности 
за непоштовање договора. На партијском састанку Илија С. Илић је 
покушао да оправда поступке својих истомишљеника али му није дато 
да говори. У јулу води се оштра битка против центрумаша, међу којима 
су Миљко Кораћ и Илија Илић, обојица добри говорници. Обрадовиће-
ва реч је шкрта али права.93 На следећи састанак центрумаши нису ни 
дошли. За то време они су у кући Миљка Кораћа донели одлуку да исту-
пе из Партије надајући се да ће већина бити уз њих. Међутим, њима је 
приступило свега 13 чланова. 

Поводом овог раскола у ваљевској партијској организацији обаве-
штена је партијска управа у Београду. Отуд су почела стизати умирују-
ћа писма али је о том расцепу почела писати и штампа. Зато је у Ваље-
во је дошао професор Милош Требињац (Бајина Башта,1886 - Београд, 
1939) високи партијски функционер с циљем да организује да се раз-
мотре и евентуално превазиђу сугласице. У хотелу Секулић у Ваљеву 
одржан је и богат културно-уметнички програм уз учешће чланова 
КУД Абрашевић. 

У недељу 11. јула 1920. године у башти кафане Краљевић Марко 
одржан је нови, један од највећих и најзначајнијих, политичких зборова 
у Ваљеву. Том приликом о актуелној политичкој ситуацији у земљи, зна-
чају предстојеће изборне борбе, о намери владе да онемогући радничку 
борбу новим законом о раду и реду, и о борби за заштиту осмочасовног 
радног времена говорио је професор Милош Требињац. После троча-
совног зборовања једногласно је прихваћена резолуција о осмочасов-
ном радном времену, као и цело излагање Милоша Требињца. 

Истог дана по подне одржана је, у присуству Милоша Требињца, 
конференција свих партијских и синдикалних функционера на којој се 
дуго расправљало о догађајима који су се одиграли у ваљевској партиј-
ској организацији после Вуковарског конгреса КПЈ. Посебно је било 
речи и о расколу и избацивању центрумаша из чланства КПЈ. Како су 
непосредно предстојали избори за општинске управе, а касније и за 
посланике уставотворне скупштине, постигнут је договор и отклоњене 
несугласице. Радничке новине су констатовале: После одржаног збора и 
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после ове дуже конференције, ваљевска организација улази у ред наших 
најјачих, најсолиднијих и најједнодушнијих организација, способних и 
готових увек за све акције за које их буде позвала наша комунистичка 
партија“.94 

И после ових немилих догађаја ваљевски пролетеријат наставља 
грчевиту борбу против разноврсних неправди. Тако је почетком августа 
изразио свој протест против рата на збору коме је присуствовало око 800 
људи. Против ратне опасности говорили су Крста Тачевић и Илија С. 
Илић. Овај протест је завршен усвајањем резолуције којом се осуђује рат 
као средство за решавање спорних питања међу народима и државама. 

 Председник прве комунистичке општине у Ваљеву 

Полиција предузима бројне мере и радње да би осујетила све 
интензивнију и разноврснију активност радничке класе, а нарочито 
комуниста, у Ваљеву. Међутим, њих то није уплашило ни збунило а 
камоли поколебало. Напротив, они још чвршће повезују своје редове и 
припремају се за активности које их очекују. 

Пошто су за 22. август 1920. године заказани општински избори 
Извршни одбор СРПЈ (к) позвао је партијске организације да се изјасне 
око учешћа на тим изборима. Мада је било случајева да су се партијске 
организације изјашњавале против, преовладало је мишљење да треба 
узети учешће на изборима. Месна организација ССРП (к) у Ваљеву 
била је на становишту да учешће на изборима има политички значај и о 
томе је обавестила више органе.  

Убрзо потом партијска управа често заседа и разматра шта и како 
треба радити да се би остварио жељени циљ. Контролишу се бирачки 
спискови, обавештавају радници и други грађани о значају предстоје-
ћих избора, формиран је изборни штаб КПЈ са седиштем у кафани 
Македонија, држе се састанци и конференције, врше неопходне консул-
тације, саставља изборна листа, тумаче своји програмски циљеви и 
задаци, разговара са будућим бирачима... Другим речима, Месна орга-
низација ССРП (к) у Ваљеву све до почетка избора развија живу пред-
изборну активност.  

Полазећи од сазнања да од председничког кандидата зависи колики 
ће добити број гласова, нарочито неопредељених бирача, комунисти 
као свог кандидата за председника ваљевске општине истичу старог 
револуционара Мирка Обрадовића. Кад је вршена кандидатура за ту 
функцију он је изабран акламацијом пошто нико други није могао да 
ужива такав ауторитет и поверење, као он у народним масама. Канди-
дати за кметове су: месар Миливоје Обрадовић, опанчар Илија С. Илић 
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и кројач Богосав Лаловић. Међу 40 кандидата за одборнике налази се 
доста познатих активиста револуционарног радничког покрета попут: 
јорганџије Стојића Зарића, опаначара Ивана Лечића, опанчара Недељка 
Милутиновића, металског радника Миленка Ђорђевић, обућара Мирка 
Оташевића, земљорадника Марка Павићевића, бравара Милорада Пан-
товића, опанчара Николе Стефановића, књиговође Вукмана Трифуно-
вића; наставника Крсте Тачевића и млинара Димитрија Чикића.  

Терзија Мирко Обрадовић и опанчар Илија С. Илић 11. августа 
1920. године поднели су Ваљевском првостепеном суду комунистичке 
кандидатске листе на оверу. Као предлагачи потписала су их 53 житеља 
Ваљева, међу којима и: трговац Миљко Кораћ, сарач Радисав Пауновић 
и други. За представнике у оба бирачка одбора изабрани су: опанчар 
Илија С Илић и кројач Никола Стефановић, док су за њихове заменике 
одређени млинар Димитрије Чикић и обућар Илија М. Илић.95 Тог 
истог дана Првостепени суд је извршио неопходне провере и листу 
потврдио.96 

За ове изборе бирачка места била су у старој општини, гимназији и 
старој основној школи. Полазећи од сазнања да се раније манипулисало 
са резултатима избора радници и омладинци – скојевци контролисали 
су ток избора. Мада су избори трајали до 19 часова пред старом зграде 
окупио се велики број грађана и са нестрпљењем очекивао саопштава-
ње изборних резултата. Чим су избројане куглице и уредно потписани 
записници, објављен је резултат избора.  

Укупно је гласало 1.180 бирача. За комунисте је гласало 480 бира-
ча, демократе су добиле 360 гласова а радикали 340 гласова.97 Према 
томе на овим изборима у Ваљеву победили су комунисти а за председ-
ника те општине изабран је терзија Мирко Обрадовић. Од 36 одборнич-
ких места комунистима су припала 24 што је чинило убедљиву већину. 
Преосталих 12 одборничких места попуњавали су демократи и радика-
ли, зависно од процента добијених гласова. 

О атмосфери која је владала на крају изборног дана Крста Тачевић98 
је записао: Очекујући резултате гласања у општинском дворишту и на 
улици било је неколико хиљада радника. У једном крају дворишта стаја-
ли смо ја, друг Мирко, Дудић, Пантовић, Радисав и Марко. Били смо 
озбиљни и у нервно напетој ситуацији, Када је наш представник у 
бирачком одбору изашао из суднице и гласно објавио колико смо гласова 
добили, а колико све остале листе, Мирку су се појавиле сузе у очима. 
                                                      
95 Међуопштински историјски архив Ваљево (МИАВ), Фонд Окружног суда 
Ваљево, несређена грађа. 
96 Митрашиновић, 1966, 170-172. 
97 Радничке новине, 24. августа 1920. године. 
98 Тачевић, 1959, 2. 
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Дрхтавим гласом нам је рекао: Волим што смо добили, што смо бар 
једном победили аждају, кад још не можемо главу да јој скинемо. 

Чим су саопштени изборни резултати, окупљени грађани одуше-
вљено су поздравили новоизабране комунистичке представнике. Наро-
чито узбуђење изазвала је појава црвене заставе на згради старе општи-
не коју су поставили ваљевски радници. Са стола испред зграде оку-
пљеним грађанима краћим говором обратио се Мирко Обрадовић, 
новоизабрани председник општине. Земљорадник Мирко Павићевић 
(Рсојевићи, Даниловград, 1883 – Градац, Ваљево,1973), такође комуни-
стички одборник, казивао је: Опасност је била да маса направи чудо. 
Мирко је говорио са стола испред општине. Говорио је добро и молио 
за ред. Тако је добро говорио, да су му честали и противници. Рекао је 
да нас не занесе ова победа, да не правимо неред, већ да се држимо 
мирно и достојанствено, онако као што смо и победили. Био је то 
један савршен говор који је утишао ову масу“.99 Затим се у поворци са 
заставама и транспарентима кренуло кроз варош према Радничком 
дому, где је одржан велики збор на коме је говорио Крста Тачевић.100 
Напред су ишли људи из управе Месне партијске организације и пола-
ко разговарали међу собом. Том приликом Мирко Обрадовић је , поред 
осталог, рекао: Не верујем да ће нас оставити на миру у општини. 
Пљунуће они на своје законе и избациће нас на силу. Ова наша победа 
задала им је страх у костима и они сад морају или да погну главу или 
да употребе силу.101  

Сутрадан у 10. часова требало је да се обави примопредаја дужно-
сти између старе радикалске и нове комунистичке власти. Пре тога у 8 
часова одржан је састанак управе Месне организације КПЈ, на коме је 
договорено да Драгојло Дудић, у име нове власти прими од старог 
деловође Душана Спасојевића архиву, инвентар и материјал уколико га 
буде било. Међутим, кад су комунистички одборници дошли да преу-
зму дужност нису нашли никога: општински чиновници и служитељи 
напустили су посао, бојкотујући нову власт у нади да ће бити кратког 
века. Општинска каса је нађена отворена са само 60 динара.  

После извесног времена један број чиновника се вратио на посао 
али нису примљени јер се претпостављало да ће ометати спровођење 
донетих одлука. За општинског деловођу постављен је Драгојло Дудић 
(Клинци 1887 - Мачкат, Ужице 1941), земљорадник и писац, који ће 
касније постати један од организатора и руководилаца оружаног устан-
ка у западној Србији и први председник Главног народноослободилач-
ког одбора Србије у Ужицу. За благајника одређен је Стојковић који се 

                                                      
99 Јоксимовић, 1987, 68. 
100 Трипковић, 1980, 122. 
101 Тачевић, 1959, 2. 
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још није био изјаснио као центрумаш, а за општинску чиновницу Ана 
Бабић, правница, кћерка Васе Бабића, кафеџије у Ваљеву, а сестра 
Милорада Бабића, општинског инжењера, који ће 1941. године постати 
председник првог илегалног Народноослободилачког одбора у Ваљеву. 

По ступању на дужност Мирко Обрадовић је тражио да се у његову 
председничку канцеларију у општини намести слика Карла Маркса, 
говорећи: Ја нећу да трпим краљеву слику, слику тиранина против кога 
се боримо. За мене је Маркс краљ социјализма и радног народа коме 
служим. Ова његова жеља није могла бити испуњена јер то није дозво-
лила полиција.  

Већ сутрадан по изборима пекари су подигли цену хлеба за 20 пара 
по килограму с циљем да се за то окриве комунисти. На разговор у 
општину одмах су позвани сви пекари и у разговору са њима констато-
вано је да је цена хлеба повећана јер је повећана цена брашна добијена 
из Петковића млина. Формирана је одборничка комисија, која је у 
сарадњи са Одбором за сузбијање скупоће закључила да је власник тог 
млина неосновано повисио цену брашна и донела одлуку да се он казни 
са два месеца затвора и да му се одузму све залихе брашна у корист 
градске сиротиње. Међутим, полиција није спровела ни ову одлуку.  

Након тога Општински одбор донео је још неколико занимљивих 
одлука. Пре свега о једнаким платама свих општинских чиновника и 
служитеља. Потом о укидању трошарине на све животне намирнице 
које су се доносиле на леђима и у рукама у град. Пошто се извршна 
власт налазила у рукама буржоазије нове власти нису успевале да 
наплате ни порез ни прирез.  

Један од најважнијих задатака нове власти било је доношење буџе-
та за 1920. годину, који није донео претходни Општински одбор мада је 
био дужан да то учини до 15. марта 1920. године. На седници од 2. 
октобра 1920. године усвојен је Буџет Општине ваљевске за 1920. годи-
ну. Тај докуменат је штампан и постао је доступан широј јавности. У 
њему су формулисана програмска начела нове општинске власти, која 
гласе: 1) ми нећемо имати партијских ни личних обзира према дужни-
цима општине; 2) искоришћавање свих општинских имања у сопственој 
режији са нарочитим обзирима на интересе широких народних маса; 3) 
општински суд ће при изради буџета за 1921. годину изаћи са предло-
гом прогресивног приреза којима ће се на првом месту капитал њихов 
прогресивно опорезивати. Више пута у буџету се констатује да нису у 
могућности да неке негативне заоставштине коренито излече и да су 
морали да продуже нередовно стање.102 

Десетог и једанаестог септембра 1920. године у Београду је одржа-
на конференција представника комунистичких општинских управа и 

                                                      
102 МИАВ, Општина ваљевска. Буџет за 1920. годину са рефератом 
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одборничких група Србије и Македоније. Том приликом разматрана су 
актуелна питања рада комуниста у општинским управама. Референти 
су били Филип Филиповић и Сима Марковић, високи партијски функ-
ционери.103 На конференцији су разрађена практична упутства за рад 
комунистичких представника у општинама. Упутства су садржала 
детаљно разрађене ставове Партије по најважнијим практичним пита-
њима, финансијске, привредне, комуналне и просветно-културне поли-
тике у општинама. Централни извршни одбор КПЈ, на својој сеници од 
23. септембра 1920. године потврдио је ова упутства. Претпостављамо 
да су тој конференцији присуствовали Мирко Обрадовић и неко од 
његових блиских сарадника у општинској управи. 

За време Мирковог председавања, комунистички одбор покушавао 
је да уведе низ реформи у корист друштвене имовине, радничке класе и 
сиромашног света, што се види и из општинског буџета за текућу 1920. 
годину и најаве буџета наредну годину. Те реформе нису биле дело-
творне пошто су све одлуке зависиле од буржоаских извршних органа. 

Ми смо знали да не можемо испунити оно што смо обећали бира-
чима – сећао се одборник Милорад Пантовић. – Све наше одлуке зави-
силе су од једног полицијског писара. Сматрали смо да смо изашли на 
изборе да покажемо нашу снагу... Имали смо у плану да пружимо 
помоћ сиромашнима, али нисмо могли да урадимо ништа, јер нисмо 
имали новца у каси. За пет месеци колико смо држали општину нисмо 
успели да наплатимо ни порез ни прирез. Ако би тужили коме, опет је 
била њихова власт која није предузимала ништа против њих. Ми нисмо 
имали прихода да платимо чиновнике, а да не говорим о извођењу кому-
налних радова или пружању помоћи сиромашнима.104 

Резултати избора озбиљно су заплашили грађанске политичке стран-
ке у Ваљеву. Удружени радикали и демократи жалили су се да избори 
нису спроведени по закону јер наводно један члан бирачког одбора није 
био присутан изборима, и да изабрани председник и група одборника 
нису порески обвезници. Уз жалбу приложили су лажна уверења Финан-
сијске управе да група комунистичких одборника није задужена порезом, 
па самим тим нису ни могли бити бирани на изборима. Државни савет 
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца врло брзо решио је ову жалбу и 23. 
септембра 1920. године донео је одлуку да се пониште општински избо-
ри одржани 22. августа 1920. године у Ваљеву.  

Месно веће КПЈ 26. септембра 1920. године у Ваљеву организовало 
је велики народни збор. На збору је констатовано да у Југославији вла-
дају тешке прилике у погледу исхране сиромашног становништва и 
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упућен је захтев органима државне управе да то питање реше.105 У при-
преми и организацији тог скупа веома важну улогу имао је Мирко 
Обрадовић и његови блиски сарадници, а магацинско-надничарски рад-
ници били су у штрајку. 

И као председник општине Мирко Обрадовић је остао наиван идеа-
листа верујући да су и други такви. Хтео је да покаже како се за општи-
ну треба жртвовати, али и да покаже како није срамота радити, па са 
својим одборницима узима метле да чисти пијаце и улице ваљевске. 
Грађанска чаршија им се смејала, јер је она васпитавана на традицијама 
по којима, власт у општини доноси користи и бенефиције и знајући да 
су такве поуке депласиране ни сви сарадници чика Миркови, поготово 
центрумаши овај пример нису одобравали.106 

И на парламентарним изборима одржаним 28. новембра 1920. годи-
не комунисти су освојили 58 посланичких мандата и забележили добре 
резултате. На изборима у Ваљеву на комунистичкој листи за народног 
посланика изабран је професор Милош Требињац, који је говорио на 
збору Месне организације КПЈ одржаном 21. новембра 1920. године. 
Пошто је он изабран за посланика и у другом округу свој мандат у 
ваљевском округу уступио је наставнику Крсти Тачевићу, који му је 
био заменик на изборној листи.  

У страху од даљих комунистичких активности 29/30. децембра 
1920. године изгласана је и чувена Обзнана о забрани комунистичке 
активности. Полиција је већ 30. децембра запечатила Партијски дом у 
Ваљеву и однела архиву. То исто учинила је и са синдикалном органи-
зацијом. Након тога а поготово након доношења Закона о заштити 
државе, 1. августа 1921. године којим се комунистичка активност ква-
лификује као злочин, КПЈ прелази у илегалност.107 

О тим данима Крста Тачевић108 је записао и ово: Кад је дошла зло-
гласна Обзнана и када је полиција извршила дивљачку хајку на раднич-
ки покрет и радничку имовину у Ваљеву, предајући је у руке центрума-
шким издајницима, Мирко је то дочекао сасвим хладно и том приликом 
у мом присуству, рекао Кости Стефановићу: Полако! Прошле су мно-
ге олује па ће проћи и ова! Тај ветар у коме и ви дувате неће нас 
отерати са правог пута, нити нас привезати за ваш скут. Нисмо 
ми врбе које се лако повијају. Наша грбача може много да издржи. 
Само пазите добро шта радите, јер вам то пролетеријат неће 
опростити! 
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 Нови општински избори у Ваљеву заказани су и одржани 23. јану-
ара 1921. године.109 Мада су грађанске странке тада биле у много 
бољем положају и даље су се осећале несигурно, па се демократе и 
радикали удружују и стварају споразумну листу. Методом притиска и 
уз помоћ полиције однели су победу. Споразумна листа са демократом 
Страхињом Лаушевићем, економом из Ваљева, добила је 757 гласова а 
комунисти 280 гласова.110 Комунисти су по том основу поново добили 
12 одборничких места у ваљевској општини. На седници одбора 
Општине ваљевске одржаној 22. августа 1921. године на основу члана 
83 Закона о заштити јавне безбедности и поретка у држави општински 
одборници: Крста Тачевић, Богосав Лаловић, Стојић Зарић, Милорад 
Пантовић, Миленко Ђорђевић, Душан Пирошки, Милан Марковић, 
Михаило Ђекић, Љубомир Гајић, Душан Тодоровић Крста Остојић и 
Лазар Деспотовић разрешени су одборничке дужности пошто су иза-
брани на листи Мирка Обрадовића а по политичким начелима су кому-
нисти. Четвртог августа 1921. године поништени су и мандати комуни-
стичких посланика, па међу њима и Крсте Тачевића. 

Док је Крста Тачевић био у истражном затвору, одговарајући по 
члану 1, тачка 1. Закона о заштити државе, Мирко Обрадовић је ревно-
сно сакупљао добровољне прилоге за исхрану његове породице и доно-
сећи га суботом увече, извињавајући се Тачевићевој супрузи говорећи: 
Ево, другарице, скупили смо нешто мало прилога да би могли деци да 
купите хлеба. Знате, како је, посао је свуда слаб и зараде радника мале, 
па они немају од чега да одвоје....111  

У илегали 

Као што се видело на председничком положају Мирко Обрадовић 
остао је кратко. После поништавања општинских избора и распуштања 
Општинског одбора поново се враћа у радионицу, да помоћу дуплих 
наочара боде иглом и зарађује насушни хлеб. Мада су тих дана раднич-
ки покрет и КПЈ били под оштром критиком и синхронизованим напа-
дом грађанских странки и полиције Мирко Обрадовић наставља да оба-
вља своје свакодневне радне и политичке активности. 

После Обзнане и Закона о заштити државе, који је донет 2. августа 
1921. године улога радничког покрета у Ваљеву се доста смањила. Нај-
активнији комунисти из периода легалног рада су под сталном присмо-
тром јер је КПЈ стављена ван закона. Малодушни су напустили партију. 
Начелство Округа ваљевског 4. августа 1921. године на овај начин изве-

                                                      
109 Митрашиновић, 1966, 175. 
110 Демократија, Београд, 25. јануара 1921. године.  
111 Тачевић, 1959, 2. 



Милорад Радојчић 

56 

стило је о ситуацији у Ваљеву Министарство унутрашњих дела Кому-
нистичка пропаганда од времена Обзнане одмах је изгубила много од 
своје јачине у активности какву је показивала у прошлој години, тако 
да је ова три месеца није ни било. 

У новонасталим околностима комунисти Ваљева тражили су форме 
рада преко легалних организација. Тако је 14. септембра 1921. године у 
Београду одржана илегална конференција представника управа синди-
калних савеза фабричких радника, радника животних намирница, 
кожарско-прерађивачких, молерско-фарбарских, келнерских, грађеви-
нарских и рударских радника, трговачких помоћника, секције Савеза 
саобраћајно- транспортних радника и акционих одбора Савеза метал-
ских и дрводељских радника на којој је прихваћена платформа предло-
жена од Савеза келнерских радника, за оснивање Међусавезног синди-
калног одбора, као централне инстанце Независних синдиката. Петна-
ест дана касније одржана је нова конференција представника Незави-
сних синдиката на којој је допуњен Међусавезни синдикални одбор 
новим члановима усвојена привремена правила Међусавезног синди-
калног одбора, закључено да се покрене заједнички синдикални лист и 
упућен проглас организованим радницима за обнову синдикалних орга-
низација.112 Тај њихов нови лист звао се Организовани радник.  

У сали хотела Славија у Београду 4. јануара 1923. Акциони одбор 
за оснивање пролетерске партије сазвао је збор на коме је говорено о 
потреби стварања легалне партије, која би стајала на позицијама непо-
мирљиве класне борбе. Од 11. до 13. јануара исте године у Београду 
одржана је пленарна седница Централног партијског већа КПЈ на којој 
су прихваћени програм и статут Независне радничке партије Југослави-
је (НРПЈ). После оснивања Независне радничке партије Југославије 
лист Радник постао је њен службени орган. 

У јесен 1921. године и даље су веома активни Мирко Обрадовић и 
Крста Тачевић у формирању Независних синдиката у Ваљеву. Ваљевски 
радници одмах прилазе овим синдикатима. У Ваљеву се формира Месно 
синдикално веће, на чијем се челу налазе Мирко Обрадовић, као пред-
седник и Крста Тачевић, као секретар. Веће одмах почиње рад на обнови 
постојећих и стварању нових синдикалних пододбора и подружница. 
Први је обновио рад, 9. децембра 1921. године Пододбор кожарско-пре-
рађивачких радника. Три дана пре краја 1921. године Месно синдикално 
веће из Ваљева обавестило је Главни раднички савез (ГРС) у Београду да 
неће послати своје делегате на конференцију, сматрајући да ГРС није 
прави представник радничке класе Југославије. Синдикат Ваљева ће и 
касније водити упорну борбу против режимских синдиката.113 
                                                      
112 Хронологија.., 1969, 66. и 67. 
113 Вујић и други, 1967, 227. 
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 Деветнаестог октобра 1921. Ваљеву је ухапшен и у Београд спро-
веден Крста Тачевић због писма које је у име ваљевских комуниста 
написао Моши Пијаде. У притвор је стављен и доносилац писма Стојан 
Савковић, кројачки радник из Ваљева.114 Није познато какав је био 
садржај тог писма али се претпоставља да је тражено упутство о дело-
вању у новим илегалним условима. Због тог писма Тачевић је два пута 
извођен на суд у Београду. О суђењу, односно ослобађању Тачевића, 
писала је Политика 15. марта 1923. године “... суд је поново нашао да у 
његовој радњи нема никакве кривичне одговорности, јер је писмо про-
нађено код њега и одузето пре него што га је предао адресанту г. 
Моши Пијаде“. 

Могућност деловања комуниста појављује се у раду легалних орга-
низација Независних синдиката и Независне радничке партије Југосла-
вије, па Мирко Обрадовић са Драгојлом Дудићем, Крстом Тачевићем, 
Радисавом Пауновићем, Марком Павићевићем, Николом Ковачевићем 
и студентом медицине Милошем Пантићем, неуморно ради на њиховом 
образовању.115 Тринаестог фебруара 1923. године у сали кафане Краље-
вић Марко одржан је раднички збор, на коме је основана Месна органи-
зација НРПЈ.116 У њену прву управу изабрани су: Мирко Обрадовић, 
председник, Крста Тачевић, секретар, Стојић Зарић, благајник и члано-
ви Радисав Пауновић, Михаило Ђекић, Марко Павићевић и Митар 
Радић.117 Поред ове организације убрзо су основане месне организације 
у Обреновцу и Убу, а повереништва у Мионици и Каменици, приликом 
чијег оснивања она је пружала значајну помоћ.  

Новоосноване организације користиле су све расположиве облике и 
форме рада. Посебна пажња поклањана је припреми и учешћу на 
општинским и парламентарним изборима. Захваљујући томе на парла-
ментарним изборима, одржаним 18. марта 1923. године надметала се и 
листа Независне радничке партије Југославије чије носилац у ваљевском 
округу био Крста Тачевић, а у подгорском срезу Мирко Обрадовић.118 

У предизборној активности за те изборе учествовале су све партије и 
странке. Нарочито живу активност имала је НРПЈ, којој је драгоцену 
помоћ пружио истакнути представник ове партије Рајко Јовановић, један 
од уредника Радника. Он је 11. марта 1923. године у сали хотела Секулић 
говорио на предизборном збору ваљевског пролетеријата. Том приликом 
је нагласио да пролетеријат треба да преко НРПЈ предузме организовање 
пролетерске одбране од сталних напада капиталистичке класе.  

                                                      
114 Политика, 19. и 20. октобра 1921. године. 
115 Јоксимовић, 1987, 69 
116 Хронологија .., 1969, 98. 
117 Вујић и други, 1967, 222.  
118 Јоксимовић, 1981, 113. 
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У предизборном периоду власти су усмериле сву своју пажњу пре-
ма НРПЈ. Полиција је забранила њен изборни проглас, а жандармериј-
ске патроле у Ваљеву и области ваљевској цепале су њене изборне пла-
кате. Власти се нису на томе зауставиле, већ су претиле хапшењем чла-
новима НРПЈ уколико буду гласали за своју листу. Извршен је и прити-
сак на чуваре кутија НРПЈ у нади да ће се они одрећи тог одговорног 
посла. Начелство је наложило својим органима да у Ваљеву и округу 
ухапсе и стражарно спроведу разносаче плаката НРПЈ.119  

Месна организација НРПЈ у Ваљеву била је активна и у 1924. годи-
не. Осим акција изведених преко Независних синдиката; Савеза рад-
ничке омладине Југославије (СРОЈ) и других организација појављује се 
и као организатор комеморације Лењину и предавања о Карлу Марксу 
и Париској комуни. У Ваљеву су полицајци 13. јула 1924. године извр-
шили претрес Радничког стана, забранили рад и те Партије и однели 
сву партијску, синдикалну и омладинску архиву. Претресли су станове 
Мирка Обрадовића, председника Месне организације НРПЈ, чланова 
управе Марка Павићевића, Николе Ковачевића и других. 120  

 Тих дана Мирко Обрадовић је као делегат Централног радничког 
синдикалног одбора говорио на више зборова, а његови наступи су били 
посебно запажени на активностима организованим у оквиру прославе 
Првог маја 1924. и 1925. године. На општинским изборима, одржаним 
19. августа 1924. године, са листе НРПЈ изабрани су за одборнике Мир-
ко Обрадовић, Стојић Зарић и Вуксан Јовановић.121 

После забране НРПЈ, у Ваљеву слаби и синдикални покрет. Из 
управе Месног синдикалног већа избачени су Мирко Обрадовић и 
Крста Тачевић.122 И након тога Обрадовић не мирије већ поводом 
цепачке (издајничке) улоге Стојана Станковића у Централном раднич-
ком синдикалном одбору Југославије пише протесно писмо. 

Тешко је утврдити да ли је у Ваљеву непосредно после забране 
НРПЈ деловала Месна организација КПЈ, али је чињеница да су комуни-
сти иако малобројни били активни на многим пољима. На то указује и 
податак да је учествовала на парламентарним изборима 8. фебруара 
1925. године, на које је изашла преко Радничко-сељачког републикан-
ског блока.123 Носилац те листе у ваљевском округу био је Драгојло 
Дудић, земљорадник из Клинаца код Ваљева а кандидат за ваљевски 
срез Мирко Обрадовић. У Ваљеву је од 2.482 бирача на овим изборима 
гласало 1.630 или 66%. Листе су добиле следећи број гласова: Радикал-

                                                      
119 Николић, 1979, 401. 
120 Јоксимовић, 1981, 120. 
121 Вујић и други, 1967, 223. 
122 Исто, 228. 
123 Хронологија..., 1969, 172. 
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на 807, Демократска 614, Радничко-сељачки републикански блок 106, 
Земљорадничка 32, Социјалистичка 30, Републиканска 24 и Самостална 
демократска странка 18.124 Мада кандидати Радничко-сељачког репу-
бликанског блока на овим изборима нису добили потребан број гласова 
да би били изабрани у парламент неспорно је су остварили запажене 
резултате јер су на њима били трећи по броју гласова и далеко надма-
шили преостале четири странке. 

Познато је да је 6. јануара 1929. године краљ Александар Карађорђе-
вић укинуо Видовдански устав, распустио скупштину и забранио рад 
свих политичких странака многих других организација и наименовао 
диктаторску владу с генералом Петром Живковићем на челу. Током тзв. 
шестојануарске диктатуре посебно су пооштрене мере према револуцио-
нарном радничком покрету. Забрањени су Независни синдикати у којима 
је и 1928. године био активан Мирко Обрадовић. Из Ваљева су протера-
ни Радисав Пауновић и Буда Миливојевић (Балиновић, Ваљево ? – Ваље-
во, 1960), кројачки радник а Драгојло Дудић је био ухапшен. Праћење 
комуниста је још више пооштрено, над њима је вршен свакодневни над-
зор и будно је контролисан сваки њихов покрет. У списку Начелства 
Среза ваљевског из јануара 1930. године помињу се 32 лица као комуни-
сти. Међу њима и Мирко Обрадовић, који већ седамнаест месеци није 
живео у овом граду, а за кога пише: Мирко Обрадовић, абаџија из Ваље-
ва, није осуђиван и кажњаван, али је бивао под кривичном истрагом. 
Повременим претресима код њега су налажене књиге комунистичке 
садржине. Како је он стар и болестан и налази се у дому стараца у 
Београду, то сам мишљења да га из евиденције треба брисати.125 

Мирко Обрадовић је имао веома мало искуства и сазнања о рево-
луционарно-политичком раду у илегалним условима али је умео нека-
ко инстинктивно да осети одакле долази опасности и како се од њих 
сачувати. Како пише његов савременик и саборац Крста Тачевић126: 
Умео је, без примењивања марксистичко дијалектичког метода на 
анализу проблема који стоји пред њим да се снађе у тешкој ситуацији 
и не начини никакву погрешку. Сећам се врло добро, када смо присту-
пили формирању илегалних тројки, он ми је са дубоком психолошком 
проницљивошћу говорио за поједине наше другове овог не мој узима-
ти у комбинацију; брбљив је и лакомислен, нарочито према жен-
ском свету, могао би лако да нам направи неприлике, иако је иначе 
добар друг или ће све урадити што му се нареди и неће ништа ода-
ти макар га на жару пекли, само мора да му се скрене пажња да 
ништа не пије када је у послу. 
                                                      
124 Статистика..., 1926.  
125 Јоксимовић, 1981, 147. 
126 Тачевић, 1959, 2. 
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Последње године 

О приватном животу Мирка Обрадовића нема довољно писаних 
трагова, а ни његови савременици нису више међу нама. Од његових 
потомака смо слушали да је имао извесних сметњи при ходу. Они не 
само да нису могли да их опишу већ ни да кажу да ли се тако родио или 
је то последица мукотрпног живота и сурових прогона. С тим у вези 
Крста Тачевић127 је и ово написао: Сама појава Мирка: са гегавом 
ногом и штапом у руци, није одавала ни политичког човека, ни револу-
ционарног борца. Међутим, Мирко је био и добар политичар и прави 
револуционар. Ја сам њега, у многим важним и озбиљним приликама, 
просто студирао и увек откривао да он више ствари види и осећа, него 
што може речима да изрази. У мојим очима, он је увек био гранитна 
стена радничког покрета, коју ни најтежа артиљерија опортуниста и 
реакције не може да сруши.  

Познато је да се женио се три пута. Његова прва супруга Милка, ста-
ра 50. година, рођена у Панчеву, са којом је био у браку 29. година, обо-
лела је од запаљења плућа и умрла у Ваљеву 26. марта 1915. године. 
Дана 25. јула 1917. године склопио је други брак са Даницом, удовом 
пок. Светозара Атанацковића из Београда, старом 36 године, од мајке 
Петрије и оца Јевђе Живковића из Чачка. Кумови на овом венчању били 
су његови саборци Миљко Кораћ, трговац - извозник и Никола Јанковић, 
кројач, оба из Ваљева. Са њом је изгледа имао кћерку Стану, која је умр-
ла као бебе, али и пасторку Томку која се касније удала за Љубу Аћимо-
вића познатог учитеља у Београду. Даница, стара 37. година, рођена у 
Чачку, умрла је од туберкулозе плућа у Окружној болници у Ваљеву 29. 
јуна 1918. године. Трећи брак склопио је 24. фебруара 1924. са Косаром, 
супругом пок. Војислава Матића, старом 40 година, од оца Раде и мајке 
Перке Кремић, кафеџије из Ужица. Сведоци на том њиховом венчању 
били су Гаврило Тодорчевић, сарач и Коста Крајиновић, опанчар из 
Ваљева. О њеној судбини немамо конкретнијих сазнања али претпоста-
вљамо да је умрла пре него што се он одселио из Ваљева. 

Познато је да је живео врло динамично, веома напорно и изузетно 
сиромашно. Није имао своје куће ни сопствене радње већ је углавном 
радио код различитих послодаваца. Сви који су га познавали слажу се у 
оцени да је био веома друштвено ангажован али изузетно скроман и 
честит. Он није био способан да води покрете и даје правце значајнијих 
активности, али је био од оних који личе на пчеле радилице, који свој-
ски неуморно доприносе друштву у коме се налазе. Својим личним 
везама, познанствима и појединачним утицајима прикупљао је и напла-
ћивао чланске улоге, убеђивао и уводио нове чланове.128  

                                                      
127 Исто. 
128 К.(ораћ) М., 1932, 3.  
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Иза себе није оставио потомака. Кад је постао стар и изнемогао за 
рад, а кроз читав век је радио и борио се за насушни хлеб и радничка 
права, притиснут годинама и болешћу није могао више да привређује; 
није имао средстава ни за одржавање голог живота па је своју старост 
завршио у беди и немаштини. Сва срећа партијски другови га нису 
заборавили ни у старости. Заузимањем др Симе Марковића обезбеђено 
му је место у Дому стараца129 у Београду, где је смештен је септембра 
1928. године. 

У Дому су га повремено обилазили блиски сродници и стари сабор-
ци. Остало је да забележено да су га 1931. године посетили сарадници 
из револуционарних дана у Ваљеву: Марко Павићевић, Недељко Милу-
тиновић и Будимир Миливојевић. Тада му се Милутиновић обратио 
речима: „Недај се наш друже председниче комуниста Ваљева. Издржи 
још мало. Ускоро ће и наша победа доћи, оствариће се идеали за које 
смо се ми комунисти борили.“ На растанку му је чврсто стегао руку и 
још једном рекао „Победа ће бити наша.“130 

И Крста Тачевић131 га је неколико пута обилазио, па је написао, и 
ово „И видео сам да га памћење нагло издаје. Када сам га последњи 
пут видео гледао ме дуго не говорећи ништа , а затим ме је одједном 
упитао: - Друже! Како се ја зовем? Кажу да се зовем Мирко... 

Остарео, шлогиран, онемоћао и ослепео Мирко Обрадовић преми-
нуо је 24. априла 1932. године у Београду. Тако се завршио његов 
живот пун борбе за правду и боље сутра, али и беде и идеалисања. 
Умро је, не дочекавши да види остварење свог вечитог идеала: победу 
пролетеријата над буржоазијом и нову слободну социјалистичку Југо-
славију. Сахрањен је два дана касније.  

Поводом његове смрти београдски дневни лист Политика132 објавио 
је подужи текст у коме стоји да је био маркантна личност из радничких 
редова. Истим поводом огласио се и Глас Ваљева опширним некрологом 
из пера његовог саборца из прве две деценије XX века и породичног 
кума Миљка Кораћа, који се касније придружио центрумашима. 

 Ни Ваљевци га нису заборавили већ су му се одужили подизањем 
спомен бисте и додели његовог имена и презимена једној градској ули-
ци. У Ваљеву, у Улици војводе Мишића, на простору где се некад нала-
зила зграда у којој је радила прва комунистичка општина поводом Дана 
ослобођења Ваљева 15. септембра 1966. године подигнута је спомен 
биста Мирку Обрадовићу. Том приликом говорио је Слободан Миливо-
јевић Лоле, тадашњи председник Скупштине општине Ваљево, а успо-

                                                      
129 Биографски лексикон Златиборског округа, 2006, 506. 
130 Милосављевић, 1986, 115. 
131 Тачевић, 1959, 2. 
132 + Мирко Обрадовић, „Политика“, Београд, 26. априла 1932, 8.  
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мене на дане прве комунистичке општине у Ваљеву евоцирао је Крста 
Тачевић, професор, комунистички одборник те општине и народни 
посланик.133  

Како се на том месту налазила и зграда прве апотеке у Ваљеву, 
приликом обележавања сто година фармације у Ваљеву његова биста 
премештена је пред нову зграду Скупштине општине, сада града Ваље-
ва, а на том месту подигнута је пригодна фонтана посвећена том јуби-
леју. У међувремену тај простор је значајно проширен и обогаћен 
новим садржајима и претворен у Трг Десанке Максимовић са спомени-
ком песништву. Приликом уређења централног градског трга у Ваљеву 
проширена је и основа зграде општине Ваљево, па је поново уклоњена 
спомен биста Мирку Обрадовићу уз обећање да ће она бити постављена 
на друго пригодно место. Пошто то још увек није урађено, можда је 
обележавање 70. година од коначног ослобођења земље прилика да она 
поново буде враћена у центар Ваљева. 

Улица, која се до завршетка Другог светског рата звала Ненадовића 
кеј, а налази се у централном делу овог града на Колубари, сада носи 
име Мирка Обрадовића. Дуга је око два километра и иде десном обалом 
реке Колубаре од Синђелићеве улице до железничке станице а прости-
ре се на територији две месне заједнице Жикица Јовановић Шпанац и 
Ослободиоци Ваљева. Паралелна је са најважнијим градским улицама: 
Карађорђевом, др Пантића и Булеваром Владике Николаја. У њеном 
горњем делу превасходно су стамбено-пословни објекти док су у 
доњем делу углавном лоцирани привредни објекти: Поште, Балкан 
Инос, Аустротерм и други. 

Summary 

One of the first Serbian socialists and prominent fighters for workers' rights, 
Mirko Obradović, was born in 1858 in Zlatibor village Ljubiš. He learned the 
tailoring craft, and as a young man in Belgrade he became a supporter of socialist 
ideas of Svetozar Marković and Vasa Pelagić. In addition to participating in 
numerous actions of the labor movement, he was engaged in issuing newspapers and 
leaflests such as Social democrat, Forward (Napred) and Labor paper (Radnički list).  

From 1903 to 1928 he lived and worked in Valjevo, where he founded and led 
the Workers' Society, Social Democrat Independent Communist Labor Party. He 
participated as a member in the Cultural society Abrašević and organized many 
meetings, conferences, strikes, Labor days celebrations and other actions, and thus 
established himself as a long-time workers' leader - a leader and founder of the 
modern labor movement. He was repeatedly elected to the town council and in 1920 

                                                      
133 Аноним, 1966, 6. 
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he was elected as president of Municipality of Valjevo. He was also a parliamentary 
candidate and was seen and respected citizen. 

When he aged, blind and bedridden, in September 1928, he was situated in the 
House of Elders in Belgrade, where he died on April 25, 1932. Townsfolks of 
Valjevo have not forgotten him. One of the major town streets on the Kolubara bears 
his name. Also a memorial bust was made for him and he has one song dedicated to 
him. 
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ВАЉЕВСКО ПРОТОПРЕЗВИТЕРСТВО У ОКВИРУ 
ШАБАЧКО-ВАЉЕВСКЕ ЕПАРХИЈЕ ИЗМЕЂУ 

ДВА СВЕТСКА РАТА  

Апстракт: Живот православних верника ваљевског краја као и свештен-
ства и монаштва Ваљевског протопрезвитерства сагледан је у оквиру Шабачко 
– ваљевске епархије, а у односу на Српску православну цркву у периоду изме-
ђу два светска рата. На основу узорака Ваљевске области анализирана је улога 
православне локалне заједнице кроз најбитније догађаје у међуратном перио-
ду, подизање Српске православне цркве на ранг Патријаршије, Богомољачки 
покрет и Конкордатску кризу. 

Кључне речи: Протопрезвитерство, верници, свештенство, eпархија, Бого-
мољци, Конкордат. 

VALJEVO PROTOPRESBYTER LEADERSHIP WITHIN ŠABAC 
AND VALJEVO EPARCHY IN THE PERIOD BETWEEN 

THE TWO WORLD WARS 

Abstract: The Life of Orthodox believers between two World Wars in Valjevo, 
as well as of clergy and monks of Valjevo protopresbyter leadership envisaged 
within the framework of Eparchy of Šabac and Valjevo in relation to the Serbian 
Orthodox Church. Based on data from Valjevo area, the paper analyzes the role of 
the Orthodox community through the most important events in the interwar period, 
raising the Serbian Orthodox Church to the rank of Patriarchate, then Bigot 
movement and the Concord crisis. 

Keywords: Protopresbyter, believers, clergy, eparchy, Bigots, the Concordat. 

У Краљевини Србији до Првог светског рата, Српска православна 
црква је, са пет епархија и достојанством митрополије, била државна 
црква по Уставу из 1903. године, тако да су архијереји, црквеносудски 
службеници, вероучитељи и војни свештеници били на платном списку 
државе. Уређење цркве је било регулисано Законом о црквеним власти-
ма, који је издала држава уз сагласност цркве.1 

                                                      
1 Гардашевић, 1971, 37. 
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Пред Први светски рат у Краљевини Србији било је око 1.800 све-
штених лица на око четири милиона верника, осам епархија и 126 мана-
стира са око 140 калуђера. Према овим подацима на око хиљаду верни-
ка долазило је 0,35 свештеника, а на једног свештеника више од 2.200 
становника. Целокупна површина која су захватала манастирска добра 
била је 175 хектара.2 

Крај Првог светског рата није дочекала једна трећина свештеника 
Српске православне цркве. Последице тог недостатка ће бити надокна-
ђене тек пред почетак Другог светског рата. Према попису из 1921. 
године, у држави је било 46,61% становника православне вере, 39,4% 
римокатоличке вере, 11% припадника исламске и 0,5% Мојсијеве вере. 
Српска православна црква је имала 24 епархије, три обласне митропо-
лије, 21 епископа, 3.074 свештеника, око 440 калуђера и калуђерица, 
око 3.200 цркава и манастира. Око 6,5 милиона становника је било пра-
вославне вере, на једног свештеника је долазило око 2.040 верника, јед-
на црква је долазила на 2.153 верника а манастир на 34.659 верника.3 

Указом регента Александра Карађорђевића од 17. јуна 1920. године 
проглашено је уједињење православних црквених области у Краљевини 
СХС. У састав Српске православне цркве су ушле: Београдска, Карло-
вачка и Црногорска митрополија, до тада аутокефална; Босанско-херце-
говачка митрополија, као аутономна; Задарско-истарска и Боко-которска 
епископија; митрополије: Скопљанска, Рашко-призренска, Велешко-
дебарска, Битољска, Преспанско-охридска, делови митрополија Воден-
ске, Струмичке и Дојранске епископије. На почетку свог новог живота 
српска патријаршија је имала 26 епархија. 

У Карловцима је 30. августа 1920. године на Светом архијерејском 
сабору, споразумом са Цариградском патријаршијом и круном Краљеви-
не СХС, Српска православна црква подигнута на ранг патријаршије.4 
Нови патријарх постао је београдски митрополит Димитрије (Павло-
вић), који је устоличен 28. августа 1924. године у Пећи. После смрти 
патријарха Димитрија 1930. године, на српски црквени престо је дошао 
дотадашњи митрополит скопски Варнава (Росић). У време Конкордат-
ске кризе 1937. године умро је патријарх Варнава, а наследио га је 
цетињски митрополит Гаврило (Дожић), који ће остати на челу Српске 
цркве до 1950. године.5 

Законом о СПЦ од 8. новембра 1929. године одвојена је СПЦ од 
државе. Одвајање је било само на финансијском плану, јер је држава 
задржала контролу над бројним подручјима важним за живот и рад 

                                                      
2 Рaдић, 2011, 46. 
3 Исто, 145. 
4 Гардашевић, 1971, 43. 
5 Марјановић, 2001, 370. 
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цркве. Краљ је и даље себи задржао право да потврђује или не потврђу-
је избор епископа и патријарха, као што је држава задржала право да 
контролише црквену имовину, њене фондове и задужбине, што је регу-
лисано Законом од 6. априла 1930. године.6 Држава је и даље могла да 
врши експропријацију црквеног земљишта.7  

Према статистици Краљевине Југославије из 1935. године, на про-
стору државе постојала је 21 епархија са истим бројем епархијских 
судова, 197 архијеријских намесништава, 2.115 црквених општина, 
2.962 парохије, 3.518 цркава, 560 капела, 966 црквених домова, 215 
манастира, 34 болнице, 7 сиротишта и 10.404 православна гробља. На 
основу исте статистике у Дринској бановини било је: 3 епархије са 
истим бројем епархијских судова, 28 архијерејских намесништава, 193 
црквене општине, 334 парохије, 236 цркава, 17 капела, 90 црквених 
домова, 15 манастира, 6 болница, 2 сиротишта и 1.822 православна гро-
бља.8 Из приложених података се види да је Дринској бановини припа-
дала једна шестина укупног броја црквених установа и институција.  

На челу сваке епархије био је епархијски архијереј, кога је бирао 
Архијерејски сабор под председништвом Патријарха, а потврђивао га је 
Краљ својим указом. У црквено административном погледу, епархије се 
деле на архијерејска намесништва, црквене општине и парохије. Архи-
јерејско намесништво чини неколико црквених општина, под надзором 
архијерејског надзорника кога поставља надлежни епископ. Црквену 
општину чини свештенство са припадницима Српске праваославне 
цркве на одређеној територији и обухвата једно или више места као јед-
ну или више парохија. У једном месту парохија чини једну црквену 
општину и обухвата најмање 300, а највише 500 домова.9 

Број свештених лица у СПЦ у 1935. години на простору Краљевине 
Југославије био је 3.645, од чега је било: пет митрополита, 13 епископа, 
4 викарна епископа, 157 службеника средишњих државних власти, 199 
архијерејских намесника, 2.603 пароха, 67 капелана, 60 ђакона, 190 
вероучитеља, 48 осталих свештених лица и 299 пензионисаних свеште-
ника. У Дринској бановини број свештених лица био је 432, од чега је 
било: један митрополит, 2 епископа, 29 службеника средишњих држав-
них власти, 28 архијерејских намесника, 313 пароха, 6 капелана, 10 
ђакона, 21 вероучитељ, 8 осталих свештених лица и 14 пензионисаних 
свештеника.10 Број свештених лица Дринске бановине био је око 12% у 
односу на број свештеника у држави. 

                                                      
6 Гардашевић, 1971, 54. 
7 Слијепчевић, 1991, 564. 
8 Статистички годишњак 1936, 1937, 396. 
9 Гардашевић, 1971, 56. 
10 Статистички годишњак 1936, 1937, 396. 
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Монашких лица у СПЦ на простору Краљевине Југославије у 1937. 
години било је 878, од чега је било 575 монаха и 301 монахиња. У 
Дринској бановини број монашких лица је био 72, од тога је било 49 
монаха и 23 монахиње.11 Укупан број монашких лица која су живела на 
простору Краљевине Југославије, био је десетоструко већи него у Дрин-
ској бановини, што кореспондира са бројем свештених лица. 

У Краљевини Југославији у 1941. години било је 2.691 свештеника 
и 806 монаха на 7,154.913 „православних душа” или 258 верника на јед-
ног свештеника, тј на хиљаду верника 0,37 свештеника.12 

У међуратном периоду, честе су биле критике на рачун верске поли-
тике у држави. Дуго се није решавало питање црквеног законодавства, 
правног и материјалног положаја свештених лица, организације мана-
стирских добара и друго. Чини се да су се свештеници више бавили 
политиком него духовним питањима. Храмова није било довољно, а оно 
што је било, слабо је посећено. Критикована су поједина свештена лица 
да су неморална, развратна, склона алкохолизму, расипању црквене 
имовине и стицању сопствене материјалне користи. Народ је временом 
постао огорчен због високих такси за чинодејства, да је заборавио на 
веру, тако да су цркве биле са разлогом празне. Долазило је и до сукоба 
између свештеника због међусобног упадања у парохије, које су биле 
разграничене, па су се водили дуготрајни и мучни спорови. После рата, 
монахиње скоро да су ишчезле из манастира, а број монаха је био мали, 
исти као и пре Великог рата. Владала је велика оскудица у црквама и 
манастирима, зграде су биле у лошем стању, економије запуштене, 
недостајало је књига, свештеничких одежди, звона и другог.13  

Црква је покушавала да промени тешку ситуацију у својим редовима, 
па се није либила да забрани ради појединим свештеницима или да их 
распопи. Пример забране рада свештеника, може се видети у одлуци 
Администратора Шабачке епархије Господина Јосифа из 1933. године: 
„Овим решавамо: да се свештеник Никола Ивановић, бивши парох Дра-
чићки због самовољног напуштања поверене му епархије, чиме је јавно 
повредио основни црквени принцип послушности и јавно изазвао сабла-
зан код пастве и дао подстрека млађем свештенству да се дисциплина 
може рушити... због тога се ставља под забрану свештенодејства.”14 

Верници су поштовали постове, претерано се излагали трошковима 
око слава, свадби, сахрана, задушница, даћа и других верских свечано-
сти. Село и свака кућа у селу су имали и славили крсну славу. Црква је 
празновала 52 недеље и 32 заповедна празника или 84 дана у години. 

                                                      
11 Статистички годишњак 1937, 1938, 312. 
12 Радић, 2003, 123. 
13 Рaдић, 2011, 150-153. 
14 Гласник Српске православне патријаршије, бр. 44 и 45, 8. XII 1933, 748. 
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Народ је, поред тога, празновао и многе празнике које црква није при-
знавала. Био је примитиван, празноверан, молио се Богу свакодневно, за 
успех у послу, због славе, венчања, сахране, кад је полазио на пут, кад 
једе, кад легне, кад устане, молио се да помогне у болести, дешавало се 
да неретко и псује Бога, а потом га опет одмах моли за опрост. Народ је 
мање био религиозан а више побожан и сујеверан. Сахрањивало се без 
свештеника и опела, али редовно уз даћу и многобројна јела. Гробови 
су били расути по целом селу, невенчано се живело, рађала су се ван-
брачна деца, често некрштена до одраслог доба.15 Огледало свештеника 
је био народ, а како према свецу иде и тропар, чини се да су једни друге 
више него заслуживали. 

 
Храм покрова пресвете Богородице 

Почетком XIX века Ваљевска црква припадала је Шабачко-ваљев-
ској епархији која је настала из Ваљевске епископије.16 Шабачка епар-
хија је потпала 1831. године под Митрополију београдску. Црква у 
Ваљеву је завршена 1838. године, а од старе ваљевске цркве преузела је 

                                                      
15 Рaдић, 2011, 156-159. 
16 Павловић, 2007, 61; Седиште Ваљевске епархије било је у граду на Колубари 
од 1714. до 1802 године. 
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име, Храм Покрова Пресвете Богородице, које и данас носи. Иконостас 
ваљевског храма урађен је 1864. године, а иконе је радио Никола Марко-
вић. У периоду од 1886. до 1898. године долази до укидања Шабачке 
епархије и њеног припајања Београдској епархији.17 На почетку XX 
века у протопрезвитерату округа ваљевског било је 13 цркава, 21 све-
штеник и ђакон са исто толико парохија. У Шабачко-ваљевској епархији 
1924. године на челу са архијерејем Михаилом Урошевићем, било је 5 
манастира, 80 цркава, 110 парохија, 106 свештеника и 9 монаха на 
325.014 душа.  

Свештеници који су службовали у протопрезвитерству округа ваљев-
ског између два светска рата били су: Радивој Лукић, Драгојло Илић, 
Милан Аресенијевић, Виктор Лазмак, Живота Даничић, Богосав Кова-
чевић, Јован Туфегчић, Алекса Вићентијевић, Миодраг Станојловић, 
Љубомир Марковић, Боривој Ненековић, Синиша Јовановић, Момчило 
Крсмановић, Стеван Поповић, Миладин Тешић,18 Миладин Трипковић 
и многи други.19 

 У међуратном периоду поред ваљевског протопрезвитерства, Ша-
бачко-ваљевска епархија је обухватала: шабачко протопрезвитерство, 
лозничко протопрезвитерство, убско намесништво, обреновачко наме-
сништво и азбуковачко намесништво. Под шабачким протопрезвитер-
ством налазили су се манастири Свете Петке у Петковици, Свете Бого-
родице (Мала Госпођа) у Чокешини, Свете Богородице (Ваведење) у 
Троноши, Светог Архангела Михаила у Радовашници и Светог Георгија 
у Боговађи.20 Под ваљевским протопрезвитерством били су манастири 
Свете Богородице (Ваведење) у Пустињи, Светих Архангела Михаила и 
Гаврила у Каони, и Светих Архангела Михаила и Гаврила у Ћелијама. 
Од 1923. године у Шапцу је покренут црквени часопис Глас цркве, под 
покровитељством Шабачко-ваљевске епархије и епископа Михаила 
Урошевића.21 На иницијативу епископа шабачког Михаила формирано 
је сестринство манастира Ћелије под руководством игуманије Аполина-
рије (Јелене) Јокић које је крајем 1928. године обновило запуштен мана-
стир. Две године касније отворен је још један женски манастир Петко-
вица, на чијем челу је била игуманија Сидонија.22 Манастрир Петкови-
ца ће после три године бити стављен под јурисдикцију манастира Ћели-

                                                      
17 Павловић, 2007, 55. 
18 Гласник Српске православне патријаршије, бр. 10 и 41, 23. III 1934, 161; За 
архијерејског намесника ваљевског постављен у марту 1934. године. 
19 Гласник Српске православне патријаршије, 1933, 1934, 1937, 1938. 
20 Перишић, 1997, 137. 
21 Поповић, 1940, 183. 
22 Гласник Српске православне патријаршије, бр. 30 и 31, 31. VII 1933, 452; 
Игуманија Сидонија одликована је 1933. године напрсним крстом за ревносну 
службу од стране шабачко-ваљевскoг епископa Михаилa. 
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је. Исте године по налогу шабачко-ваљевског епископa Михаилa, за 
духовника манастира Ћелије је постављен јеромонах Андроник из 
манастира Троноше.23 Због лоших услова живота 1935. године сестрин-
ства оба манастира ће прећи у манастир Враћевшница, тако да је 
Шабачко-ваљевска епархија поново остала без монахиња.24 

 
Манастир Ћелије 

Између два светска рата у Србији се развијао Богомољачки покрет, 
залажући се за идеју светосавља. Патријарх Димитрије је одобрио 2. 
марта 1921. године Основна Правила Народне хришћанске заједнице и 
дао свој благослов за оснивање овог удружења.25 Богомољци нису пили 
алкохол, нису пушили, постили су све постове и чували се греха. Про-
поведали су целибат, често одлазећи у монаштво, носећи дуго косу и 
браду.26 Циљ овог братства био је да покуша да поврати многобројне 
хришћане православној вери, који су се због лошег односа, првенствено 
свештенства и цркве, према народу, отуђили од ње. Од септембра 1931. 
године, покрет делује организовано у оквиру СПЦ као Народна хри-
шћанска заједница, под посредним руководством владике Николаја 

                                                      
23 Гласник Српске православне патријаршије, бр. 3, 19. I 1933, 1.  
24 Радовић и Војиновић, 1971, 335. 
25 Суботић, 1996, 31. 
26 Рaдић, 2011, 164. 
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Велимировића,27 под благословом патријарха Димитрија. Ширећи се на 
обе стране реке Дрине, значајно упориште је нашао на простору Шабач-
ко-ваљевске епархије.28 Прва братства су била формирана у селу Шопи-
ћима у срезу колубарском и у селу Равнаји у Рађевини.29 У Ваљеву је 
основан огранак братства мисијом јеромонаха Мисаила, 1928. године, а 
братством је руководио Митар Филиповић. Број чланова је био 16, а 
састанци су одржавани у кући Јована Патаковића.30 Благонаклоност 
према покрету исказивали су шабачко-ваљевски епископ Михаило Уро-
шевић31 и охридски епископ Николај који су и присуствовали њиховој 
годишњој скупштини код манастира Боговађа 11. септембра 1928. год.32 
Исту благонаклоност према богомољачком братству исказао је и наслед-
ник Михаила, епископ Симеон Станковић.33 Између два светска рата 
основано је у Шабачкој епархији око 40 богомољачких братстава. На 
простору Ваљева и околине богомољачка братства била су у Бранкови-
ни, Грачаници, Лелићу, Петници и Рабровици. Последице богомољачког 
рада у Шабачко-ваљевској епархији су враћање народа цркви, обнавља-
ње и грађење црквених храмова, као у селу Равнаји код Беле Цркве 
1935. и у селу Лопатњу 1937. године.34 

                                                      
27 Исто, 2011, 165; Николај Велимировић је рођен у јануару 1881. године у селу 
Лелићу, у срезу ваљевском. Средњу школу и Богословију завршио је у Београ-
ду, а Старокатолички богословски факултет у Берну где је и докторирао на 
богословији и филозофији. Био је почасни доктор глазговског и оксфордског 
универзитета. Замонашио се у манастиру Раковица 1909, а за епископа жичког 
изабран 1919. године. По својој вољи, премештен је у епархију охридску 1920, 
а поново враћен у жичку епархију 1936. године. Спада у ред највећих српских 
теолога и филозофа. После Другог светског рата одлази у САД, где је и умро 
1956. године. Његова задужбина, црква у селу Лелићу претворена је крајем XX 
века у мушки манастир посвећен св. Николају Мириклијском. 
28 Слијепчевић, 1991, 575. 
29 Суботић, 1996, 45.  
30 Исто, 1996, 44. 
31 Поповић, 1940, 46; Српска православна црква: 1920-1970, Београд, 1971, 536; 
Шабачко-ваљевски епископ Михаило Урошевић, био је на тој дужности од 
1922. до 1933. године. Рођен је у селу Брестовцу у Шумадији 1868. године. 
Богословију и Духовну академију је завршио у Москви. Службовао као све-
штеник до 1897. године кад је постао удовац након чега си и замонашио. 
Заслужан је за обнову цркве порушене у Великом рату у Шапцу. 
32 Ранковић, 2002, 107; Суботић, 1996, 44. 
33 Павловић, 2007, 97; Шабачко-ваљевски епископ Симеон Станковић, рођен је 
1886. године у Лежимиру у Срему. Докторирао je на Богословском факултету 
у Черновцима у Румунији, и дипломирао филозофију на Бечком и Загребачком 
универзитету. На дужности епископа био од 1934. до 1960. године. Заслужан 
за обнову и изградњу многих цркава и припремању свештеничког подмлатка. 
34 Ваљевски глас, бр. 6, 28. III 1937. стр 3. 
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Иако је епископ шабачко-ваљевски Симеон имао епископски двор у 
Шапцу, имао је обичај да често долази у Ваљево и да у ваљевској цркви 
са архијерејским намесником Богосавом Петрићем, служи литургију. 
Долазак у јануару 1936. године бележе локалне новине: „На св. Богоја-
вљење служио је у ваљевској цркви свету литургију Његово Преосве-
штенство Епископ шабачко-ваљевски г. др Симеон уз асистенцију већег 
броја свештеника, на челу са свештеником Миладином Ташићем, а 
затим узео учешће у литији и освећењу Богојављенске водице код 
Гранд хотела. Литургија је почела у 8 часова а литија пошла од цркве у 
10 часова.”35 У априлу исте године епсикоп шабачко-ваљевски Симеон 
је освештао цркву на ваљевском Новом гробљу, посвећену св. Лазару,36 
задужбину породице Гођевац, индустријалаца из Ваљева.37 

Конкордатска криза 1937. године, имала је своје последице и у 
Шабачко-ваљевској епархији. Као вид протеста, због покушаја државе 
да озакони Конкордат у Народној скупштини, одржаване су црквене 
литије у градовима широм Србије. И у Ваљеву се осећају последице 
Конкордатске кризе, па свештенство ваљевског протопрезвитерства са 
народом ваљевског краја учествује у литијама у јулу 1937. године. 
Шабачко-ваљевска епархија штампала је проглас којим је позивала гра-
ђане Ваљeва на протестни скуп због потписивања Конкордата.38 Велики 
протестни збор против потписивања Конкордата одржан је 22. септем-
бра исте године у порти Ваљевске цркве на коме је говорио и епископ 
Николај Велимировић.39 Личне последице Конкордатске кризе имали 
су: шабачки епископ др Симеон Станковић, који је претучен од стране 
полиције на крвавој литији 19. јула 1937. године у Београду и свеште-
ник Марко Ружичић из Шабачко-ваљевске епархије, који је лишен све-
штеничког чина јер је као члан Одбора у Народној скупштини гласао за 
Конкордат чиме је увредио СПЦ и њене управитеље.40  

Због Конкордатске кризе, а поводом догађаја на крвавој литији, 
Управа града Београда је издала саопштење које је објавила Политика 
20. јула 1937. године: „Одлуком Управе града Београда… забрањени су 
скупови и поворке до 1. августа 1937. године. Са овим је посебно било 
упознато и старешинство СПЦ у Београду… Скренута је пажња цркве-

                                                      
35 Глас Ваљева, бр. 3, 26. I 1936, 4.  
36 Ваљевски глас, бр. 9, 18. IV 1937. стр 4. 
37 Ранковић, 2002, 132. 
38 Међуопштински историјски архив Ваљево, Збирка поклона. кут. бр. 2, фас-
цикла, пр. бр. 3. 
39 Ранковић, 2002, 134. 
40 Слијепчевић, 1991, 580; Гласник Српске православне патријаршије, бр. 18 и 
19, 10. X 1937, 590; Гласник Српске православне патријаршије, бр. 20, 20. X 
1937, 656. 



Небојша Максимовић 

76 

ним властима да одустану од намераване поворке… Данас око 17.30 часова 
по завршеном молепствју у Саборној цркви… образовала се поворка… 
Пошто на опомену власти учесници нису хтели да се разиђу нити да се 
зауставе изведени су органи жандармерије да их у миру зауставе и расту-
ре… и без њиховог дејства учесници поворке растурили су се.”41 

Из извештаја Управе града Београда, који није тачан, може се 
закључити да жандари нису тукли учеснике поворке. Председник 
Министарског савета Милан Стојадиновић у свом мемоарском делу Ни 
рат, ни пакт, наводи да је маса пребијена али да није било крви и да је 
шабачки епископ др Симеон Станковић, који је предводио литију зара-
дио масницу и огреботину на лицу, зато што је случајно пао у гужви 
која се створила. Тврдње Стојадиновића изнете у мемоарима су диску-
табилне јер се из фотографија које постоје са литије виде крваве и раз-
бијене главе учесника литије.42 

На Савету Православне црквене општине у Ваљеву у оквиру редов-
не годишње седнице којом је председавао Црквено-управни одбор на 
челу са председником црквене општине, Михаилом Јефтићем, поднет је 
годишњи извештај о раду Црквене општине. На основу овог извештаја 
за 1939/1940. годину, види се да су приходи већи од планираних, као и 
да су расходи мањи од предвиђених, тако да се у закључку констатује да 
је општина добро пословала у претходној години. Захваљујући добро-
вољним прилозима грађана града Ваљева од око 30.000 динара, изврше-
на је поправка ваљевске цркве која је коштала 38.000 динара. Две вели-
ке донације уплаћене су на рачун црквене општине, прва од стране 
епархије за подизање црквеног дома и свештеничких станова, а друга у 
Фонд Светозара Гођевца и супруге му г-ђе Зорке, за подизање нове 
цркве у Ваљеву. 43  

Црква је институција која има посебно место у животу Ваљеваца у 
првој половини XX века. Она је неговала национална и верска осећања 
становништва ваљевске области. Осим за време великих празника, у 
дане причешћа и по потреби, грађани нису у знатном броју присуство-
вали црквеној служби. Становници града Ваљева у међуратном периоду 
само су једном показали изузетну приврженост цркви као институцији, 
кад се налазила у тешкој ситуацији у вези са Конкордатаском кризом. 
Економске тешкоће нису допуштале ни сељаку да чешће одлази у цркву. 

                                                      
41 Политика, бр. 10470, 20. VII 1937, 3; Време, бр. 5569, 20. VII 1937, 1. 
42 Стојадиновић, 1970, 484. 
43 Глас Ваљева, бр. 8, 20.VII 1940, 2. Светозар Гођевац био је син Ранка Гођев-
ца угледног привредника Ваљева. Осамдесетих година XIX века је, са својом 
браћом у Београду, отворио велику гвожђарску радњу која је прерасла у 
фабрику. Он и супруга Зорка били су велики задужбинари ваљевског краја. 
Светозар је проглашен за почасног грађанина града Ваљева. 



Ваљевско протопрезвитерство у оквиру Шабачко-ваљевске епархије ... 

77 

Није било цркве у сваком селу, па је сељак морао да пешачи и по неко-
лико километара да би присуствовао црквеној служби. Из практичних 
разлога, због великог обима посла, сељак то себи није могао да приу-
шти, тако да му је често исповедаоница била поље на коме је радио и на 
коме се Богу молио. Утицај ваљевске цркве распростирао се на цело-
купно становништво ваљевске области. 

Summary  

The consequences of World War I were felt for long in the Serbian Orthodox 
Church and within Orthodox believers in the newly formed Kingdom. It took almost 
two decades for population and their spiritual leaders to recover from the effects of 
the War. Orthodox believers of Valjevo were pious, but not religious, because the 
population was predominantly uneducated and superstitious. It seemed that the 
clergy, since the Serbian Orthodox Church had become the part of government 
budget in 1903, became too relaxed and ignored the basic principles of religion and 
the religion it preached. In an attempt to get back everything in line, to return both 
clergy and the people to the church, Bigot movement proved to be as the most 
successful. Movement achieved a lot in Valjevo area through Bishop Nikolaj 
Velimirović. During the Concord crisis people stood by the church, and church 
stood up for people as well, and it seemed that the crisis temporarily awakened the 
best in believers and their spiritual leaders on the eve of the Second World War. 
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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 догађа-

јима из друге половине 1945.  

Кључне речи: Озна, Рађево Село, Белошевац, јатаци, браћа Мишић, обра-

чун, 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 ваљев-

ског краја. Нова власт је имала веома детаљне податке о кретању Равно-

гораца. 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 пот-

поручника Марка Котарца у Козличићу и Грабовици, а следећих дана и 

у Рађевом Селу.
1
 

Доброј обавештености Озне знатно је допринело заробљавање чет-
ничке 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 при-
мер, у Доњим Лесковицама то су били: Радомир Радовић, Сретен Спа-
сојевић, 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 рова-
ри“), 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 Лукав-
ца, 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 Бранко-
вине, Миодраг Панић („осуђиван па амне-
стиран, могуће да и данас одржава везу са 
четницима“), Момчило Крстивојевић из 
Забрдице, Светомир Грујичић из Јошеве, 
Александар Илић, Драгиша Стекић-Јова-
новић („осуђен на смрт, место страда-
ња:околина Ваљева“) и Миодраг Симеу-
новић из Бабине Луке. 

У Златарићу се мотрило на Божидара 

Голоскоковића („имао сина у четницима и 

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. Лесковица-

ма Алексу Јовановића), неки, који „за народ нису били добри, сада су у 

НОВ“ (Драгиша Пушић из Забрдице), а неки су били осуђени па амне-

                                                      
1
 Димитријевић,1997, 174. 

Марко Котарац 
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стирани (Мирко Раковић, бивши секретар и шеф општинске пропаган-

де, „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 Жив-

ка (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 Калаби-

ћем, Филипом Ајдачићем и групом од око 30-ак четника. С њима је пре-

шао 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 новем-

бру 1945), Милошем Оташевићем из Бело-

шевца, потпоручником Боривојем Димитрије-

вићем, родом од Ћуприје и једним војником 

родом од Аранђеловца (Лекић). Димитрије-

вић 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 породи-
ци Миливоја Тешића „Брке“, које им је овај 
Равногорац послао (стрељан је „на непознатој 
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 омла-

                                                      
2
 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 тек-

сту: БИА), 140-I. 
3
 АС, Збирка БИА-I, Записник о саслушању Живорада Мишића у Озни за Ваљев-

ски округ од 30. децембра 1945. 

Живорад Мишић 

(лево) и Часлав 

Протић 
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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, после-

дица 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 Лелића
5
). Никола Калабић је 1. новембра 1945. именовао поручни-

ка 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, пот-

писано од мајора Стојановића и Калабића; по једно писмо је било наме-

њено америчкој и британској амбасади, а једно за неку важну личност 

из Београда. Озна је помно пратила кретање ових група. 

                                                      
4
 Исто, исто. 

5
 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. 
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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 Живо-

рад и Живко Мишић, Слободан Кулинчевић, Тимотијевић „Јапан“, Дра-

ган Ђурић „Јарац“, Боривоје Ристић, четник по надимку „Пућан“... Спа-

вали су на шаторским крилима простртим по лишћу у нашој шуми. 

Поред мога оца Ранка, јатаковали су им и: Живко И. Јевтић, Јереми-

ја С. Росић, Маринко Пешић, Велибор Савић, Миломир А. Драгојловић 

„Микан“, Сретен Д. Драгојловић, Алекса Јовановић. Сви они су, по раз-

бијању 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 (Срете-

нов 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 Мар-

ком 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 обаве-

стио органе власти. По завршеном претресу, јатацима су изречене дуго-

годишње 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 гра-

ђанских 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 Дра-

гојловић 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. Зани-

мљиво је да су Милан и Сретен Драгојловић упорно порицали било 

какву везу са четницима, али их је демантовао Живорад Мишић прили-

                                                      
7
 Иначе, сестра Ружица, тада гимназијалка, спомиње се у извештајима Озне да 

је доносила храну и преносила поруке Живораду Мишићу, команданту Колу-

барског 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 Драгојло-

вићу 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 оста-

вљено 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 четници-

ма. 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. Чет-

ници 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 капе-

таном Живком Мојсиловићем, покушавајући да преко њих придобије и 

неке официре из артиљеријске бригаде. Када се, поново, састао са Мој-

силовићем, овај је инсистирао да се што пре сретне са Калабићем, испо-

љавајући 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 могућ-

ност за убацивање Озниних људи. Тако му је извесни Милош Рајачић, 

који је тада био у војсци, тврдио да „од 1000 људи из артиљеријске бри-

гаде, 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. 

10
 Пресуда 138/46, од 6. марта 1946, лична архива. 

11
 Радић, 2002, 73, 67. 
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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, зате-

као и Михаила Јанковића Белог из Причевића, Селимира Јакића, Слобо-

дана Кулинчевића и Пућана. Од Кике Кулинчевић и њеног брата Драга-

на 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 Вла-

димир Ракић (касније су обојица ухваћени и осуђени). Храну су им 

доносили Раденко Дивнић, Драган Митровић и Паун Станаревић. Ређа-

ју 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 Оташеви-

ћа је сазнао да је у Дупљају, у својој земуници, ухваћен Јордан Радова-

новић 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 Грабови-

це, где се крио код стрица, његовог четника, Боре Ристића. Ту је убијен 
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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 дво-

јицу 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 кре-
тао 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 Кра-
љевске 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 Мио-
драгу Лазаревић, преиначене на затворске казне. По доласку у Слатину, 
у кући Драгоја Ковачевића, Калабић је за команданта општине имено-
вао Богдана Ковачевић, за команданта села Пауна Ковачевић, а за чето-
вођу Симу Миловановић. Калабић је и у Докмиру, у кући Милана Жив-
ковића, 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 активи-
сте 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 Кла-
шнић, Ђурђевац, па у Паштрић, где су прославили Аранђеловдан. Јата-

                                                      
12

 Матичне књиге умрлих за Ваљево (у даљем тексту: МКУ) 1944-1947. 
13

 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. 
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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 Пла-
ниници 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 бли-
зини наше куће. Отац је одмах схватио о чему се ради. Тадашњи шеф 
Озне, злогласни Драган Ђурић, са Озном и потерним одељењем мили-
ције, 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, раз-
невши 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 уради-
ли. „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, упр-
кос 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 надни-
чио. 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 при-

нудном раду“, док се за Ђурића наводи да је убијен 10. децембра 1945. у Рађе-

вом 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 пре-

вили. 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 гру-

пи 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 сведоче-

ње Милице Виторовић (рођене Мишић), сестре браће Мишић. Према 

њеној тврдњи, мештанин Велибор Савић је поверио Драгану Кулинчеви-

ћу 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. „Међу-

тим, 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 неко-

лико дана касније у Ваљеву, заједно са својим пратиоцем Тимотијеви-

ћем 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 ради-

ла 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. Зани-

мљиво 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 јед-

ног гимназијалца“. Највероватније, да се радило управо о Драгану 

Кулинчевићу. О томе, Мишићева сестра казује: „После окршаја у Рађе-

вом Селу, Живорад и Јапан, који је био рањен, преко Крушика су побе-

гли 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 
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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 Забрди-

це. 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 породич-

ну 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“. Сутра-

дан 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 пуцња-

ве, 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 сви-

ње, 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 газда-
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рице Виде Матић, која му је, вероватно, дотурала храну.“ 
23

О 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 помо-

гао, нико други, до злогласни Ђурић!  

Милица се удала на Савиндан 1946. Мајку Миленију су јој прона-

шли 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 неколи-

ко 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 најпрља-

вије 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 фељтони-

ста 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 прису-

тан.
27

 Пресудом Војног суда IV дивизије, од 2. јануара 1946, за овај зло-

чин 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 Калабиће-
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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 изве-

штаје које је локална власт слала централи у Београд, дао одговор и на 

ово питање. 

Према писању Марјановића, нешто касније, ликвидиран је и Тимо-

тијевић Јапан. 

Највише контроверзи изазвала је судбина Марка Котарца, коман-

данта 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 „боле-

стан од туберкулозе“, затим, да је ухваћен са већом групом Равногораца 

у околини Врховина (у којој су се налазили и поручник Милић Бошко-

вић, 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 омладин-

ског батаљона ЈВуО“
29

. Али, и овај податак заснован је на исказу поје-

динца, 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 чвр-

сте 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 архив-

ској грађи“, савремени историчари Коста Николић и Бојан Димитрије-

вић, 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, забеле-

жено 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 „Рун-

дов“ из Г. Буковице, Антоније Јовановић и Алекса Јовановић („јатак“), 

Драгољуб Ђурђевић, Никола Кушаковић и Никола Обрадовић из Г. 

                                                      
29
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Лесковица
31

, 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. 
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НАСЕЉЕНИЦИ ИЗ ВАЉЕВСКОГ ОКРУГА У ОБЛАСТИМА 
СТАРЕ СРБИЈЕ 1914. ГОДИНЕ 

Прилог о колонизацији новоприпојених области Србије 

Апстракт: У раду се говори о насељеницима пореклом из Ваљевског 
округа у области Старе Србије у току 1914. године. На који начин је држава 
Србија хтела да реши проблем аграрне пренасељености, а уједно и неке страте-
шке циљеве на подручју ових области, тема је овог рада. У тексту се дају и 
неки елементи војне и управне делатности српске владе тог доба на простору 
новоприпојених области везане за Ваљево. 

Кључне речи: Стара Србија, колонизација, Министарство народне привре-
де, захтеви за насељавањем, регрути са нових подручја у ваљевској чаршији, 
Ваљево 

SETTLERS OF VALJEVO DISTRICT IN THE AREAS OF OLD SERBIA 
Contribution to colonization of newly joined areas of Serbia 

Abstract: This paper discusses the settlers from Valjevo district in the area of 
Old Serbia during 1914. The topic of this work is how government of Serbia wanted 
to solve the problem of agrarian overpopulation, and it also analyzes some strategic 
goals regarding these areas. The article shows some elements of the military and 
administrative activities of the Serbian government in that time in reference to newly 
joined areas related to Valjevo. 

Keywords: Old Serbia, colonization, the Ministry of National Economy, the 
request for settlement, recruits in the Valjevo area, the committees and Valjevo 

Балканским ратовима 1912/1913. године нове области Краљевине 
Србије су се увећале за око 81% предратне територије: на западу су се 
протезале до Шар планине, на југу до Охридског и Преспанског језера а 
на истоку све до Струмичке области које су запосели Бугари. Укидањем 
Врховне команде након демобилизације 1913. године дошло је до раз-
двајања цивилне од војне власти. Уредба о уређењу новоослобођених 
области донета је 31. августа 1913. године. Нове области су присаједи-
њене Краљевини Србији Прогласом краља Петра I Карађорђевића 7. 

ПРИЛОЗИ 
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септембра 1913. године. Међутим, о мирном суживоту народа на овој 
територији још није могло да буде говора: Албанци су септембра - окто-
бра 1913. године подигли велики устанак на новопридобијеним терито-
ријама, који је попримио велике размере и освојили Дебар, Охрид, 
Стругу и околне вароши. Српска војска је муњевито реаговала и одма-
здом је извршила противудар по арбанашким упориштима по планина-
ма и засеоцима. Убрзо је српска војска прешла административну грани-
цу новоуспостављене албанске државе. Аустроугарска влада, потпомог-
нута Великом Британијом послала је ултимативну ноту српској влади, 
коју је ова морала прихватити. Тако се одмах после ратова поставило 
питање јужних граница немирне српске земље.1 

Српска влада је настојала да у што краћем временском року насели 
новоприпојене територије српским живљем и тако поправи етничку 
слику ових простора. Прва насељавања оваквог типа спровешће се 
1914. године. Српска влада је за управнике и намеснике ових крајева 
упутила људе са простора Србије, које локално становништво често 
није хтело да призна за своју народну власт. Муслиманско становни-
штво нових српских крајева сматрало је Србију освајачем, а не ослобо-
диоцем. 

Насељавање нових крајева је озваничено Уредбом о насељавању у 
новоослобођеним областима Краљевине Србије 5. марта 1914. године. 
Насељавање у новим областима је било допуштено само уз одобрење 
Министарства народне привреде, уз назнаку да су се могле населити 
само парцеле у власништву државе или пусто земљиште. За насељава-
ње је било надлежно Шумарско одељење Министарства народне при-
вреде, које је прикупљало податке о расположивом земљишту а исто је 
примало и молбе насељеника. Лица која су желела да се населе морала 
су да се обрате молбом Министарству народне привреде. Министар је 
потписивао одобрене молбе и решавао у којим областима би се населио 
колониста, колико би добио земље и под којим условима. Сваком 
таквом колонисти издавала се нарочита исправа о насељењу. У решењи-
ма су били уписани редни број под којим се дотична породица водила у 
списковима насељеника, површина земљишта које јој је додељено и 
кратко образложење. Решења су имала уписан округ у којима је насеља-
вање дозвољено. Будући насељеници обично су били сиромашни безе-
мљаши у областима Краљевине Србије пре 1912. године или земљорад-
ници који нису својим малим парцелама до 2 хектара могли да исхрању-
ју бројне породице. На такав начин држава је настојала да реши про-
блем аграрног питања, а ово је био очигледно један од најлакших начи-
на да сељаци ситносопственици или беземљаши до земље заиста и 
дођу. Првенство у насељавању је дато таквим лицима, превасходно 

                                                      
1 Ћоровић, 1993, 714-715; Николић, 1998, 35. 
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земљорадницима и занатлијама између 16 и 60 година старости. Парцеле 
за насељавање нису могле бити мање од 5 хектара по кући; уколико је у 
породицама, осим домаћина, било мушке деце старије од 16 година, сва-
ком мушком члану породице је придодавано још по 2 хектара земље. Уко-
лико су породице имале стоку или пољопривредне алатке, могле су доби-
ти још 3 хектара земљишта. Сви насељеници су имали могућност бес-
платног превоза железницом треће класе са свим покућством и стоком.2 

Молбе за насељавање морале су бити читко исписане и у њима је 
требало навести имена, пол и године старости свих чланова породице, 
занимање домаћина, место становања породице и, уколико је било, 
податке о броју стоке и пољопривредних алата. Поданици српске круне 
морали су да приложе и уверење општинског суда о свом владању и 
материјалном стању. 

Муслимански живаљ нових области, са своје стране, није хтео да 
живи у хришћанској држави, а правна једнакост свих грађана пред судом 
коју је гарантовала српска држава чинила се муслиманима да им угрожа-
ва раније повластице па су се масовно селили. Тако се до половине 1914. 
године појавио огроман број напуштених имања у претходном власни-
штву муслимана у битољском, прилепском и струшком срезу. Дневни 
лист „Политика“ објављивао је током 1914. године чланке колико је рас-
положиве земље остало пусто и колико је погодно за насељавање. Молбе 
за насељавање су примане у надлежно министарство од објављене Уред-
бе све до почетка Првог светског рата, када је читав посао око колониза-
ције обустављен, те је остављен за време после рата. У нешто каснијим 
извештајима објављено је да је Одсек за насељавање за мање од пола 
године свог рада одобрио насељавање за око 12.000 људи, али су ратна 
дејства прекинула у корену овај наум српске владе. Приликом насељава-
ња српска влада се носила идејом о јачању стратешких државних интере-
са у смислу ојачања граничних области због упада бугарских комитских 
чета.3 Превасходни задатак бугарских комитских чета био је да се саботи-
ра рад српских власти, да се пред великим силама интернационализује 
сукоб Срба и Бугара, а изазивањем нереда одржава увек присутно „маке-
донско питање“. Ретка насељеност и прилично велика територија омогу-
ћавали су држави у новим областима да спроведе колонизацију становни-
штва ширих размера. Приоритет приликом насељавања дат је окрузима 
са најмање српског етноса, дуж нове границе са Бугарском, а то су били 
понајпре Кумановски, Брегалнички, Тиквешки и Скопски. 

Међутим, као што смо навели, готово нико од колониста није се 
обрео на додељеној земљи, јер је Први светски рат прекинуо колониза-
цију у зачетку.4 Огромни демографски губици у Великом рату потпуно 

                                                      
2 Јагодић, 2013, 86-90. 
3 Исто, 311. 
4 Исто, 318. 
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су обесмислили идеју српске владе о насељавању направљену почетком 
1914. године. У рату, Србија је изгубила око 28% становништва, па 
више није било ни расправљано питање колонизације старих области 
Србије, кад је и сама централна Србија остала без истог. 

Из ваљевског среза већи број лица је поднео молбу за насељавање 
јужних српских области. Њихов социјални статус је био сличан, мада су 
њихове животне приче сасвим различите. Преко доступних историјских 
извора покушаћемо да се ближе упознамо са тим људима, осетимо дух 
времена и колико-толико сагледамо околности у којима су живели. 

Министарство народне привреде, одсек за насељавање са центром у 
Београду, издало је 27. јуна 1914. године „допуштење за путовање“ у 
једном правцу за насељеника Саву Радовића и седам чланова његове 
породице. Ресорно министарство извештава Начелство среза ваљевског 
да је поменути Радовић, из села Кличевац крај Ваљева, добио решење 
министра народне привреде по коме насељеник добија 5 хектара земље 
у округу Брегалничком. Даље, у решењу стоји да је земљораднику 
Радовићу и његовој породици обезбеђен бесплатан превоз српском 
државном железницом треће класе, као и подвоз личних ствари и стоке. 
Насељеник би са своје стране био дужан да се одмах, по доласку у 
новоприпојене области јави комисији за насељавање у Штипу. Ова 
комисија била је обавезна да му преда одобрено земљиште и пријаву на 
исто са назнаком да Радовић мора да поднесе објаву општинског суда, 
којом се потврђује његова идентичност. Даљи трошкови транспорта су, 
такође, падали на Министарство народне привреде, одсек шумски фонд. 
Радовићу је допуштено да крене на пут са 1.500 килограма покућства 
(личних ствари) од железничке станице у Ваљеву до Велеса, па потом 
42 километра даље колским путем до Штипа.5 

Месец дана касније, 27. јула, рођак Саве Радовића, Павле, добио је 
одобрење од министра народне привреде за насељавање у Брегалнич-
ком округу и 9 хектара земље. Дозвола је дата за 9 чланова његове поро-
дице, која је требало да крене на пут возом треће класе са 1.500 кило-
грама пртљага на релацији Ваљево – Велес, са крајњим одредиштем у 
околини вароши Штип. Документа су Павлу Радовићу, земљораднику 
из села Кличевац озваничена у суду општине ваљевске под датумом 16. 
јул 1914. године.6 

                                                      
5 У допису Министарства народне привреде стоји потпис шефа одсека за на-
сељавање А. Ђорђевић. Занимљиво је да се напомене да је Сава Радовић био 
по чину резервни пешадијски капетан, а од априла 1914. био је распоређен у 3. 
батерију Петог пешадијског пука „Краља Милана“ у Ваљеву – Међуопштин-
ски историјски архив (МИАВ), Фонд: Окружни суд – Ваљево (ОС), Деловодни 
протоколи за 1914. годину, заведено под бр. 1458. 
6 МИАВ, Општина града Ваљева (ОГВ), 1914. година, кут. инв. бр. 159, дел. 
бр. I, A2, 6381/1914. 
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Одобрење за путовање од Ваљева до Велеса од стране Министар-
ства народне привреде дато је Ђорђу Милатовићу, земљораднику из 
Кличевца и његових 9 чланова породице 28. јуна 1914. године. Његовој 
породици је дато 9 хектара земље у округу Брегалничком, у области 
вароши Штип, а требао је да крене са ваљевске железничке станица са 
1.600 килограма покућства возом трећег разреда.7 

Допуштење за насељавање области Старе Србије важило је за под-
носиоца молбе три месеца, и морало се на сваки захтев овлашћеног 
лица показати. Допуштење се одузимало у случају да га користи страно 
лице, или ако нема потписа власникова. Ако би се допуштење нашло у 
лица на чије име не гласи, одговорно лице тј. власник допуштења се 
кажњавао по члану 21 „Уредбе о превозу путника и робе“. Колонисти су 
могли да изгубе право на земљу ако би се утврдило да су подаци за 
насељавање лажни или ако је неко од чланова насељеничке породице 
одржавао везе са одметницима од власти и лицима која раде противно 
државног поретка или на који посредни начин исте помаже. Допуштење 
се морало поднети старешини полазне станице ради оверавања и печа-
тирања при сваком путовању. Вожња се смела прекидати једанпут у 
одласку и једанпут у повратку; прекид путовања је морао оверити и 
потписати старешина дотичне станице. 

Допуштење за путовање (permis de circulation - pour un seul voyage 
aller)8 је било одштампано и на француском језику, са серијским бројем 
допуштења, печатом и потписом Дирекције српске државне железнице 
(La Direction de Chemins de fer de l´ Etat Serbe). 

Молбу за насељавање у области Старе Србије Министарству народ-
не привреде поднели су Лука, Илија и Ристо Костић, из села Златарић, 
општина Јовањска, срез и округ ваљевски 22. фебруара 1914. године. У 
документима стоји да се отац Ристо са два сина доселио 1889. године из 
Херцеговине, села Северина код Рудог у Србију. Од тада надниче по 
селима ваљевског среза. Лука и Илија су учествовали у оба Балканска 
рата, Илија је 1913. године рањен на реци Брегалници. Сва тројица моле 
Министарство народне привреде, одсек за насељавање да им држава 
изађе у сусрет и као беземљашима обезбеди могућност насељења у 
новим крајевима и бесплатну железничку карту у једном смеру.9 Нема 
података о решењу Саветодавног одбора Министарства народне при-
вреде о насељењу. 

Министарству народне привреде је, 23. фебруара 1914. године, мол-
бу послао Петроније Видаковић из Ваљева. У документима стоји да је 

                                                      
7 Исто, исто, дел. бр. I, A2, 6379/1914. 
8 Допуштење – за једно путовање одлазак – превод са француског језика пр. аут. 
9 Архив Србије (АС), Министарство народне привреде – Шумарско одељење 
(МНП–Ш), 1914, Ф3 Р11 – љубазношћу Милоша Јагодића. 
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исти војни бегунац, да је пребегао у Србију марта 1913. године, да је 
родом из села Будомлије, општина Белобрдска, котар Вишеградски из 
Босне и Херцеговине. У Босни има оца, брата у сталном кадру, две 
сестре, жену и дете. Земље имају врло мало, те се од ње бројна породи-
ца не може прехранити. Видаковић моли надлежно министарство за 
насељење у округу Пријепољском.10 Нема података о решењу Савето-
давног одбора Министарства народне привреде о насељењу. 

Министарству народне привреде је 16. фебруара 1914. године 
послао молбу за насељавање Танасије Палић из Мионице, срез Колу-
барски, округ Ваљевски. Танасије је родом из села Сељани, срез и округ 
Пријепољски. Од 1889. године живео је у Србији, у варошици Миони-
ци. Нема имања, живи као надничар, има мајку, жену, три сина (од којих 
један стар 19 година) и ћерку. Моли министарство да се врати у место 
рођења. Као доказ лојалности држави Србији наводи да је учествовао у 
оба Балканска рата. 

Од докумената није поднео уверење о владању, па Саветодавни 
одбор захтева да се исти приложи на дан 29. мај 1914. Нема даљих 
података о решењу Саветодавног одбора.11 

Стеван Мандић из Ваљева је Министарству народне привреде 
доставио је 21. маја 1914. године молбу за насељењем у новоприпојене 
области Србије. Наводи да је сељак, да има мало земље; стар је 55 годи-
на, има жену, два одрасла сина од 30 и 27 година, као и четири ћерке. 
Мандић моли насељење у околини Феризовића (Урошевца), Приштине, 
Митровице или Призрена. У документима недостају подаци о стоци и 
алатима. Нема решења о насељењу.12 

Бошко Јовановић из села Трстенице, среза Посавског, округ Ваљев-
ски, Министарству народне привреде од 27. априла 1914. је доставио 
молбу за насељење. О њему се каже да је стар 38 година, да има жену, 
три сина од 18, 16 и 11 година и две ћерке. Од стоке има два вола и једног 
коња. Решењем министра народне привреде на предлог Саветодавног 
одбора од 28. маја 1914. године, насељење му је одобрено у округу Кума-
новском на напуштеном имању под бр. регистра 443, у величини имања 
од 10 хектара и то 5 за молиоца, по два за синове и један за волове.13 

Љубисав Рашић из села Грабовца, срез Посавски, округ Ваљевски 
Министарству народне привреде се обратио 24. јуна 1914. године. У 
молби моли за насељењем, али није приложио никакве податке ни уве-
рења. Уверења су му тражена накнадно, но нема решења о насељењу.14 

                                                      
10 Исто, исто, Ф3 Р14. 
11 Исто, исто, Ф3 Р49. 
12 Исто, исто, Ф5 Р81. 
13 Исто, исто, Ф6 Р60. 
14 Исто, исто, Ф7 Р70. 
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Симо Бошковић из села Каменице, срез Подгорски, округ Ваљевски 
Министарству народне привреде 1. јула 1914. је послао молбу којом 
тражи пресељење у нове крајеве. Наводи да има сина Мијата, који је 
учествовао у Балканским ратовима, али не наводи детаљније породичне 
податке. Из уверења се види да њих двојица немају никакву имовину. 
На полеђини документа, свакако нешто доцније је уписано црвеном 
оловком „одобрено“, али без печата, потписа надлежних и без решења о 
насељењу.15 

Ђура Драгојловић из села Бујачића, среза и округа Ваљевског 
Министарству народне привреде је послао молбу 3. јула 1914. године. 
Из молбе сазнајемо да је поменути Драгојловић стар 60 година, да има 
мајку, шест синова од 22, 21, 18, 16, 15, и 6 година и три ћерке. Од стоке 
има једну краву и једно теле; алата нема. Исти моли за насељење изме-
ђу Нове Вароши и Пријепоља, јер тамо иду и неке друге комшије па би 
ишао заједно са њима.16 Драгојловић моли државу да му позајми новац 
да купи стоку и кућу, јер никакве своје имовине нема. 

На полеђини документа пише црвеном оловком „одобрено“ без 
печата са решењем.17 

Велимир Живановић, Ваљевац пореклом, са пребивалиштем у Бео-
граду, Министарству народне привреде 13. март 1914. се обратио, те 
моли за насељење у варошици Пехчеву. Управник тамошњих школа га 
је уверио да има доста слободних имања од избеглих Турака. Живано-
вић води са собом кћер Лепосаву, која се школовала у Ваљеву, а заврши-
ла је Женску радничку школу у Београду и по Живановићевој молби 
треба да буде примљена за учитељицу у Пехчевској женској радничкој 
школи. Живановић наводи да је био занатлија сарачки у Ваљеву, а доц-
није је 7 година био послужитељ школски у Ваљеву. Којим се послом 
бавио у Београду није наведено. 

Саветодавни одбор му је накнадно тражио да поднесе податке пре-
ма чл. 9 Уредбе на дан 24. мај 1914. Решења о насељењу нема.18 

Овом приликом треба истаћи да колонизација новоприпојених 
области није била само једносмеран процес: марта месеца 1914. у 
Ваљеву је забележен први контингент регрута из битољског краја, рође-
них 1892. и 1893. године. Дочекала их је школска омладина, која је спе-
цијално за ту прилику била ослобођена наставе. Команда Дринске диви-
зије затражила одобрење од Суда општине да се за ову свечану прилику 
посече у општинској шуми 150 комада садница ради подизања венаца за 

                                                      
15 Исто, исто, Ф7 Р84. 
16 О поменутим комшијама из села Бујачић нисмо нашли никаквих даљних 
података 
17 АС, МНП–Ш, Ф7 Р85. 
18 АС, МНП–Ш, Ф7 Р85. 
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дочек младе војске из Битоља.19 Међутим, многобројна приватна писма 
регрута из Битоља и Прилепа, заплењена у мају 1914. док су били на 
одслужењу војног рока у Ваљеву говорила су да су ти младићи принуд-
но регрутовани у војску, да се осећају као Бугари, а да су многи од њих 
били у вези са бугарском комитском организацијом. Ови војници нису 
се мешали са српским, издвајали су се и били неповерљиви према оста-
лим војницима и старешинама. Пуковник Душан Туфегџић, командант 
Битољског пука Дринске дивизије 1914. и 1915. године, имајући под 
командом војнике из Битоља, Велеса и Прилепа, оставио је сведочење 
да се на њих не може ослонити због неповерења, честог дезертирања и 
деморалишућег утицаја на другове.20 

Јула 1913. Пети пешадијски пук Дринске дивизије учествовао је у 
Брегалничкој бици, а од његових 4.000 људи страдало је или рањено 1/3 
људства. Почетком 1914. године пук је стациониран у Битољској диви-
зијској области, односно у вароши Охриду са једним деташованим бата-
љоном у Струги. У Вардарској дивизијској области 17. пешадијски пук 
Дринске дивизије био је у Куманову са једним деташованим батаљоном 
у Кривој Паланци.21 

Марта 1914. године, петопуковска команда Дринске дивизије посла-
ла је конкурс општини за укупно 200 питомаца колубарског краја у 
циљу примања у подофицирску школу у Скопљу. У првој половини 
1914. године, Пети пук и 17. артиљеријски пук слали су на војну вежбу 
редове у новоприпојене области – у Куманово, Сјеницу, Нову Варош, 
Битољ, Нови Пазар, Охрид, Стругу, Дебар.22 

Избијањем Првог светског рата 1914. године појачана је потражња 
интендатуре српске војске за казанима од грађана, па је наредбом 
Начелство округа ваљевског тражило од Суда општине да се хитно, за 
војне потребе од народа реквирирају исти. Међутим, по изјавама грађа-
на и Суда, многе од ових казана војска није вратила још од дејства у 
Балканским ратовима, а неки од ових казана налазили су се на употреби 
код Битољског пука. Опет, један број казана је војска преузела од грађа-
на преко општинских органа у време војне вежбе Дринске дивизије 
почетком јула месеца исте године.23  

                                                      
19 МИАВ, ОС, Деловодни протоколи за 1914. годину, заведено под бр. 1870. 
20 Исто,   ОГВ, 1914, кут. инв. бр. 158, дел. бр .I, A2, 2243/1914; Јагодић, 2013, 
145-146; Николић, 1998, 43. Регрути Битољци дошли су у касарну у Ваљево 22. 
маја 1914. године, а по записима општинског Суда, од 27. маја, шест војника 
из овог пука било је у бекству. Исто, ОС, Деловодни протоколи за 1914. 
годину, заведено под бр. 1957. 
21 Николић, 1998, 22-29. 
22 МИАВ, ОС, Деловодни протоколи за 1914.годину, заведено под бр. 603, 418, 
2205, 2250. 
23 МИАВ, ОГВ, кут. инв. бр. 159, дел. бр. I, A2, 6291/1914. 
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Због недостатка српских судија и магистрата у новим крајевима 
постављане су судије и секретари судова из старих области државе. 
Одлазећи у новоприпојене области они су увек постављани на више 
дужности. Тако је у Кавадарцима постављен за судију вароши Светомир 
Томић, секретар друге класе првостепеног суда у Ваљеву.24 Министар-
ство правде је 2. марта 1914. године послало бесплатну железничку кар-
ту за Димитрија Богдановића, председника ваљевског суда који је 
постављен за судију Великог суда у Скопљу.25 

Кажњеници (сецикесе, лопови) су стражарно спровођени у Битољ 
возом треће класе већ од априла 1914. године. Жандарми који су спро-
водили кажњенике поседовали су уверење за жандарме и имали су пла-
ћене путне трошкове док су кажњенике спроводили у нове области.26 

У току 1914. и 1915. године године запажено је да је услед тешког 
финансијског стања условљеног ратом Општина вароши Ваљево отпу-
штала своје службенике, махом резервне официре војне обвезнике који 
су мобилисани при кадровском Петом пешадијском пуку „Краља Мила-
на“ у областима Старе Србије. Општина им је на тај начин закидала 
редовне плате. Стога је на основу параграфа 27. Устројства Државне 
Централне управе и члана 3. Закона о општинама, као и члана 5. Закона 
о Уређењу округа и срезова Министарство унутрашњих дела наређива-
ло општинском суду, среским и окружним одборима да „ни у ком случа-
ју не отпуштају своје службенике због тога што су они на војној обаве-
зи, па било да су резервни официри, подофицири или редови. У против-
номе надлежне надзорне власти нека сваку такву одлуку задрже од 
извршења. И друго, да самоуправне власти уредно шаљу плату својим 
службеницима који су редовни официри, као што наређује члан 76. 
Закона о устројству војске, а исто тако и онима који нису резервни офи-
цири“.27 

 
*** 

 Из свега наведеног може се закључити да су после балканских 
ратова, житељи ваљевског краја сагледали могућност насељавања нових 
крајева а самим тим и решење сопствених егзистенцијалних проблема. 
Са припајањем нових области проблем аграрне пренасељености, сиро-
маштва, колонизације, миграције сваке врсте, привреде, правног систе-
ма, уређења војске и администрације, требао је у што краћем периоду 

                                                      
24 Јагодић, 2013, 186. 
25 МИАВ, ОС, Деловодни протоколи за 1914.годину, заведено под бр. 8006 
26 МИАВ, ОГВ, 1915, кут. инв. бр. 161, дел. бр. I, A2, 413/1915. Постоје 
индиције да су ови притвореници обнављали комплекс Казненог завода у 
Скопљу. 
27 МИАВ, ОГВ, кут. инв. бр. 161, 1915. година, дел. бр. I, A2, 587/1915. 
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да се реши, а по идеји српске владе за све наведено је био неопходан 
период од најмање две деценије. Проблем је што српска држава није за 
све побројано имала више времена, јер су ратна дејства прекинула ујед-
начавање две административне државне јединице у једну целину. Таква 
ситуација се неизоставно поставила и пред насељенике, јер је у најве-
ћем броју случајева Први светски рат омео њихову колонизацију јужних 
српских области. Свакако да је колонизација ових области представља-
ла стратешки и национални циљ српске владе и државе. 

Summary  

Old Serbia and Macedonia were annexed to the Kingdom of Serbia through 
proclamation of King Petar I Karadjordjevic on 7th of September 1913. Serbian 
government wanted to adjust the ethnic structure of the population in newly joined 
areas, and this was a long-term strategic national objective to which they planned to 
work patiently and gradually. The settling of newly joined regions was officially 
regulated through Regulation of the newly liberated areas of the Kingdom of Serbia 
on 5th of March 1914, which was done with permission of the Ministry of National 
Economy, and the colonists who wanted to go and settle there addressed to this 
Ministry with a request. Each colonist, which was approved settlement by Ministry, 
received special documents with permission to inhabit this area, with note on the 
district where to settle. Colonists were mostly poor people, the ones who did not 
have a land of their own, and the colonization of these areas was also a way of the 
government trying to solve the economic, agrarian and national conditions in the 
country. The land and papers were granted to persons between 16 and 60 years of 
age. The more sons, livestock or agricultural tools applicant had, he would receive 
more land. 

Many people from Valjevo district filed applications for settling in the areas of 
Old Serbia. Paper shows personal data for some of the colonists, their place of 
settlement, land their obtained etc. The data was published only for colonists for 
which there were historical sources. The application was possible until the First 
World War, when the whole process of colonization was interrupted. 

As the colonists received the possibility of settlement in newly joined areas, so 
the recruits from Macedonia came to Valjevo in 1914. However, the aforementioned 
recruits have not been able to take the title of Serbian soldiers - the rest of the army 
were distrustful and they had a demoralizing effect on others. Fifth Infantry 
Regiment Drina Division, headquartered in Valjevo during 1914 was mainly 
stationed in areas of newly joined areas. 
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ИЗГРАДЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЦЕНТРАЛЕ НА КОЛУБАРИ И  
ВОДОВОДА У ВАЉЕВУ УОЧИ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА 

Апстракт: Историјат грађења Електричне централе и изградња градског 
водовода као и водоводне и канализационе мреже у граду на Колубари у пред-
вечерје Другог светског рата, анализирани су у атмосфери у којој су се одвија-
ле припремне радње. Проблеми у вези са начином финансирања изградње 
наведених објеката и њихово рано пословање, указали су са којим се тешкоћа-
ма управа локалне заједнице сусретала у вези са комуналним пословима. 

Кључне речи: Електрична централа, електрификација, водовод, канализа-
ција, концесија. 

THE CONSTRUCTION OF POWER STATIONS ON KOLUBARA 
RIVER AND WATER SUPPLY PIPES IN VALJEVO ON THE EVE 

OF WORLD WAR II 

Abstract: The history of building power stations and construction of town`s 
water supply as well as water and sewerage network in the town on the Kolubara on 
the eve of the Second World War, were analyzed in an atmosphere of  preparatory 
actions. Problems concerning the manner of financing construction of these facilities 
and their early functioning show difficulties which the administration of the local 
community met in connection with municipal affairs. 

Keywords: power station, electrification, water supply, sewerage, concessions. 

У хали Војно-техничког завода у Крагујевцу августа 1884. године, 
први пут је у Србији засветлело 30 сијалица у низу, што се и узима за 
прву примену електричне енергије у Краљевини Србији. Непуних десет 
година касније, на основу уговора о концесији који је потписан 8. 
фебруара 1891. године са Перикласом Цикосом из Милана, дана 15. 
августа 1893. године, Београд је осветљен енергијом која је долазила из 
прве Електричне централе у Србији.1  

Унук проте Матеје Ненадовића, ваљевски индустријалац Матија 
Мате Ненадовић потписао је, на основу одобрења Министарства народ-

                                                      
1 Спасојевић, 2003/37. 
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не привреде, још у априлу 1897. године са Судом Oпштине ваљевске 
концесију о електрификацији града на временски период од 40 година, 
три године пре него што је изградио хидроцентралу, и пре него што је 
електрификовао град на Колубари.2 Ненадовић је због недовољно соп-
ственог капитала ушао у ортаклук са ваљевским трговцем Светозаром 
Поповићем, који је пред крај изградње хидроцентрале продао свој део 
Енглезу Ј. Р. Финеју, рударском предузимачу подгорског рудника 
Ребељ. Прву електричну централу Ненадовић је изградио на јазу реке 
Градац 1899. године, на земљишту породичног имања које се налазило 
између тзв. Сувоборског друма и река Колубаре и Градца.3 На овај 
начин је остварена електрификација града Ваљева 9. маја 1900. године, 
као првог града у унутрашњости Србије.4 У септембру 1901. године 
Ненадовић је свој део хидроцентрале продао Финеју, а дозволу за 
изградњу централе у Дегурићу браћи Хајнриху и Христијану Фегели и 
Јулијусу Шмиту, који су и изградили другу хидроцентралу. Обе ове 
централе, обједињене су у једну компанију у јуну наредне године под 
називом Електрично предузеће за осветљење града Ваљева.5 Током 
1910. године због лошег пословања Финеја његов део у електричној 
централи су откупила браћа Фегели и Јулијус Шмит.6 

За време првог светског рата Електрична централа је оштећена од 
стране окупатора. После мање оправке Електрична централа је почела 
са радом али је, због лошег квалитета струје и инсистирања власника 
Јулијуса Шмита7 на поскупљењу електричне енергије долазило до 
честих полемика између општине, концесионара и грађана. Централу је 
преузео нови власник Стеван Унковић 1924. године.8 

Електрична централа у Дегурићу и у Ваљеву је, у међуратном пери-
оду, често имала техничких проблема при производњи, испоруци и 
наплати електричне енергије. Полемике око квалитета и цене струје 
између власника Централе са општином и грађанима Ваљева биле су 

                                                      
2 Глас Ваљева, бр. 1, 6. I 1929, 1; Перишић, 1997, 176. 
3 Спасојевић, 2000/34. 
4 Спасојевић, 2003/37; Спасојевић, 2000/34;  Перишић, 1997, 177; Мирослав 
Перишић је позивајући се на Александра Спасојевића доказао да је Ваљево 
први град у унутрашњости Србије  у коме је извршена електрификација, јер се 
дуго тврдило да је примат држало Ужице. 
5 Јоксимовић, 1981, 25; Глас Ваљева, бр.22, 2.VI 1929, 3; Перишић, 1997, 177; 
Спасојевић, 2003/37. 
6 Спасојевић, 2000/34. 
7 Јулијус Шмит је после 1910. године откупио удео у централама од браће Феге-
ли и тако постао једини власник Електричних централа у Ваљеву и Дегурићу. 
8 Ваљевски глас, бр. 15, 30. V 1937. стр 3; Јулијус Шмит наводи у Ваљевском 
Гласу да је централу уступио тј продао, Стевану Унковићу 1923. године, али у 
већини извора се помиње 1924. као година од када је власник С. Унковић. 
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честе све до 1928. године и коначног разрешења спорних питања, пот-
писивањем новог уговора. Предвиђено је да се цене осветљења за 
наредну годину одређују у новембру путем стручне техничке комисије; 
уведен је струјомер али је задржано и паушално плаћање. Уговором 
између Општине и концесионара из 1932. године загарантовано је 
Општини да може у свако доба да откупи целокупно предузеће и сма-
њена је цена осветљења по сијалици са 17.5 на 11 динара.9 

 
Елетрична централа на јазу реке Градац 

Према статистичком годишњаку, на простору Краљевине Југосла-
вије 1936. године, било је 826 електричних централа, од чега је било 
226 парних, на дизел гориво 128, на плин 48, хидроцентрала 320 и 
мешовитих 104. У Дринској бановини у истом периоду радило је 49 
електричних централа, од чега је било 32 парне, 4 на дизел, 3 плинске, 7 
хидроцентрала и 3 мешовите.10 Према истим статистичким подацима 
само две године касније, број централа на нивоу државе је био 1.278 од 
чега је било 308 парних, 123 на дизел као погонско гориво, 75 на плин, 
643 хидроцентрале и 130 мешовитих. У Дринској бановини у истом 
периоду радило је 56 електричних централа, од чега је било 33 парне, 4 
на дизел, 3 плинске, 13 хидроцентрала и 3 мешовите.11 На Дринску 
бановину у односу на државу отпада 9,84% централа, што је у корела-
цији са бројем предузећа јер се електрична енергија производила у 
довољној количини.12 

                                                      
9 Глас Ваљева, бр. 51, 18. XII 1932, 1. 
10 Статистички годишњак 1936, Општа државна статистика Краљевине Југо-
славије, Београд 1937, 166. 
11 Статистички годишњак 1940, Општа државна статистика Краљевине Југо-
славије, Београд 1941, 191. 
12 Куколеча, 1941, 68. 



Изградња електричне централе на Колубари и водовода у Ваљеву уочи Другог... 

109 

Упоређујући укупан број и врсту електричних централа у држави и 
бановини, види се да је број и квалитет централа у бановини занемар-
љив у односу на број и квалитет централа у држави. Ништа боља ситуа-
ција није била ни у Ваљеву, где је до 1938. године постојала само једна 
хидроцентрала, у приватном власништву Стевана Унковића. Те године 
биће пуштена у рад мешовита електрична централа у власништву 
ваљевске Општине. 

 
Електрична централа у Дегурићу 

На захтев градског поглаварства процену стања електричне центра-
ле Стевана Унковића урадили су, још 1933. године, Владан Митровић и 
Драган Јовановић, професори Универзитета из Београда и Васа Ристић 
електро-машински инжењер из Београда, и констатовали да централа не 
одговора техничким прописима и да је опасна по живот. У другом делу 
извештаја комисија је констатовала да Унковићева хидроцентрала сво-
јим капацитетима не може да произведе довољну количину електричне 
енергије да би задовољила потребе потрошача града на Колубари.13  

Потписивање уговора између Стевана Унковића и Општине 1932. 
године, није зауставило расправу о Електричној централи, а како се 
ближила 1937. година када је истицала концесија Стевану Унковићу, 
расправе су добиле на жестини. Дилема Општине да ли да купи струју 
на уласку у град или да купи Унковићеву централу, разрешена је одлу-
ком из 1936. године, да се 1937. године гради нова општинска калорич-
на централа.  

                                                      
13 Међуопштински историјски архив Ваљево (у даљем тексту МИАВ), Општи-
на града Ваљева (у дааљем тексту: ОГВ) 1879-1944.  кут. инв. бр. 221, фасци-
кла II, пр. бр. 46. 
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Градско веће, на челу са председником Александром Ломићем, дало 
је изјаву листу Наша реч, поводом одлуке о градњи централе: „До сада 
је електрично осветљење нашег места било у рукама приватног конце-
сионара по уговору закљученом пре 40 година, а шта је тај систем кон-
цесије до сад значио за нас видели смо сви ми, који смо сведоци више-
годишње борбе са концесионаром… Општинска управа извршила је све 
претходне радње и довела ствар дотле да је већ расписана јавна лицита-
ција за изградњу општинске електричне централе… Понуђачи за конце-
сионаре јесу Електро – Макиш а. д. из Београда и Стеван Унковић 
индустријалац из Ваљева досадашњи концесионар… Донета је одлука 
градског већа да Општина сама гради електричну централу.”14 

Две конференције акционих одбора сазване су поводом одлуке 
Општине о градњи електричне централе. Прва, под вођством адвоката 
Животе Ђермановића, подржала је одлуку Општине о изградњи центра-
ле, тражећи да се настави са радовима од комуналног значаја, као што 
су изградња радничких станова, јавног купатила, дечјег забавишта и 
других објеката, а друга конференција под вођством адвоката Светисла-
ва Томића, залагала се за интересе дотадашњег концесионара Стевана 
Унковића.  

У исправци на изјаву председника Ломића листу Наша реч, пово-
дом одлуке о градњи електричне централе, адвокат Светислав Томић 
тврдио је: „Ја се нисам залагао искључиво за корист г. Унковића, већ 
сам непобитним подацима и разлозима утврдио, да је врло штетно, за 
нас, да општина подиже своју централу. Исто је тако погрешан закљу-
чак г. Ломића, да треба одбацити систем концесија, јер је позната ствар, 
да се многи послови у држави и самоуправама не би могли свршити да 
није било концесија.”15  

Локална самоуправа, због недостатка финансијских средстава у 
решавању комуналних, саобраћајних, привредних и других проблема, 
била је приморана да тражи материјалну помоћ од Краљевске банске 
управе, која је по правилу остајала глува на захтеве ваљевске Општине. 
Тако да је Општина морала да се задужује и узима кредите код Државне 
хипотекарне банке да би решила основне проблеме у комуналним слу-
жбама у граду. 

Општина је, 1. маја 1936. године, поднела молбу за одобрење кре-
дита од Државне хипотекаране банке, али је банка тражила као залог 
непокретна имања која су била у поседу Општине а као обезбеђење кре-
дита да има право „на општинске приходе од кирија, тржишне таксе, 
месарске аренде, од општинског приреза и на меницу о дугу.”16 Пошто 
                                                      
14 Наша реч, бр. 1, 15. VII 1936, 2; МИАВ, ОГВ 1879–1944.  кут. бр. 221, 
фасцикла II, пр. бр. 46. 
15 Наша реч, бр. 2, 1. VIII 1936, 4. 
16  МИАВ, ОГВ 1879–1944. кут. инв. бр. 182, фасцикла III, пр. бр. 54. 
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Општина није могла да обезбеди као залог непокретна имања дошло се 
до споразума по коме је за залог узето земљиште на коме ће се градити 
Електрична централа и одређени приход који ће се остваривати од про-
изводње електричне енергије. Државна хипотекарна банка је, 22. маја 
1936. године, Општини одобрила кредит у износу од 5.000.000,00 дина-
ра, уз камату од 8% тромесечно, на 15 година са подједнаким отплата-
ма, за изградњу Електричне централе и водовода.17 Београдска фирма 
Сименс а. д. је 19. децембра 1935. године понудила да, за око 3,5 милио-
на динара, изради комплетно постројење са машинама, мрежу високог и 
ниског напона, трансформаторске станице и улично осветљење. Уз 
понуду коју је доставио Градском поглаварству Ваљева, Сименс је изра-
дио и пројекат Електричне централе у коме је представио нацрте тран-
сформерских станица, расклопне шеме у централи, мреже високог и 
ниског напона, као и предрачун рентабилности рада централе.18  

Изградња Електричне централе је одобрена одлуком Краљевске 
банске управе под II Бр. 17728/36 од 20. јуна 1936. године, као и одлу-
ком Министарства финансија под II Бр. 6496 од 16. јуна 1936. године, уз 
препоруку да се за погон електричне енергије набави парна локомотива  
фирме Волф, посредством фирме Сименс а. д. из Београда.19 На основу 
одобреног кредита и одобрења од Краљевске банске управе као и пону-
де Сименса „општинско веће под председништвом Александра Ломића, 
дана 11. августа 1936. године донело је одлуку да се прихвати понуда 
Сименса а. д. из Београда, за изградњу свих машинских делова центра-
ле са мрежом за суму од 2.147.026 динара. Предузимач г. Риста Алексић 
изградиће грађевинске објекте за суму од 363.190 динара, тако да ће 
нова централа укупно коштати 2.510.216 динара… На истој седници је 
одбијена понуда г. Стевана Унковића, који је тражио за своју централу 
са застарелом, неупотребљивом и опасном мрежом 3.100.000 динара.”20  

И након одобрења Министарства финасија и Краљевске банске 
управе, као и одлуке Градског поглаварства града Ваљева да се гради 
Електрична централа на основу лицитационе документације, притужбе 
и приговори вишим инстанцама, поједних грађана на челу са концесио-
наром Стеваном Унковићем нису престале. У жалби коју је упутио Кра-
љевској банској управи Дринске бановине у Сарајеву дана 22. августа 
1936. године концесионар Стеван Унковић главне замерке ставља на 
рачун Градског поглаварства у Ваљеву, због нерегуларног конкурса за 
прибављање електричне струје. У даљем објашњену поднете жалбе 
Унковић наводи да је само он у стању да Ваљеву понуди најбољу услу-

                                                      
17  Исто, исто. 
18 Исто, исто,  кут. инв. бр. 221, фасцикла II, пр. бр. 46. 
19 Исто, исто,  кут. инв. бр. 184, фасцикла VII, пр. бр. 363. 
20 Наша реч, бр.3, 15. VIII 1936, 4 
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гу дистибуције електричне енергије, тражећи да се спроведе анкета која 
ће доказати његове речи. Два дана касније у допису је упућен Краљев-
ској банској управи Дринске бановине у Сарајеву од групе грађана 
наводи се: „Изјављујемо своју жалбу и протест против одлуке Градског 
већа града Ваљева о подизању Електричне централе из следећих разло-
га... У доба кад Ваљево нема здраве воде ни потребног водовода а нема 
ни канализацију, ни честиту калдрму, ни довољно школских зграда, па 
ни саму општинску зграду... да општина баш сад диже зајам и подиже 
кредит з асвоју нову централу кад већ постоје две врло озбиљне понуде 
за осветљење вароши од Макиша а. д. из Београда и г. Стевана Ункови-
ћа.”21 Жалбе и приговори који су стизали по налогу и сугестијама бив-
шег концесионара Стевана Унковића су од стране Краљевске банске 
управе одбијене, зато што њихово решавање није било у њеном надле-
штву већ у надлештву Градског поглаварства Ваљева. 

На седници Градског већа Општине града Ваљева одржаној 17. мар-
та 1937. године, коначно је стављена тачка на сарадњу између концеси-
онара Стевана Унковића и Општине. На предлог председника Општине 
Александра Ломића а на основу извештаја ужег одбора Градског већа 
Општине града Ваљева, донета је одлука да се „досадашњи концесио-
нар електричног осветљења г. Стеван Унковић инж. из Ваљева као при-
јемник права ранијих концесионара по уговору о концесији од 17. апри-
ла 1897. године ослобађа дужности снабдевања електричном енергијом 
за јавно и приватно осветљење, као и за индустријске потребе према 
свим потрошачима на територији Општине ваљевске и то са даном 1. 
априлом 1937. године. Ово се ослобађање од дужности снабдевања 
електричном енергијом даје г. Унковићу, ако му је потребно, да може 
своју стару мрежу скинути и пре 17. априла 1937. године.”22  

Ужи одбор Градског већа општине града Ваљева покушао је да, пре 
доношења одлуке Градског већа, преговорима са концесионаром Стева-
ном Унковићем, дође до прихватљивог решења у вези са демонтажом 
старе електричне мреже. Предлагано је да се уклањање старе мреже 
уради у етапама, да се нова електрична мрежа везује за стару Електрич-
ну централу, док се не уради комплетна нова мрежа, која би се повезала 
потом на нову Електричну централу, да не би потрошачи остали ни 
један дан у мраку. Концесионар Стеван Унковић је својим захтевима 
који нису били кооперативни а у складу са захтевима Општине, опстру-
ирао овај план те су на крају потрошачи платили цех сукоба између 
Општине и Унковића са два месеца мрклог мрака у граду на Колубари.23 

                                                      
21 МИАВ, ОГВ 1879-1944. кут. бр. 184, фасцикла VII, пр. бр. 363. 
22 Исто,  исто, кут. инв. бр. 186, фасцикла III, пр. бр. 47. 
23 Исто, исто. 
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Електрична централа је комплетно завршена у току 1937. године 
када је и пуштена рад, на основу одобрења каолудирајуће комисије за 
пријем извршених радова Електричне централе Општине града Ваљева. 
Комисију су чинили Дрaгољуб Павловић и Стеван Луковић, инжењери 
Министарства грађевина, као и Душан Старчевић и Стеван Луковић 
инжењери Банске управе у Сарајеву. За свој прековремени рад комисија 
је била награђена са по 1.000 динара на основу одлуке Градског већа, 
дана 30. октобра 1937. године.24  

На основу годишњег извештаја Електричне централе Општине гра-
да Ваљева за буџетску годину 1939/40. види се да је у односу на прет-
ходну годину остварена чиста добит од 127.828 динара, али да је потра-
живање за један месец било веће од годишње добити и да је износило 
135.234 динара.25 

У периоду од 1935. до 1939. године поред Електричне централе у 
Ваљеву подигнуто је, у Краљевини Југославији, више нових електрич-
них централа као у: Пећи, Сомбору, Пљевљима, Гостивару, Босанској 
Костајници, Коњицу, Скопљу, Пачиру, Хоргошу и Св. Науму. У исто 
време су изграђени и далеководи за нове централе.26 

Процена Општине показала се погрешна, а тврдња адвоката Свети-
слава Томића, тачна, јер новоизграђена калорична централа није била 
рентабилна због скупог угља, а није ни могла да подмири потребе ново-
основане индустрије Вистад и града, који је био приморан да купује 
струју од Електро – Макиша из Вреоца.27 Да је новоизграђена Елек-
трична централа лоше пословала види се и на основу извештаја Управе 
централе који је поднет Градском поглаварству на седници одржаној 8. 
јуна 1940. године. Градско поглаварство је на основу предлога Управе 
централе, донело низ одлука у вези са електричном енергијом: укинуло 
је продају паушале струје, снизило цену струје за погонске сврхе, увело 
тарифу за термичку струју, смањило таксу за контролу струјомера, уве-
ло плаћање аванса и одобрило набавку веће количине угља од 30 вагона 
за потребе Електричне централе.28 

Изграђена Електрична централа, за разлику од хидроцентрале  у 
Дегурићу која још увек  ради, не налази се на месту где је изграђена, 
код старог Језера у Сувоборској улици у кругу данашње Електроди-
стрибуције, зграда централе је срушена а опрема распродата. 

Решавање комуналних проблема у граду, изградња водоводне и 
канализационе мреже, изградња инфраструктурних објеката битних за 

                                                      
24 Исто,  исто, 1879-1944.  кут. инв. бр. 188, фасцикла IV, пр. бр. 188. 
25 Исто, Збирка поклона.  кут. инв. бр. 1, фасцикла, дел, пр. бр. 14. 
26 Ђуровић, 1986, 193. 
27 Трипковић, 1980, 103. 
28 Глас Ваљева, бр. 6, 1. VII 1940, 3. 
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живот града, као и попуњавање рупа у градском буџету, били су пробле-
ми са којима се суочавала и које је уз много напора решавала општин-
ска управа на челу са председником Општине. 

 
Електрична централа на Колубари 

У извештају Градског већа Општине града Ваљева објављеном у 
листу Ваљевски глас 1937. године, види се коликим је буџетом распола-
гала Општина и шта је са њим намеравала и могла да уради. Градски 
буџет Ваљева за 1937/1938. годину је био мањи у односу на претходни 
за 71.760 динара. Стопа приреза је остала иста као и претходне године и 
износила је 20%. У новом буџету била је и предвиђена сума од 100.000 
динара за израду регулационог плана града Ваљева, а новац је био обез-
беђен од кредита. Нови буџет није био повећан у односу на претходни, 
иако су у току били радови око изградње Електричне централе и водо-
вода. Предвиђена су и два нова службеничка места на дужности град-
ских стражара, као и знатна помоћ Друштву за улепшавање Ваљева.29 

Проблем изградње водовода је важна тема расправе ваљевских 
одборника од 1902. године, када је Одбор Општине ваљевске донео 
одлуку да се доведе пијаћа вода са Пећине или реке Градац.30 Планове 

                                                      
29 Ваљевски глас, бр. 5, 21. III 1937. стр 1. 
30 Архив Српске академије наука и уметности, Историјска збирка, фасцикла 
10580, бр. 1. 
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за израду водовода урадило је обласно Хидро-техничко одељење у 
Шапцу 1925. године, а одобрило их је Министарство пољопривреде и 
вода 23. новембра 1926. године.31 На реализацији изградње водовода у 
Ваљеву почело се радити на основу решења Одбора Општине ваљевске 
од 27. јула 1934. године, у коме је поред осталог, констатовано да пред-
рачун за изградњу водовода износи 3.094.007,20 динара и да начин 
снабдевања града водом буде путем 43 јавне чесме.32  

Удружење Ваљеваца и Ваљевки у Београду поднело је молбу Суду 
Општине града Ваљева 6. јула 1935. године: „Да се предузму све потреб-
не радње да се из јавних радова доделе потребна материјална средства за 
подизање водовода у Ваљеву... Знајући да Суд општине града Ваљева не 
располаже ни са каквим средствима намењеним за подизање водовода, 
ово Удружење моли да Суд општине града Ваљева, одмах образује Фонд 
за изградњу водовода и канализације града Ваљева.”33  

Одобрено је да се оснује Фонд за изградњу водовода и канализаци-
је града Ваљева 15. јула 1935. године, непуних десет дана после подно-
шења молбе Удружења Ваљеваца и Ваљевки у Београду. Испуњавајући 
други део молбе Удружења у вези са прикупљањем средстава, Градско 
поглаварство из Ваљева је истог дана поднело молбу VII техничком оде-
љењу Краљевске банске управе у Сарајеву у коме тражи: „Да се изврши 
каптажа извора за водовод у Ваљеву, у свему по плану и предрачуну 
добијеном од надлежних” и извештава Управу да Поглаварство „нема 
ништа против извршења напред наведеног посла.”34 

Молба Општине која је поднета Краљевској банској управи у вези 
са добијањем средстава била је одобрена али су средства која су јој 
додељена била мала, свега 350.000 динара из кредита за јавне радове,35 
па је Општина била приморана да, 1936. године, узме зајам од Државне 
хипотекарне банке у висини од 5.000.000 динара. Тим средствима, 
поред изградње водовода и канализације, била је предвиђена и изград-
ња Електричне централе на Колубари.36 И поред тога што је Игњат Сте-
фановић, министар шума и руда 6. јула 1935. године одобрио уступање 
станица за пумпање воде и резервоара из државне железаре у Варешу 
на отплату у току више година, минималном затезном каматом од 4%, у 

                                                      
31  МИАВ, ОГВ 1879-1944,   кут. бр. 205, фасцикла I пр. бр. 526. 
32 Исто, исто; Хотелијер Мирко Бабић је био председник Општине града Ваље-
ва за време чијег мандата је управа града покренула изградњу градског водово-
да. Наследио га је 1. септембра 1935. године, Александар Ломић за време чијег 
мандата је изграђен водовод. 
33 МИАВ, ОГВ, 1879-1944. кут. инв. бр. 177, фасцикла IV пр. бр. 386. 
34 Исто, исто. 
35 Исто, исто, кут. инв. бр. 205, фасцикла I пр. бр. 526. 
36 Исто, исто, кут. инв. бр. 182, фасцикла III, пр. бр. 54. 
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вредности од 2.500.000 динара,37 узалудне су биле молбе градских вла-
сти Милошу Бобићу, министару грађевине да им се из Вареша обезбеде 
водоводне цеви по јефтинијој цени на име кредита за јавне радове у 
вредности од 2.000.000 динара.38  

По налогу Начелства среза ваљевског а у служби Градског погла-
варства извршена експропријација земљишта на Пећини на месту зва-
ном Илиџа или тзв. Ајхингеровом брду још 1935. године.39 Већ у јулу 
1936. године изграђен је резервоар за воду запремине од 300 кубних 
метара, а цена његове изградње је била 200.000 динара. Предузимач из 
Ваљева Иван Лончарић био је извођач радова, што се види на основу 
његовог захтева Градском поглаварству коме се обраћа ради укидања 
трошарине на цемент који је превозио кроз град а употребљавао га при 
изградњи резервоара.40 Саграђен је резервоар 51 метар високо изнад 
извора Илиџа, а одобрен је и кредит од 350.000 динара за изградњу 
пумпне станице и цевовода до резервоара и каптажу извора.41 Водовод-
на мрежа дуга 16 km отворена је у јуну 1938. године.42  

Финансирана од стране Општине, у току 1938. године, на територи-
ји среза ваљевског изграђена је пумпна станица за водовод града Ваље-
ва и извршена оправка цистерне за воду у селу Бачевцима.43 

На основу извештаја за рентабилност водовода за буџетску 
1939/1940. годину приход је био 319.970,50 динара, расход је био 
187.493,20 динара а отпис инвестиција 116.625 динара, док је на крају 
чиста добит износила 15.852,30 динара. Предвиђања су била да ће 
фабрика, ако им Вареш не отпише део дуговања, пословати са губит-
ком, што се и догодило.44 Водоводна мрежа је покрила цео град, а утро-
шак воде је плаћан паушално у односу на број просторија у којима су 
становници града живели, али се убрзо показало да је капацитет извора 
слаб и недовољан за градске потребе.45 

На седници Градског већа града Ваљева одржаној 8. јуна 1940. 
године, донета је одлука да су „сви власници имања дужни поставити 
                                                      
37 Исто, исто, кут. инв. бр. 205, фасцикла I пр. бр. 526. 
38 Исто, исто. 
39 Исто, исто, кут. инв. бр. 180, фасцикла VI, пр. бр. 130: Вештаци који су одре-
ђени за комисију експропријације земљишта су били: председник комисије др. 
Пантелија Јанковић, његов заменик предузимач Риста Алексић; вештаци: 
инжењер Миленко Билић, трговац Кораћ Милош, директор банке Паја Мило-
сављевић и пензионер Светислав Благојевић.  
40 Исто, исто, кут. бр. 182, фасцикла III, пр. бр. 279. 
41 Наша реч, бр. 1, 15. VII 1936, 4. 
42 Ранковић, 2002, 136. 
43 Исић, 1988/23. 
44 МИАВ, Збирка поклона,  кут. инв. бр. 1, фасцикла, пр. бр. 13. 
45 Трипковић, 1980, 117. 
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водомере најдаље до 1. августа 1940. године, а у колико неко од соп-
ственика не изгради водомер у овом року, поставиће му водомер општи-
на на његов трошак.”46 Ова одлука Градског већа показује да је водовод 
снабдевање града водом са 43 јавне чесме проширио на већи део ста-
новништва града на Колубари. 

Планови које је Општина желела да спроведе у дело, уочи почетка 
напада Немачке на Југославију, били су амбициозни и нереални за тада-
шњи буџет града. Планирано је повећање капацитета електричне енер-
гије и водовода, подизање градског купатила, просецање нових и калдр-
мисање старих улица, увођење чистачке колоне за све улице у Ваљеву, 
укидање пијаце на левој обали Колубаре, на чијем месту треба да се 
подигне парк са спомеником изгинулим јунацима, подизање једне или 
две зграде за основну школу, подизање модерних месарница и пиљар-
ница, и још много тога што није могло да се уради, јер није било финан-
сијских средстава. 47 

Summary 

In the interwar period, people of Valjevo were very engaged in solving 
communal problems related to lack of sufficient inflow of electricity from existing 
power plants, as well as the lack of water supply and sewerage networks. Solutions 
that have been reached, the construction of new power station, construction of water 
supply and setting sewer and water networks at the end proved as not so efficient. 
Power station produced expensive electricity and in insufficient quantity to meet the 
needs of the citizens of Valjevo, and the water-supply capacity could not satisfy 
needs of all consumers in the town on river Kolubara. 

                                                      
46 Глас Ваљева, бр. 6, 1. VII 1940, 3. 
47 Глас Ваљева, бр. 4, 10.VI 1940, 2.  
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ДРУШТВЕНИ ЖИВОТ ВАЉЕВА КРОЗ КАФАНЕ 
ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА 

Апстракт: На основу расположиве литературе, докумената који се чувају 
у Међуопштинском историјском архиву Ваљево и чланака у старом ваљевском 
листу „Глас Ваљева“ приказан је део друштвеног живота града који се одвијао 
у кафанама током двадесетих и тридесетих година XX века. Поред разноврсне 
гастрономске и понуде смештаја, кафане су се рекламирале и са богатим кул-
турним садржајима. За становништво Ваљева су представљале места где су се 
могле погледати прве филмске пројекције, позоришне представе или пак ужи-
вати у концертима свих музичких жанрова. Превазилазећи своју основну наме-
ну, кафане и хотели су допринеле да у Ваљеву почне да се развија нова грађан-
ска класа а са њом и једна нова врста културе. 

Кључне речи: кафана, хотел, филм, позоришна представа, концерт, култур-
ни живот 

SOCIAL LIFE IN TAVERNS IN BETWEEN TWO WORLD WARS  

Abstract: Based on the available literature, documents stored in Inter-municipal 
historical archive of Valjevo and articles in the old newspaper “Glas” here is shown 
part of the town’s social life which took place in taverns during the twenties and 
thirties of the 20th century. In addition to the gourmets and accommodation, taverns 
were advertised through cultural events as well. Taverns were a place where people 
of Valjevo could watch the first film screenings, theater performances or enjoy 
concerts of all musical genres. Surpassing its primary purpose, inns and hotels 
contributed to start of development of a new middle class in Valjevo and creating 
with it a new kind of culture as well. 

Keywords: tavern, hotel, movie, theater performances, concerts, cultural life 

Током Првог светског рата, знатан број кафана и угоститељских 
објеката претворен је у војне болнице за српску војску, да би Аустроу-
гарском окупацијом града, биле искоришћене за смештај њихови гарни-
зона. Ситуација се знатно променила након завршетка рата, када ваљев-
ски угоститељи, кафеџије и механџије формирају 21. октобра 1919. 
године своје друштво: Кафанско-механско удружење, са седиштем у Ва-
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љеву.1 Међуратни период је донео и промену имена удружења па се оно 
од 1938. води као Удружење угоститеља за срезове ваљевски, тамнав-
ски, колубарски и подгорски. Између два светска рата број ваљевских 
кафана се стално повећавао. Неколико је разлога за тако нешто. Један је 
лако добијање дозволе за рад а други што се уз мало рада остваривала 
добра зарада. Захваљујући списковима хотела, кафана, ресторана и 
гостионичара у Ваљеву 1936. и 1938. који се чувају у Међуопштинском 
историјском архиву у Ваљеву сазнајемо број објеката, њихов назив, име 
и презиме власника, категорију којој су припадали и адресу где су се 
налазиле2. 

 

 Хотел ''Бранковина'', 1936. 

Тридесетих година XX века, било је 62 угоститељске радње, развр-
стане у три категорије према својој опремљености, понуди, структури 
гостију и самој локацији. Првој категорији припадао је 21 објекат, дру-
гој 19 и трећој 22 кафане. Нешто већи број угоститељских објеката за 
срезове ваљевски, тамнавски, колубарски и подгорски био је 1938.годи-
не и износио је 79. Првој категорији припадало је 13, другој 19 а трећој 
47 кафана. Истакнута је разлика између категорија, тако да су објекти 
прве групе били предвиђени за богатије становништво, судије, адвокате, 

                                                      
1 Међуопштински историјски архив у Ваљеву (у даљем тексту: МИАВ), фонд: 
Удружење угоститеља за срезове ваљевски, тамнавски, колубарски и подгор-
ски са седиштем у Ваљеву (1919-1948), 1919-1945. (у даљем тексту: Удружење 
угоститеља), Књига записника Удружења 1919-1930, књ. инв. бр. 1. 
2 МИАВ, фонд: Општина града Ваљево (у даљем тексту: ОГВ), Списак хотела, 
кафана, ресторана и гостионица у Ваљеву, састављен на седници Кафеџијског 
удружења 2. септембра 1936. и маја 1938. године, кут. инв. бр. 183, пр. бр. 135 
и кут. инв. бр. 196, пр. бр. 48  
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имућније трговце као и официре. Кафане друге класе биле су присту-
пачније по ценама у односу на локале прве категорије, док су угости-
тељски објекти треће групе углавном били предвиђени за ситне трговце 
и мештане околних села, који су у Ваљево долазили пре свега у време 
пијачних дана и панађура.3 Кафане, хотели и ресторани већином били 
су сконцентрисани у неколико градских улица: Војводе Мишића, Кара-
ђорђевој, Кнеза Милоша, Краља Александра, Чика Љубиној, Гођевачкој 
и Бирчаниновој. По смештају, али и гастрономској понуди издвајали су 
се: хотели Гранд, Секулић и Гођевац а од кафана и ресторана: Златан 
плуг, Касина, Пивница Србија, Краљевић Марко и многи други. Рекла-
мирали су се чисто намештеним собама снабдевеним са креветима без 
постељине, орманима, умиваоницима и нахткаснама. Највише соба 
имао је Секулић 30, Гранд и Касина по 20 а Гођевац 15. Многи угости-
тељи су се препоручивали и рекламирали својим именом, дугогоди-
шњим радом и искуством у угоститељству. 

 
Кафана ''Краљевић Марко'' 

''Крста Остојић, хотелијер из Ваљева извештава поштовано грађан-
ство и све своје пријатеље и познанике да је од 1. октобра 1931. године 
узео под закуп потпуно изнова реновирани Хотел ''Секулић'' у Ваљеву. 
Хотел располаже са 30 првокласно уређених соба за преноћиште, цене 
од 15-24 динара, одлична послуга''.4 Гастрономска понуда била је при-
лично богата: домаћа и страна кухиња, топла и хладна јела, гулаш, ћева-
пи, ражњићи, виршле с реном, масне ћулбастије, свеже јагњеће, прасеће 
и јареће печење, козије млеко, овчији сир и кајмак, путер и пиротски 
качкаваљ на леду, мађарске саламе, италијанске мортаделе и ужичке 
сланине. ''Од како је Веља понова реновирао своју кафану ''Краљевић 

                                                      
3 Совиљ, 2008, 142. 
4 Глас Ваљева, бр. 40, 4. октобар 1931, 4. 
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Марко'' од тада у тој кафани увек имају одлични мезелуци... Што Тоша 
ћевабџија, мајсторски спрема изванредне ћевапчиће, најлепше ражњи-
ће, масне ћулбастије и јединствено јагњеће печење''.5 Није изостајао ни 
дезерт: торте и колачи. И понуда пића била је разноврсна. Гостима се 
увек нудило првокласно вино, чувено Мозерово црно и бело, тамњани-
ка, жилавка, блатина, Жупско из подрума Браће Луковића, ружица, сме-
деревка и Триумф из Венчачке задруге. 

У топлим летњим данима освежење се тражило у пиву а на распо-
лагању је било увек свеже и хладно ваљевско точено6 и у флашама, Вај-
фертово ''Експорт'' и црно ''Свети Ђорђе''. Такође рекламирали су се 
добрим ракијама (шљивовица, препеченица, лозовача...) и разним лике-
рима. Код неких се могла попити и турска кафа. На основу списка точи-
оца алкохолног пића за срез Ваљевски сазнајемо колика су била точа-
ринска оптерећења за ког угоститеља7. Износи су се кретали од 400 до 
2.000 динара. Највећи дуг од 2.000 динара имали су: Милан Станчић 
чији се локал налазио у улици Караџића 23, Игњат Цветојевић, власник 
Подрума у Kнез Милоша 21, Радомир Петровић, кафана у Гођевачкој 35 
и Милан Д. Јовановић власник Златног Плуга, Чика Љубина 10. 

 
Пивница ''Србија'', 1911. 

                                                      
5 Исто, бр: 30, 28. јул 1929, 4 
6 МИАВ, Збирка Varia (1832-1990), кут. инв. бр. 23 (1905-1955), пр. бр. 11 – Ту 
се налазе две бланко отпремнице Пиваре у Ваљеву из 20-тих година XX века 
са именима кафана, прва са 30, а друга са 19 којима је разносила пиво као и 
задужењима испоручених боца и празних судова и флаша. 
7 МИАВ, Удружење угоститеља, Списак точиоца алкохолног пића за срез 
Ваљевски и њихова точаринска оптерећења, кут. инв. бр. 7, пр. бр. 88. 
8 Глас Ваљева бр. 8, 19. август 1928, 4. 
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Многи су нудили продају пића и на велико. ''Купујте чувена вина и 
комовице Венчанске виноградарске задруге, производи задругаре села 
Бање у нашем стоваришту за Ваљево и околину Тиосава Б. Благојевића 
– гостионичара, Пивница и ресторација Србија Благојевића''.8 ''Продаја 
пића на велико - ново отворени подрум Крсте Остојића, кафеџије из 
Ваљева, Кнез Милошева бр.14, преко пута радње Јована Ж. Илића има 
увек: вина белог, црног и ризлинга. Ракије старе шљивовице, љуте, 
комовице, ужичке клековаче, ороваче и вишњеваче. Скреће се пажња 
кафеџијама, свечарима и др. да је приспела велика партија белог и 
црног жупског вина и ризлинга, које ће се продавати на литар и више. 
За балоне од 5. литара нарочите цене''.9 

 
Кафана ''Бристол'', 1920. 

 Кафане и хотели су поред своје основне намене имали важну улогу 
и у друштвеном животу града, јер су готово сва битна дешавања била 
везана за њих. У кафани ''Златан плуг'' сваког дана од 1-2 часа поподне 
и од 8-11:30 часова увече пуштани су радио концерти а нарочито је била 
добра веза са Београдом. Највећи број културних, уметничких и спорт-
ских колектива и друштава није имао своје објекте па су састанке одр-
жавали у кафанама и нарочито у пространијим хотелским салама. Кроз 
цело међуратно доба, кафане у Ваљеву су биле готово једини облик 
разоноде, забаве и провода, али и места у којима су одржавани концер-
ти, игране представе и приказивани филмови. Оба Ваљевска певачка 
друштва ''Чика Љуба'' и ''Занатлија'' одржавали су своје концерте у сала-
ма хотела Гранд и Секулић. 

Ваљевска певачка дружина ''Чика Љуба'', приредила је на дан 3. 
новембра 1928. први велики концерт са игранком у сали Хотела Секу-
лић. На програму су композитори Ст. Мокрањац, Ст. Бинички, Лхотки, 
П. Коњевић, Чижек и Седличек. ''Како смо већ упознати да су песме 
                                                      
9 Глас Ваљева, бр. 42, 27. октобар 1929, 4 
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назначених композитора на површини, то је дужност грађанства да овај 
концерат обилно посети и својим прилогом омогући даљи опстанак 
овог певачког друштва''.10 Три године касније Ваљевско певачко дру-
штво ''Занатлија'' приредило је свој концерт са игранком у сали Гранд 
хотела.11 Нарочито популаран вид забаве Ваљевског становништва били 
су Матинеи. Ваљевска женска подружница организовала је свој у сали 
хотела Гранд 10.новембра 1929. са почетком у 3 часа поподне а мату-
ранти Средње Пољопривредне школе у Ваљеву истог дана у хотелу 
Секулић. Како Ваљево није имало своје стално позориште, сале већ 
поменутих хотела имале су улогу позорница. Представе су даване у два 
термина: дневном и вечерњем. Карте су се могле купити свког дана од 
10-12 часова пре подне и од 1-8:30 часова увече. Гледале су се: ''Крвав 
јаглук'', ''Коштана'' ''Карлова тетка'', ''Пут око света'' ''Сеоска лола'' и 
''Ђидо'' игране у октобру 1928. и априлу 192912. Такође, ваљевци су има-
ли прилике да уживају у комадима Битољског Градског повлашћеног 
позоришта Романтика под управом Александра М. Радовића, које је 
своје гостовање у Ваљеву започело лаком енглеском комедијом ''Моје 
бебе'', са Десом Марковић у улози Кити, жене Алфреда Хордија и Г. 
Вујновићем као Алфред Хорди. Први биоскоп у Ваљеву био је у кафани 
''Пивница Србија'', чији је власник Благојевић 1910. донео прву киноа-
паратуру и у кафанској сали почео да приказује филмове. Интересантно 
је поменути да су се власници првих биоскопа на самом почетку свога 
рада сусрели са проблемом како да од градских власти добију дозволу 
за своју делатност јер оне нису знале како да ту дозволу издају због 
ранијег не постојања биосокопа у Ваљеву. Ситуација се променила 
почетком 30-тих година XX века када Тиосав Благојевић добија писано 
одобрење за свој рад.13 Први филмови приказани у биоскопу ''Србија'', 
набављени су преко агената и то продукције ''Pater Frer'' и готово за све 
филмове штампане су плакате.14 Власници биоскопа у Ваљеву финанси-
рали су се од наплаћивања улазница за гледање филма али и од угости-
тељске делатности у току пројекција јер се уз одређену надокнаду тј. 
купљену карту добијало место за кафанским столом. Поред пивнице 
''Србија'', биоскоп је постојао и у Гранд хотелу а пред почетак Другог 

                                                      
10 Исто, бр. 18, 28. октобар 1928, 3. 
11 Исто, бр. 26, 28. јун 1931, 3. 
12 Исто, бр. 16, 4. октобар 1928, 3; бр. 17, 21. октобар 1928, 3; бр. 16, 21. април 
1929, 3. 
13 МИАВ, Удружење угоститеља, кут. инв. бр. 7, пр. бр. 28 – Ту се налази 
дозвола за киноматографску радњу Благојевић Б. Тиосава добијену после 
комисијског записника, од 21. маја 1933. године којим је констатовано да се 
уређај ове киноматографске радње налази у исправном стању, име под којим 
се радња води је Биоскоп ''Србија'' Тиосава Б. Благојевића.  
14 Совиљ, 2009, 98 
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светског рата отворена су још два: ''Бранковина'' налазио се у оквиру 
истоименог хотела, на углу Кнез Милошеве и Доктора Стајића бр.1 и 
''Централ'' у оквиру истоимене гостионице у Карађорђевој улици бр.69. 
Повремено су се на репертоару појављивали филмови чији су наслови 
могли да укажу на тематику која је рушила тадашње друштвене норме и 
устаљени начин живота провинције, или пак филмови који су отварали 
нова питања и нагонили на другачије погледе. ''У крајњем случају, 
наслови попут ''Пламен љубави'', ''Под грехом'', ''Жена без стида'', 
''Љубавници'', голицали су знатижељу ваљевског становништва и утица-
ли на посету биоскопским салама''.15 У пивници ''Србија'' и ''Гранд хоте-
лу'' марта и априла 1929. године могли су се погледати: ''Гроф обеше-
њак'', ''Катастрофа у Форествилу'', ''У лову за миразом'', ''Ана Карењи-
на'', ''Алахов врт'' (главну улогу тумачио је Иван Петровић, највећа 
филмска звезда српског порекла 20-тих и 30-тих година XX века) и мно-
ги други16. Поред Петровића, ваљевска публика се упознала и са: Гре-
том Гарбо, Џоном Џилбертом, Вилмом Бенки, Роналдом Колманом, 
Шарлом Шаплином и другим. 

С обзиром да су филмови били неми, у близини платна налазили су 
се музичари, који су својом музиком употпуњавали доживљај гледања. 
Тон филмови у Ваљеву појавили су се тек 1931. године па је и први био-
скоп код ''Благојевића'' добио још један префикс у свом називу тон-био-
скоп. Он је преко новина известио публику да у среду 4.августа отвара 
нову тон-филмску сезону с великом немачком оперетом ''Покладна 
вила'' и замолио да се долази пре почетка представа како се не би ула-
жењем кварио тон.17 Почетак пројекције обично је био у 20:30 или у 21 
час. Када није било филмова да би се привукли гости организоване су 
разне забаве, дансинг и гала представе за дочек Нове године. Дансинг и 
концерти салон оркестара нарочито су били популарни и добро посеће-
ни у Гранду, тамбурашка дамен капела свирала је свако вече од 7 часова 
у хотелу Јадар а забаве, Занатлијска на други дан Божића у корист касе 
занатлијског хуманог друштва, забава Ваљевске трговачке омладине, 
учитељска са игранком уочи Сретења као и оне организоване од стране 
спортских клубова одржавале су се у хотелу Секулић.18 Музичка деша-
вања нису могла да прођу без циганских оркестара и севдалинки које је 
певала Ваљевска Софка Драгица. Време у току дугих зимских вечери 
прекраћивано је играњем билијара у рестаурацији ''Касина'' Михаила З. 

                                                      
15 Исто, 2009, 99 
16 Глас Ваљева, бр. 12, 24. март 1929, 3; бр. 13, 31.март 1929, 3; бр. 14, 7. април 
1929, 3; бр. 16, 21. април 1929, 3. 
17 Исто, бр. 31, 2. август 1931, 3. 
18 Исто, бр. 1, 6. јануар 1929, 3; бр. 5, 3. фебруар 1929, 3; бр. 6, 10. фебруар 
1929, 3 
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Матића, док је ''Златибор'' био познат по игрању покера. ''Покер би се 
сваке вечери играо до касно у ноћ, а сценарио је био готово аутоматизо-
ван. Прво би се у гостионици сакупиле виђеније газде попут Мирка 
Васиљевића, Стеве Ђукића, Спасоја Спасојевића... Специјални шпил 
карата у посебном паковању, стигао би пред партију и то право из Беча. 
У раним јутарњим часовима, када би већ свитало, неко би остајао кра-
так за пар хиљада динара. Други би био у плусу да би из цуга могао 
пазарити четири краве. Али, на послетку би се тај шпил увек одлагао у 
посебну наткасну и њиме се више никада не би играло.''19 

Поједине кафане нудиле су посебан вид забаве за одрасле. Међу 
најпознатијим су биле ''Оријент'' на чијем спрату је била јавна кућа или 
куплерај, ''Радикал'', кафана са црвеном лампом и ''Бела Лађа'' често 
називана и ''Зла кућа''. Све три су поред главног на који су улазили они 
најслободнији имале још по два споредна улаза кроз капију на авлији за 
оне мало бојажљивије, а на улаз од реке Колубаре најстидљивији пла-
шећи да не буду виђени од очева или жена.  

Због девојака пореклом из војвођанских градова и места, познати-
јих по називу Мађарице често је долазило и до туче и то најчешће изме-
ђу подофицира и касапских момака. ''Једна од таквих догодила се на 
католички Божић 1936. године, када је било много разбијених глава. 
Касапски момци су имали обичај да својим оштрим ножевима одсеку 
струју. Тада у кафани настане таква туча, да се не зна ко кога бије. Газда 
нема времена да погледа шта му ко ради, или шта ће се полупати, већ 
гледа само сачува главу.''20 Било је и оних угоститеља који су због пре-
тварања својих угоститељских објеката у куће љубави изгубили отмене 
госте, који више нису хтели да свраћају у кафану, како се не би компро-
митовали. Један од њих је био Александар Аврамовић, власник кафане 
''Топлица'' у Витковићевој 20. Да би повратио некадашњи углед а и 
госте објавио је натпис у новинама да престаје да води радњу какву је 
до тада водио, него почиње да води кафану и тим поводом позива прија-
теље и госте у недељу на доручак.  

Избијањем Другог светског рата, многе градске кафане су престале 
са радом, а њихове просторије претворене у учионице за ђаке. Ретке су 
биле механе и кафане у које су грађани могли слободно да сврате. У 
првим после ратним годинама, рад кафана поново оживљава, нова власт 
да би подстакла њихов опоравак, основала је 1. фебруара 1947. године 
Угоститељско предузеће Слога, а маја 1948. године, извршила национа-
лизацију хотела који су били на располагању предузећу Слога. 

                                                      
19 Лист Реч, интервју са др Милошем Пашићем, сином некадашњег власника 
хотела ''Централ'', од 12. децембара 2002. 
20 Бајић, 1995, 21-22. 
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Summary 

Until beginning of Second World War, taverns in Valjevo were the center of 
the entire social life and there were set foundations of future culture development. 
There, in taverns, you could find private and public lives tangled of Valjevo total 
population. All significant events in the lives of individuals as well as those related 
to the town itself took place in taverns. Taverns were witness of historical and 
spiritual development of a small town in Serbia. Taverns were the center of fun, 
entertainment and cultural events, enabling the residents of Valjevo to be, in some 
way, not so far behind population of European cities in this regard. The functioning 
of taverns in the first years after the War, shows us how town was renewing and 
recovering from the effects of the War. 
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ВИТЕЗ КАРАЂОРЂЕВЕ ЗВЕЗДЕ 

ДРАГУТИН МАРТИНОВИЋ 

(1879-1933) 

Допуна књиге „Бесмртни ратници ваљевског краја у ратовима 

1912-1918: витезови Карађорђеве звезде“ 

У намери да отргнемо од заборава најхрабрије међу храбрим уче-
сницима ослободилачких ратова од 1912. до 1918. године у ваљевском 
крају, више од две деценије вршено је истраживање, прикупљање и 
обрађивање података о витезовима Ордена Карађорђеве звезде. На бази 
тих сазнања написана је књига Бесмртни ратници ваљевског краја у 
ратовима 1912-1918: витезови Карађорђеве звезде, коју је објавио 
Међуопштински историјски архив Ваљево, уз финансијску помоћ Ми-
нистарства културе и информисања Србије, поводом обележавања Сто-
годишњице од почетка Првог светског рата и легендарне Колубарске 
битке. Њеном промоцијом, новембра 2014. године, започела је реализа-
ција градског програма обележавања тих значајних јубилеја. Потом су 
уследила њена представљања у општинама Лајковац, Љиг, Уб, Обрено-
вац и Осечина.  

Прикупљени су подаци за 339 носилаца тог нашег највећег ратног 
одликовања у наведеним ратовима са овог подручја. 

Непун месец дана по објављивању књиге јавио се Драгутин Ј. Мар-
тиновић, дипломирани правник и културни посленик из Краљева и 
скренуо пажњу да у њој нема података о његовом деди Драгутину К. 
Мартиновићу, пуковнику бивше југословенске војске и витезу Карађор-
ђеве звезде, рођеног у Ваљеву.  

Свестан чињенице да није могао доћи до свих података о носиоци-
ма Карађорђеве звезде, аутор се на 428 страни књиге, оградио: Мада је 
импозантан број носилаца овог високог одликовања, по коме се ваљев-
ски крај, односно Колубарски округ, истиче и вероватно убраја у округе 
са највећим бројем добитника тог одличја, ако није и највећи, он веро-
ватно није коначан и сасвим потпун.  

Имајући све то у виду, а захваљујући великој предусретљивости и 

свесрдној помоћи Драгутина Ј. Мартиновића, дошли смо до података да 
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је његов деда био витез Карађорђеве звезде са мачевима. Животни пут и 

професионалне обавезе рано су одвојиле Драгутина К. Мартиновића од 

родног краја те се зато за њега није ни знало.  

Објављивањем биографије и фотографије Драгутина К. Мартинови-

ћа исправљамо учињени пропуст. 

МАРTИНОВИЋ ДРАГУТИН,
1
 пешадијски 

пуковник и ратни командант батаљона (Ваљево, 

29. VI 1879 – Крушевац, 17. XII 1933). Рођен је као 

треће дете Љубице и Косте Мартиновића у овом 

граду на Колубари. После завршене основне школе 

и шест разреда гимназије уписао је и завршио 

Нижу школу Војне академије 1900. године. 

Своју официрску каријеру започео је 20 августа 

1900. године као водник у VIII пешадијском пуку у 

Београду и на тој дужности остао до 1. новембра 

1907. године, када је постављен за командира III 

чете I батаљона истог пука. Првог маја 1908. године постављен је за 

командира III чете III батаљона XII пешадијског батаљона Цара Лазара у 

Крушевцу и на тој дужности остао 6. априла 1914. године. 

У тој јединици затекли су га и балкански ратови у којима је показао 

велико пожртвовање и изузетну храброст. Током српско-турског рата 

1912/13. године, у чину капетана I класе учествовао је у свим борбама од 

Преполца до Драча и Скадра. Посебно је био запажен у борби на Брдици 

испред Скадра 27. јануара 1913. године, када су изгинули многи наши 

војници. Већ у српско-бугарском рату 1913. године био је унапређен у 

чин пешадијског мајора и борио се од 1. маја 1913. до 30. јула 1913. годи-

не. Чета I батаљона I комбинованог пука, којом је Мартиновић командо-

вао успела је ја да заузме коту 410 и тукла је град Мерђине. Био је наро-

чито запажен у борбама код Криве Паланке. Учествовао је и у угушењу 

обе арнаутске побуне. Најпре, оне од 8. септембра. до 25. новембра 1913. 

када се борио од Гостивара до Пишкопеје, а потом и оне од 1. марта до 

24. априла 1914. године када је био командант Бањског одреда.  

У Први светски рат ступио је као командант I батаљона I пешадиј-

ског пука Књаз Милош у Битољу и ту дужност је обављао од 6. априла 

1914. до 25. новембра 1914. године. На почетку рата, са том јединицом, 

                                                      
1 ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА: Драгољуб Динић: Први пут кроз Албанију, 

Призрен - Драч, 1912, 54; Архив Војноисторијског института Београд, Фонд 

досијеа персоналних података; Међуопштински историјски архив Ваљево: 

Збирка матичних књига, Матична књига рођених цркве у Ваљеву; Лична доку-

ментација Драгутина Мартиновића и Казивање унука Драгутина Ј. Мартинови-

ћа, дипломираног правника из Краљева 
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углавном је био ангажован на албанској граници код Струге. Од тада до 

11. новембра 1915, би је командант IV батаљона I прекобројног (Морав-

ског) пука, а онда двадесетак дана на служби у његовом штабу, где је 

био ангажован на Крфу око прихвата и смештаја наше намучене и про-

мрзле војске. Наредних 40-так дана био је командант превијант коморе 

Комбиноване дивизије у Каваји. У следећих пет месеци бивао је: коман-

дант III батаљона XX кадровског пука, па на служби у штабу XX пука I 

позива и на служби у штабу Шумадијске дивизијске области на Крфу. 

Од 20. јуна 1916. до 20. септембра те исте године ангажован је на 
раду у штабу Добровољачког корпуса у Одеси и радио на формирању 
добровољачких јединица од Срба, Хрвата и Словенаца у Русији. Након 
тог успешно обављеног посла постао је командант I батаљона VI пука II 
добровољачке бригаде до 10. децембра 1917. године. Учествовао је у 
неколико борби а истакао се на Жербецу у Руској губернији. По доласку 
из Русије био је на расположењу Врховној команди у Микри код Солуна 
од 10. децембра 1917. до 1. фебруара 1918. године. Затим учествује у 
борбама на Солунском фронту, пре свега на положају Сокол – Добро 
поље. Као командант I батаљона XXII пешадијског пука дејствује на 
правцу Солун – Охрид – Куманово од 1 јуна 1918. до 1. јуна 1920. годи-
не. При пробоју Солунског фронта дејствовао је у правцу ка Царевом 
Селу, а потом је био поново упућен ка албанској граници код Струге. 

После завршетка Првог светског рата обављао је више одговорних 

дужности. Од 1. јуна 1920. до 29. децембра те исте године био је коман-

дант II батаљона XLVII пешадијског пука на правцу Крушевац - Боси-

леград. Од тада до 1. октобра 1922. године био је помоћник команданта 

Крушевачког војног округа. И наредних десет месеци провео је на тој 

истој дужности али у Сремској Митровици. Потом је непуна два месеца 

био помоћник команданта, а затим 25. априла 1925. године постављен је 

за команданта XLVI пешадијског пука у Битољу. После тога до 7. авгу-

ста 1926. године био је командант Војног округа у Битољу. Следећа три 

месеца био је на расположењу министру војске и морнарице и на слу-

жби у штабу Вардарске дивизијске области у Битољу. Од 27. новембра 

1926. до 17. маја 1927. године био је на служби у штабу Дринске диви-

зијске војне области у родном Ваљеву. Потом је командант Војног окру-

га у Травнику (25. маја 1927 – 25. маја 1928), командант војног округа у 

Тузли (27. мај 1928 – 25. децембар 1930) и командант војног округа у 

Ужицу од 1. јануара 1931. године до смрти. Трагично је страдао као 

пешадијски пуковник у Крушевцу, где се био стално настанио. 

За заслуге у миру и рату добио је 12 домаћих и два страна одлико-

вања. Од домаћих одликовања имао је: Медаљу за војничке врлине, 

Медаљу Краља Петра I, Орден Освећено Косово, Сребрну медаљу за 

храброст; Крст Краља Петра I, Албанску споменицу, два Ордена за вер-

ност отаџбини Александра I, Орден Карађорђеве звезде са мачевима IV 
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степена, Орден југословенске круне IV степена, Орден Светог Саве V 

степена и Сребрни орден Црвеног крста. Од страних одликовања имао 

је руски Орден Свете Ане III степена са мачевима и лентом, и енглески 

Војнички крст за заслуге на бојном пољу.  

Највеће ратно одликовање из ослободилачких ратова 1912-1918. 

године официрски Орден Карађорђеве звезде са мачевима IV степена је 

добио за заслуге остварене током ратних година 1917, 1918. и 1919. 

године, што се може закључити и из указа бр. 1201/4 од 31. децембра 

1926. године. Посебно се истакао када је његов пук 1918. године уче-

ствовао у пробоју Солунског фронта. Наредбом бр. 124 команданта II 

армије војводе Степе Степановића писмено је похваљен као командант I 

батаљона XXII пешадијског пука. У њој поред осталог пише: Ценећи 

важност заузимања Кара-Хаџалског рида и греде планине Серте и пре-

сецање комуникације Штип - Радовиште – Ја усвајам предлог и за изло-

жене заслуге похваљујем команданта I батаљона XXII пешадијског 

пука, пешад. мајора Драгутина Мартиновића. 

Драгутин К. Мартиновић био је у браку са Рушком (рођеном 

Матић) из Крушевца. Имали су петоро деце: Радмилу, Хранислава, 

Љубицу, Александра и Јована. Обе кћерке су му умрле као бебе а Алек-

сандар и Хранислав веома млади, док је Јован (1923-2013) био дипло-

мирани ветеринар. Јованов син Драгутин Ј. Мартиновић, дипломирани 

правник, живи у Краљеву и чува породичну традицију.  

Према расположивим подацима ова биографија могла је бити још 

већа и садржајнија али сам морао водити рачуна да буде у складу с кон-

цепцијом књиге чију допуну представља. Поред тога што смо исправи-

ли поменути пропуст на овај начин ћемо упознати и ширу јавност са 

још једним 340. бесмртним ратником ваљевског краја. Због пропуста 

који ми се догодио искрено се извињавам потомцима и читаоцима књи-

ге, а најсрдачније захваљујем унуку и имењаку Драгутину Мартиновићу 

за упозорење на њега и несебичној помоћи и подршци да и његовог 

храброг деду отргнемо од заборава. 
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ДОПРИНОС ЗДРАВКА РАНКОВИЋА (1944-2014) 

ИСТОРИЈИ ФОТОГРАФИЈЕ У ВАЉЕВУ 

Апстракт: Овај рад на прегледан начин описује допринос ваљевског нови-

нара Здравка Ранковића проучавању фотографији у ваљевском крају. Он је 

волео фотографије и био одличан познавалац њихове историје у ваљевском 

крају. Писао је и о фотографској уметности. Објавио је велики број радова у 

вези са фотографијом у првом реду у гласилима која је уређивао и издавао у 

Ревији и Календару Колубара. Фотографије је радо објављивао и у бројним 

књигама које је приредио. Овде су по временским раздобљима наведени и опи-

сани његови главни радови и резултати. 

Кључне речи: фотографија, текстови, књиге, документарна фотографија, 

Здравко Ранковић, Ревија Колубара, Календар Колубара, историја 

ZDRAVKO RANKOVIC`S (1944-2014) CONTRIBUTION 

TO THE HISTORY OF PHOTOGRAPHY IN VALJEVO 

Abstract: This paper describes the contribution of Valjevo journalist Zdravko 

Ranković to photography in the Valjevo region. He loved photography and was a 

great connoisseur of its history in the Valjevo region. He also wrote about the 

photographic art. He published a number of papers related to photography, mainly in 

the media which he edited and published, in a Review and Almanac “Kolubara”. He 

gladly added photos in numerous books he published and edited. This paper lists and 

describes in chronological order his main works and results. 

Кeywords: photography, texts, books, document photography, Zdravko 

Ranković, Review “Kolubara”, Almanac “Kolubara”, history 

Увод 

Фотографија је присутна у Ваљеву од средине XIX века када је 

Анастас Јовановић снимио први портрет Ваљевца Љубе Ненадовића. 

Од тада настало је много фотографија Ваљеваца и Ваљева, које су ства-

рали бројни фотографи. Оне су понекад присутне у разним ранијим 

књигама о ваљевској историји. Такође су биле коришћене у разним 

врстама новинских публикација које су излазиле у Ваљеву. Поједине 

збирке формиране су Народном музеју и у Историјском архиву у Ваље-
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ву. Иако је Здравко Ранковић (1944-2014), као и сви новинари, првен-

ствено користио речи да њима у тексту изразе оно о чему пише – да 

читаоцима речима створи слику предмета писања, он је поред текста 

велику пажњу посвећивао фотографији. Вероватно га је као поштоваоца 

уметности и новинара који је писао о култури привукла изражајна снага 

фотографске слике.  

Здравко Ранковић је током читавог радног века, волео фотографије, 

проналазио их и сакупљао, ценио њихове ствараоце и често их и као 

новинар и као уредник и као издавач, објављивао и у вези њих писао, 

што је једна од карактеристика његовог новинарског и историографског 

стваралаштва. 

Временом ће његово бављења фотографијом вероватно бити детаљ-

није утврђено и боље вредновано. Многим будућим истраживачима 

историје Ваљева и историје фотографије у Ваљеву, радови и доприноси 

Здравка Ранковића су од драгоцене користи. Како су они вишеструки и 

расути у једном релативно дугом временском периоду у овом раду су 

сагледани на један свеобухватан и прегледан начин, што ће свакако 

олакшати њихово проналажење и коришћење.  

Почетна заинтересованост 1979-1982 

Здравко Ранковић је новинарством почео да се бави на Радио-Ваље-

ву, па због природе новинарског радијског изражавања није морао имати 

однос са фотографијом. Међутим како је његова почетна новинарска 

област била култура, неминовно је дошао у додир са фотографијом и 

фотографима и о њима говорио у својој чувеној емисији „Културна пано-

рама” посвећеној културном стваралаштву и догађајима у култури. Пра-

тећи активности фото клуба Ваљево, сусрете аматера Абрашевић и изло-

жбе које су они приређивали постепено се упознавао са фотографијом 

као медијумом, и њеним уметничким и новинарским карактеристикама. 

За радио-репортажу „Партизани на фотографијама Сретена Читако-

вића”, коју је урадио заједно са Бранком Вићентијевићем, добио је 

седамдесетих година прву награду Удружења радио станица Србије. 

Када је Новинска и радио установа „Напред“ – ООУР Радио Ваљево, 

1979. године, објавила књигу „Култура у прошлости ваљевског краја (2) 

– Избор текстова емитованих у емисијама РадиоВаљева”, текстове је 

изабрао Ранковић. Међу њима је било чак 5 о фотографији, а у књизи су 

дате и одабране фотографије више аутора. 

Нешто касније, 1981. године, у Прилепу је организована „Изложба 

ваљевске фотографије”, за чији каталог је текст „Фотографија у Ваље-

ву” написао З. Ранковић. Већ у њему направио је сажет преглед дешава-

ња са фотографијом у Ваљеву, од првог фотографа у Ваљеву Клаудија 

Прикелмајера, преко првих професионалних фотографа у Ваљеву 
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Милана Лазаревића и Стевана Јовановића, затим фотографског делова-

ња више аутора за време Другог светског рата, па до активности Фото 

клуба „Ваљево”. То је вероватно био први текст у коме је Ранковић 

почео да се бави историјом фотографије и документарном фотографи-

јом у ваљевском крају. 

Од значаја је то што је Радио Ваљево 1982. године објавио књигу 

„О фотографији” Ђорђа Букилице, одличног фотографа и врсног аутора 

текстова о фотографији, са којим је Ранковић био пријатељ. Књига 

садржи: чланке о значајним југословенским фотографима, приказе 

фотографских изложби, есеје о појавама у фотографији. 

Свестрана чињенична заснованост 1983-1990 

Здравко је потом у Гласнику Историјског архива у Ваљеву, 1983. 

године објавио опсежан рад „Фотографија у Ваљеву и ваљевском крају 

до 1918. године (Прилог проучавањима)”
1
. У том раду је навео више 

догађаја и личности у вези са фотографијом у ваљевском крају, који су 

детаљно описани, уз навођење извора података. У закључку, наговестио 

је могуће правце даљег интересовања за ваљевску фотографију: 

„Потребна су, пре свега, опсежнија архивска истраживања, детаљан 

увид у штампу која је у оно време излазила у Србији и, наравно увиду 

веће збирке које сабирају и чувају старе фотографије. При томе не би 

требало заобићи ни породичне збирке у којима се сигурно налази мно-

штво драгоцених старих фотографија. 

У даљим истраживањима требало би, кад год за то има могућности, 

поредити фотографско стваралаштво у ваљевском крају са стварала-

штвом на другим подручјима у Србији и шире. […] 

Известан финале овако употпуњеног проучавања могла би да буде 

антологијски конципирана изложба старе ваљевске фотографије. Била 

би то јединствена, незаменљива могућност за све заинтересоване да 

сагледају развој, обележје и естетске домете фотографског рада у Ваље-

ву и његовој околини.” 

Иако је у овим закључцима мислио на друге истраживаче, дати 

правци били су основа за његов даљи рад на истраживању и проучава-

њу ваљевске фотографије. 

Већ следеће године, исто у Гласнику Историјског архива, објавио је 

и рад о фотографском стваралаштву Словенца Данила Цибића у Ваље-

ву
2
 од 1930. до 1936. Поред описа Цибићевог фотографског делања у 

Ваљеву и детаљног списка фотографија, рад садржи и 35 одабраних 

Цибићевих фотографија са разним мотивима из Ваљева и околине. 

                                                      
1
 Ранковић, 1983, 9-24. 

2 Ранковић, 1984, 179-184 + 16 страна са 35 фотографија  
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Како је Цибић уз податке доставио 230 негатива (плоча и филмова) 

и 43 фотографије
3
, вероватно је тиме отпочела Здравкова активност на 

формирању сопствене колекције ваљевских фотографија, која ће трајати 

све време његовог новинарског рада. 

Ђорђе Букилица је 1986. године у Модерној галерији у Ваљеву 

имао изложбу „Портрети Ваљеваца 1977-1986” у чијем каталогу је 

Здравко написао текст „Остаће упамћени по фотографијама” у коме је 

указао на развој портретне фотографије у Ваљеву и истакао уметничку 

али и документарну вредност Букиличиних портрета. 

Нешто касније, 1988. године, Здравко је (заједно са Зораном Јокси-

мовићем) допринео објављивању књиге Сретена Читаковића, (партиза-

на и фотографа) „На илегалним стазама” која уз текст садржи и изабра-

не ауторове фотографије из Другог светског рата и после њега. 

Издавачки почеци 1991-1999. 

Здравково интересовање за ваљевску фотографију добија замах са 

јачањем издавачке делатности Радио Ваљева и почетком објављивањем 

Календара Ваљевац 1991. (од 1997. Колубара), који је поред текстова 

садржао и пробране фотографије. У периоду од 1992-96 Здравко је био 

директор Радио Ваљева и пресудно је утицао на развој његове издавачке 

делатности и објављивање Календара сваке наредне године. Сва издања 

била су илустрована одличним фотографијама, у првом реду ваљевских 

фотографа и из ваљевског краја. 

Ранковићева приврженост фотографији потпуно се исказала почет-

ком излажења Ревије Ваљевац маја 1994, а од јануара 1996. Ревије Колу-

бара. Већина од 244 објављена броја су на насловној страни имали ква-

литетну, неретко уметничку фотографију, која је давала печат том броју. 

Сваки број доносио је више фотографија које су илустровале текст али 

и као самосталних прилога. Немали број тих фотографија потичу из 

колекције Здравка Ранковића, који их је на себи знани начин проналазио 

на најразноврснијим местима. 

У књизи „Дивчибаре” Богољуба Боке Ломе, (издали 1996. године 

Радио Ваљево и Туристичка организација Ваљево) чији је Ранковић био 

уредник, објављено је више старих и новијих фотографија, од више 

аутора: Данила Цибића, Кузмана Тривановића... 

Такође 1996. године, Здравко почиње објављивање Биографског 

лексикона ваљевског краја, у којем, кад год је то могуће, уз податке о 

личности даје и портрет те особе. Закључно са 1998. годином објављена 

је прва књига Лексикона. 

                                                      
3
 Маја 1985. на изложби у „Гранд“ хотелу приказано је 58 фотографија. 
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У Календару Колубара за 1999 (стр. 79-87.) у чланку „Поздрав из 

Ваљева – Век ваљевских разгледница” Ранковић је описао настанак 

ових специфичних фотографских слика и њихов развој кроз 100 година. 

Навео је шта приказују, њихове ауторе и издаваче. Овај текст у нешто 

скраћеној верзији објављен је и као предговор књиге Милојка Марјано-

вића „Разгледнице старог Ваљева”.  

Издавачка зрелост 2000-2014. 

Пуни издавачки замах Здравко и његово Издавачко друштво Колу-
бара остварују после 2000. године, наставком објављивања Биографског 
лексикона ваљевског краја, редовним излажењем Ревије и календара 
Колубара и објављивањем бројних књига. У свим тим издањима неизо-
ставно је присуство мноштва фотографија. 

Портрете личности наставио је да објављује у Лексикону у другој 
књизи (објављена закључно са јулом 2001. године) и трећој књизи 
(објављена закључно са јулом 2007. године). Од четврте књиге стигао је 
да објави само 16. свеску, 2012. године.

4
 

У хронологији ваљевског краја у XX веку, објављеној 2002. године, 
објављен је велики број најзначајнијих ваљевских фотографија из тог 
периода. Уз назнаку шта фотографија приказује, кад год је то познато 
наведено је ко је фотографију снимио. 

Када је, поводом обнављања свог рада, Фото кино клуб „Ваљево”, 
од 17 до 27. фебруара, у Галерији 34, приредио изложбу „Ваљевски 
фотографи 2006” као прилог каталога био је дволист са текстом Здравка 
Ранковића „Ваљевски фотографски летопис 1851-2006”. Касније је у 
Календару Колубара и Ревији Колубара објавио више чланка са истим 
насловом, али за различите периоде, са новим догађајима и више дета-
ља о раније наведеним и са понеком фотографијом. 

Најпре је у Календару Колубара за 2007. стр 147-162, представио 
летопис за период 1851-1951, у коме је сабрао све до тада познате дога-
ђаје везане за фотографију, од првих портрета – талботипија Љубомира 
Ненадовића које је 1851. у Бечу снимио Анастас Јовановић, до почетка 
рада Клуба фото и кино аматера у Ваљеву 1950. и првог курса за оспо-
собљавање фотоаматера 1951. године. Уз текстуалне податке дато је и 7 
интересантних фотографија из тог времена. 

Потом је објављивање детаљнијих прегледа за период 1952-2006. 
наставио у Ревији Колубара у рубрици „EX LIBRIS” у 4 наставка, почев 
од мартовског броја 2007, а закључно са допунама и исправкама у јул-
ском броју те године. Ови наставци углавном по датумима, садрже тек-
стуалне и бројчане податке, са понеком фотографијом. 

                                                      
4
 Аутору овог рада је говорио да има спреман материјал за све свеске до краја. 

За Ваљево је врло важно да се овај посао заврши! 
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Касније је као чланке у рубрици EX LIBRIS у Ревији Колубара обја-

вио серију текстова под насловом „Фотографи ваљевског краја”, у коме 

су по азбучном реду презимена представљени „фотографи чији су 

животни и радни век већ окончани”. Дати су проверени подаци о њихо-

вом животу, раду и оствареним резултатима. Први чланак је објављен у 

августовском броју 2008, у целини посвећен Кузману Тривановићу, по 

многима најбољем оновременом фотографу, затим у сваком наредном са 

неколико следећих. У октобру 2008. приказана је фотографска делат-

ност Јована Цвијића у ваљевском крају Наставци су објављени у свих 

12 бројева 2009, а последњи у јануарском броју 2010. године. 

За писање о фотографији и фотографима Ранковић се ослањао на 

стручну литературу а најчешће је користио радове Бранимира Дебељко-

вића
5
, Горана Малића

6
 и Миланке Тодић

7
. Поред тога сарађивао је и 

Драганом Фелдићем, познаваоцем фотографије из Пожаревца, и Миро-

славом Александрићем, колекционаром старих фотографија из Младе-

новца. 

Имао је намеру да све материјале о ваљевској фотографији, проши-

рене и обогаћене фотографијама, објави као посебну књигу „Ваљевски 

фотографски летопис 1851-2010”, за коју је позив на претплату објавио 

у јулском, августовском и септембарском броју Ревије 2010. године али 

до тога није дошло. Та жеља га није напуштала, јер је у плану нових 

издања ИД КОЛУБАРА за 2013. годину била и књига „Ваљевски фото-

графски летопис 1851-2011”, али ни она није објављена. 

Истовремено је у Календару Колубара 2010. објавио летопис за 

период 1852-1961, који по годинама бележи фотографске активности у 

Ваљеву и ваљевском крају у том времену. 

У многим бројевима Ревије, под насловом „ARS VIVENDI”, обја-

вљивао је портрете Ваљевки и Ваљеваца, које је снимио Душан Јовано-

вић. Такође у многим бројевима Ревије, под насловом „AЛБУМ”, обја-

вљивао је старе фотографије Ваљеваца и ваљевских породица које је 

проналазио на својим истраживањима. Увек се трудио да наведе ко је на 

фотографији, где је фотографију пронашао, а по могућству и ко је фото-

графију снимио, где и када. 

Поред тих прилога Здравко је у Ревији објављивао и чланке других 

аутора о појединим истакнутим фотографима. Чланак Драгана Фелдића 

„Милка Антић – Прва жена фотограф у Пожаревцу и Ваљеву” објављен 

је у Ревији новембра 2008. Аутору овог текста објавио је два текста о 

првим фотографима у Осечини.
8
 

                                                      
5
 Дебељковић, 1977. 

6
 Малић, 2004 и Малић, 2009. 

7
 Тодић, 1993. 

8
 Матић, 2010а, 32-33 и Матић, 2010б, 28-29. 
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Када је преминуо најпознатији ваљевски фотограф, мајстор фото-

графије Ђорђе Букилица, у априлском броју Ревије 2010. године, обја-

вљен је текст „Добри дух српске фотографије”, којим се познати бео-

градски мајстор фотографије и аутор бројних текстова и књига о фото-

графији Горан Малић, бираним речима опростио од легендарног ваљев-

ског и југословенског мајстора фотографије. 

У биографском лексикону ваљевског краја, капиталном Ранковиће-

вом делу, (закључно са 16. свеском 4 књиге) 18 фотографа имају биогра-

фије: Антић Милка, Букилица Ђорђе, Вицановић Радивоје, Вујановић 

Сава Жућа, Глишић Драгомир, Живковић Михаило, Зега Никола, Јере-

мић Мирослав, Јовановић Војислав, Јовановић Душан, Јовановић 

Обрен, Јовановић Стеван, Лазаревић Милан, Јокић Радомир Раде, 

Комарчевић Владимир Лале, Крстовић Димитрије, Меденица Драгиша 

и Обрадовић Ђорђе. (Неки су неоправдано изостављени, као нпр. Ми-

лан Марковић.) 

Током свог овог времена Ранковић је набављао и добијао фотогра-

фије од пријатеља, ваљевских породица, фотографа и на друге, само 

њему знане, начине. Тако је настала његова огромна збирка фотографи-

ја која тек треба да буде сређена. Било би драгоцено за све истраживаче 

када би она била дигитализована и шире доступна. Поред своје и збир-

ке Народне библиотеке Србије, често је користио и фотографије из зби-

рки Народног музеја и Историјског архива у Ваљеву које такође треба 

дигитализовати и тако учинити доступним истраживачима. 

Закључак 

Љубав према фотографији и поштовање фотографског делања и 

стваралаштва Здравко Ранковић потврдио је бројним радовима, чланци-

ма и књигама који су углавном наведени у претходном тексту. Уз мно-

штво података који су у њима дати објављене су и бројне фотографије 

значајне за фотографску и свеукупну историју Ваљева и ваљевског кра-

ја. Захваљујући преданом Ранковићевом раду све то је сачувано од забо-

рава и представља драгоцен извор података за све истраживаче историје 

ваљевског краја. 

Summary 

The love towards photography and photographic creativity Zdravko Ranković 

confirmed through a number of works and books which are mainly listed in the 

paper above. Along with a wealth of data given in them, his works contain large 

number of significant photographs that show history of Valjevo and Valjevo region. 

Thanks to the Ranković` s dedicated work, all of this was preserved from oblivion 

and is a valuable source of information for all researchers of Valjevo history. 
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УДК=75.071.1:929 Петровић Н. 

Богомир Ж. Јеремић 
Ваљево 

ВЕК ИСПРЕД ВЕКА1 – НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ 

Апстракт: У архивској грађи из приватног власништва поч. Богомира Ж. 

Јеремића, историчара уметности и уваженог културног рада града Ваљева, 

налази се рукопис стар 45 година, написан поводом 55 година од смрти сли-

карке Надежде Петровић. Текст на један свеобухватан, занимљив и са доста 

непознатих детаља начин даје портрет познате сликарке, чије је стваралаштво 

прекинуо Први светски рат. Надежда Петровић је преминула у Ваљеву, 1915. 

године, заражена опаким тифусом, док је патриотски помагала српској војсци 

и грађанству у Ваљевској болници из „времена смрти”. 

Кључне речи: сликарка, културни радник, импресионизам, експресиони-

зам, патриотизам, болничарка, тифус, Ваљево 

ONE CENTURY IN FRONT OF HER TIME – NADEŽDA PETROVIĆ 

Abstract: In the private archive material of Bogomir Ž. Jeremic, art historian 

who respected cultural activities of the city of Valjevo, there is 45 years old 

manuscript, written for the occasion of 55 years since the death of painter Nadežda 

Petrović. Text portraits, in a comprehensive, interesting and with a lot of unknown 

detail, this well-known painter, whose work ended with the beginning of the First 

World War. Nadežda Petrović died in Valjevo, 1915, succumbing to typhus, which 

she contracted while helping in Valjevo hospital treating Serbian army and township 

with nothing but patriotic motives in that “time of death”. 

Keywords: painter, cultural worker, impressionism, expressionism, patriotism, 

nurse, typhus, Valjevo 

Надежда Петровић се родила 1873. године у Чачку, а умрла 1915. у 

Ваљеву. Рођена је у породици изузетно обдареној за уметност. Две њене 

сестре постале су сликари, једна музичар, а најмлађи брат Растко 

Петровић, књижевник. Њен отац Димитрије Петровић, познатији као 

Мита Петровић – Научни и књижевни радник – бавио се и сам сликар-

ством и волео је да буде сликар, али због низ околности није успео, па је 

живео од рада у финансијској струци као чиновник. Он је написао вео-

ма интересантну књигу „Финансије установа обновљење Србије” у 

којој је дао драгоцене податке о установама културе у Србији 19. века.  

                                                      
1Текст приредила Зорица Јеремић-Шевић 
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Надежда Петровић је имала пуну подршку свог оца да постане и 

остане сликар, а уз оца њу је помагао и Светозар Зорић, који се и сам 

бавио сликарством и који јој је са својом изванредном културом и 

познавањем сликарства био саветник, друг и помагач. 

Почетак њеног сликарског рада везан је за атеље нашег великог слика-

ра Ђорђа Крстића, ту је радила краће време. После тога одлази у Минхен 

на специјализацију. Била је ђак чувеног Јулијуса Ектера. Много је путовала 

и прошла Италију, Француску и Шпанију, а Србију је знала унакрст. 

 

Надежда Петровић 

 Када се, после специјализације, вратила у земљу она почиње сли-

карску и публицистичку делатност. Сарадник је свих српских и многих 

словеначких новина и часописа, страстан критичар сликарског ствара-

лаштва и полемичар. Изгледа да је она у то време у нас највише и нај-

лепше говорила у улози уметника и њиховој одговорности према дру-

штву у коме се налазе, према средини која их је створила. Истовремено 

је радила и као сликар и као организатор. Надежда је у Минхену упо-

знала и словеначке импресионисте и са њима је сарађивала. Када се 

вратила у Београд она је ту сарадњу пренела на ширу основу и била јед-

на од главних организатора „Опште југословенске изложбе сликарског 

стварања” 1904. год у Београду – једне од веома значајних културних 

манифестација Србије почетком 20. века. За остварење те манифестаци-

је Надежда је успела да окупи не само српске сликаре већ и хрватске и 

словеначке, па чак и део бугарских уметника. 
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Она је била и један од иницијатора стварања првих уметничких 

колонија, где би сликари у групама имали да крену у поједине крајеве и 

да тамо заједнички решавају ликовне проблеме који се буду пред њих 

постављали. Једну такву групу она је организовала са словеначким 

импресионистима који су са њом ишли у источну Србију. Доследна иде-

ји окупљања свих Југословена, а сликара посебно, она је приредила низ 

изложби не само по Србији већ и у Хрватској, а исто тако и учествовала 

је и на излагањима у Љубљани. 

Ова жена била је необичног живота и изузетног темперамента, иста 

каква је и у сликарству. Непосредна, снажна и темпераментна, изазива-

ла је својим напредним сликарским стварањем буру негодовања. Колико 

су је волели као човека, толико је нису разумели и ценили као сликара. 

Скоро за цело време свог живота није добила повољну ликовну крити-

ку. Једни су тврдили да нема знања а да има талента, други обратно, али 

нико није признавао и једно и друго. Треба рећи да је њено сликарство 

било заиста толико другачије од свега сто се дотле радило у Србији, да 

је морала изазвати такву реакцију. Тадашњој публици је готово све сме-

тало у оном што је она радила. Сметао јој је онај невидљиви цртеж, онај 

недостатак цртежа, који се људима чинио као знак незнања, пошто су са 

академским реализмом били навикнути на коректан цртеж у једном 

правцу. Цртеж, онакав какав се јавио у Надеждиним сликама нису 

могли да схвате. Академичари су били створили један умивени колорит, 

врло малог регистра, где није било звонких боја, где није било јаког 

контраста. Надежда је снажним и смелим потезом четкице испољила 

један потпуно звонки колорит, што је изазвало неповерење према 

њеном стварању. Било да је радила фигуре или пределе Србије, нијед-

ним ни другим није успела да загреје све. Међутим, данас се сматра не 

само да је она била најјача жена сликар код нас Срба, већ спада несум-

њиво међу највеће сликаре Србије 20. века. Не само да је била први 

импресиониста у Србији, већ је прешла фазу импресионизма, и у низу 

својих дела се везује за даље сликарско изражавање (фовистичког прав-

ца). За време боравка у Паризу 1910. и 1911. године изгледа да је излагала 

са чувеним сликарима Матисом и Пикасоом, као и са групом фовиста.  

Њено дело сачувано је фрагментарно. Ратови који су један за дру-
гим прелазили преко Србије, уништили су велики део њених дела. 
Последње ствари из Париза су већином такође пропале. Од релативно 
малог броја сачуваних дела, доста је скица. Међутим, и оно што је и 
остало сачувано од њеног сликарског стваралаштва представља не само 
највећа дела у време импресионизма код нас. У њеном стваралаштву се 
посебно истичу пејзажи Србије. То су тако изванредна решења каквих 
је пре Надежде било мало у нашем сликарству. У пределима Србије које 
је сликала, осећа се огромно разумевање, брига и одговорност, истинска 
љубав за тло на коме је поникла.  
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Надежда Петровић није само била културни радник. Она је била и 

национални борац, борац за општељудска права – била је један од осни-

вача „Лиге за национална права потлачених народа”, једног од првих 

друштава које је устало против поробљавања малих народа, против 

система колонизације и експлоатације слабијих.  

Када је дошло до рата 1912. год, затим 1913. и 1914. год., Надежда 

Петровић се налази у првим линијама. Ангажује се као болничар. Када 

је почела велика епидемија тифуса – пегавца 1915. год., и када је у 

Ваљеву умрло велики број болесника у Ваљево је из осталих крајева 

упућен значајан број лекара и болничара. Међу њима је била и Надежда 

Петровић сада као болничарка, и приликом неговања тифусара и сама 

се заразила и умрла те 1915. год. У окружној Ваљевској болници, у 

згради у којој се данас налази Историјски архив Ваљева. 

Никада нећемо сазнати коју сликарску величину је изгубила Србија 

и светска уметничка баштина. Узалудност ратног зла описала је Београ-

ђанка, савременица Првог светског рата, Мара Раденковић у свом днев-

нику који се чува у Историјском архиву града Београда. „...Не могу да 

разумем овај велики догађај, овај страшни рат који је померио цео свет 

из снова, из свога мирног тока живота. Уништио је државе, градове, 

брда и долине; све преобразио и силно, неизмерно много људи, који би 

човечанству били од несумњиве користи, отерао у смрт...”
2
 

Summary 

Despite her early death, Serbian painter Nadežda Petrovic (1873-1915) has left 

a big mark as a painter and as a patriot. Her famous painting "Valjevo Hospital" is 

the most obvious proof of this. Symbols of Valjevo and Serbia in what is called 

"time of death, in that horrific period, from fall 1914 to spring 1915 are never to be 

forgotten through great painting skills of Nadežda. Her art is both interesting to ones 

who already know a lot about art, but also to those who are just learning about it. 

Her work has been preserved in fragments. Wars that have sequentially passed over 

Serbia, destroyed a large part of her work. Her last pieces created in Paris are also 

mostly destroyed. From a relatively small number of preserved works, most of it are 

sketches. However, what has survived of her artistic creativity represents the largest 

segment of impressionism in our art history. Her work is especially characteristic for 

landscapes of Serbia. Her excellent art solutions, have not been seen in our art 

before Nadežda. In her paintings, one can feel enormous understanding, caring and 

responsibility, true love for the soil in which she originated. 
 

                                                      
2 Историјски архив града Београда, Дневник Маре Раденковић 
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Горан Ж. Комар 
Херцег Нови 

Република Црна Гора 

ПРИЛОЗИ ИСТОРИЈИ ПРАВОСЛАВНИХ КТИТОРА 

ВИТКОВИЋА ИЗ СЕЛА МОСТАЋИ КОД ТРЕБИЊА 

Према грађи дубровачког, херцегновског и 

архива манастира Савина 

Апстракт: Циљ овога прилога је пружање докумената Државног архива 

Дубровник, Архива Херцег Нови и архива Светоуспенског манастира Савина у 

којима се помиње даровалац Православне цркве Јово Витковић и његов отац 

Дука. О Јововом оцу, по моме увиду, није писано. Види се из ових докумената 

да је Дука Витковић живио и дјеловао у вријеме два велика рата 17. вијека, 

Кандијском и Морејском. По њему се Јово именује и помиње и као „Дукин“ и 

„Дучић“. Документа се пружају у цјеловитој транслитерацији како би се сте-

као увид у збивања и историјски контекст. Првих пет докумената припадају 

Кандијском и Морејском рату и у њима се помиње Дука, док шести документ 

представља цјеловиту опоруку његовог сина хаџи Јова из 1707. године. Конач-

но, седми документ лежи у манастиру Савина и указује на траг опоручног 

завјештања хаџи Јова. 

Кључне речи: Дубровник, Витковић, Савина, Дука, Херцег Нови, Светоус-

пенски манастир, Јово 

Хаџи Јово Дучић – Витковић оставио је око 1707. године опоруку 

којом је, у жељи да обухвати и дотaкне велика средишта Православне 

цркве на источном Медитерану и диљем Херцеговине, даривао и мана-

стир Савину код Херцег Новог, као и Саборну цркву Светога Вознесења 

Христовог на Топлој
1
. Ова црква бијаше тада у почетку градње којом су 

руководили владика Саватије Љубибратић, Симо Милутинов Томашев-

Магазиновић, велики ктитор топаљске Саборне цркве и Дука Петровић 

из Попова
2
. 

Извршиоци Јовове опоруке бијаху кнез Продан Војновић-Магази-

новић поријеклом из Сливнице код Требиња, жена Јовова Вимија, затим 

                                                      
1
 Историја Српског народа, четврта књига, први том, Београд, 2000, 487. 

2
 Горан Ж. Комар, Небојша Рашо, Херцегновска Саборна црква Светога Вазне-

сења Христовог и њена општина (поводом 300-годишњице освећења цркве), 

Херцег Нови, 2013 

ГРАЂА 

DOCUMENTS 
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хаџи Стеван калуђер, Стијепо Витковић и Иван Поповић. Важно је 

помињање хаџи Стевана калуђера међу епитропима. Увјерен сам да је у 

питању Стеван Љубибратић, синовац владике Саватија, крштеним име-

ном Вукашин, који је носио титулу ''хаџи'' након путовања у Свету 

земљу са стрицем Саватијом, неколике године раније. Стефан је у 

наредним годинама постао старјешином Саборне цркве Светога Спаса 

на Топлој, којој је Јово Витковић оставио дар. У нашим читуљама архи-

јереја, игумана и монаха манастира Тврдош и Савина, нема калуђера са 

именом Стеван, изузев ђакона Стефана (Аврамовића) у другој половици 

18. вијека
3
. 

Јово Витковић је посједовао кућу крај Рeвелина у Дубровнику 

(Плоче) и у овоме граду развио је трговину која је постала темељем за 

настањивање и других херцеговачких Срба трговаца у граду. Велики 

Бечки рат (1683–1699), као и земљотрес 1667., отворили су врата Ду-

бровника за спретне херцеговачке обртнике. 

Опорука је исписана ћирилицом и као таква похрањена од дубро-

вачког канцелара у књигу опорука Дубровачке републике. У ове књиге, 

према мом још увијек непотпуном увиду, похрањиване су ћириличне 

опоруке искључиво извањаца, док су ћириличне опоруке дубровачких 

поданика превођене, а оне су настајале још концем 14. вијека.  

О опоруци је писао и Хамдија Хајдархоџић у расправи о херцего-

вачким родовима, начињеној углавном према исправама из дубровачког 

архива
4
 и Маријан Сиврић који је пружио изводе из документа

5
. 

Тестатор је даривао цркве у Дубровнику, затим, манастире од Тре-

биња, Новог и Цетиња, преко Сарајева и Фрушке горе, Пећи, Котора, 

Рисна, Грбља, па све до Јерусалима и Синаја. Он мисли и на разорени 

манастир Тврдош и опредјељује средства уколико се његова црква 

подигне. 

У новскоме крају, Витковићи се по старини вежу уз планинско село 

Камено
6
, гдје су крај њихове куће стајале до друге половине 20. вијека 

рушевине цркве Светога Ђорђа и средњевјековна некропола. О знатни-

јем формату Витковића говори и документ од 24. априла 1596. године 

који представља писмо херцеговачког митрополита Висариона аустриј-

ском цару Рудолфу II које су, поред митрополита, потписали неколици-

                                                      
3
 Горан Ж. Комар, Манастир Успења Пресвете Богородице на Савини код Хер-

цег Новог, Херцег Нови, 2013, 556-558 
4
 Hajdarhodžić Hamdija, Hercegovački rodovi, Glasnik Zemaljskog Muzeja u 

Sarajevu, Sarajevo, 1978. – пружа и факсимил једне странице опоруке 
5
 М. Сиврић, Опорука Требињца Хаџи Јова  Витковића–Дучића из 1707. годи-

не, Трибуниа 10, Требиње, 2003, 110. /латиница/ 
6
 АХН, ПУМА, књига бр. 2. У питању је прва млетачка земљишна књига довр-

шена 1690/93. године 
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на херцеговачких главара и међу њима Милош Витковић од Мостаћа
7
. 

Много касније, Витковићи из Русије даривају манастир Савину код 

Херцег Новог. У великом Синодику који је у Русији у другој половини 

18. вијека устројио савински калуђер јеромонах Симеон Марковић 

помињу се пок. Стефан Витковић и потпуковник Петар Витковић
8
. 

У Херцег Новоме је 1725. године начињен један занимљиви уговор 

између Драгутина и Ника Магазиновића са Топле и манастира Савина. 

У овоме уговору помиње се покојни Јово Витковић–Дучић. Због значаја 

документа у оцртавању каснијих посједа манастира Савине и помиња-

ња легата хаџи Јова, пружићу и овај документ у цјелости
9
. 

1. 

НОВИ (ЉУБОМИР?), Кандијски рат 

Омер ага Бегзадић кнезу и властели дубровачкој коментарише 

затварање Дуке Витковића, а затим, писма која су Дубровчани послали 

паши. Коначно, упућује пријетње: „Уздамо се у Бога, када дођете у 

Цариград, да ћете зле крушке у Цариграду јест.и“ Такође: „...али се 

уздамо у Бога да ћу учинити од манастира конаваоскога добре влаке, 

да неће кокот пјевати.“ 

О(д) мене Омер аге Бегзадића кнезу и осталијеме (!) властелом 

п(оздрављеније). А потом, разумјех да сте уватили  нашега Дуку Витко-

вића и да га сте вргли у тавницу. Али вам је кар(а)ван разбио, али вам је 

трговца одро, али вам је дужан дугове. У ко(ј)и га сте узрок вргли у тав-

ницу? Најприје ми села поробисте честитога цара, паке сада људи меће-

те у тавницу на очигледице. Добро сте почели. По Бога вам ћу чинити у 

прсех бубањ до мало дана ако Бог да. Знам који сте посао пословали за 

Топал паше, ма сте у Мостару воду тукли како (о)во и код овога паше. 

Нека ми је књига дошла из Јајера која је писана од вашега драгомана из 

Гацка и Мусли пашина бујурунтија да ватате од Новога двадесети зли-

ћа, свакога по имену, и обећали сте паши двадесети тићућа гроша паши 

да обори куле по Требињу и моје куће на Љубомиру. Ма нека знате да и 

ја та вашу консељ чи(ј)у гузицу не траљам, а камоли у уши. И ко(ј)и 

вами чојек носио бујурултију и књигу од драгомана, је ли вам дошао, 

                                                      
7
 Рајко Пантов Вукашиновић, Зупци под Орјеном у Херцеговини, Београд, 2006, 

96, 97 
8
 Дејан Медаковић, Манастир Савина, велика црква, ризница, рукописи, Бео-

град, 1978, 24, 25, 29 
9
 Горан Комар, Бока Которска. Ћирилични споменици 17, 18,  и 19. вијека (acta 

serbica). Мјешовита грађа (1608-1917), Херцег  Нови, 2008, 55 – 56; Исти, Зна-

чајни родови Херцег Новог, књ. I, Магазиновићи и Јовановићи, (архивска ис-

траживања) Никшић, 2011 
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али је ускрснуо гору што сам голу писао нави Топал паши, тродупло 

сам писао Сијахуш паши нави. И приказао сам све које сте хаинст(в)а 

чинили честитому цару. Уздамо се у Бога, када дођете у Цариград, да 

ћете зле крушке у Цариграду јести. И ми смо турски плакали (и) јоште 

ћема плакати, али се уздамо у Бога да ћу учинити од манастира конава-

оскога добре влаке, да неће кокот пјевати. А што сте учинили, добро сте 

учинили Дуци зашто је веће вами служио него ли Туркоме. А по Бога, 

веће ону господичића има у ловому пријатеља, неће га се оглушити, да 

ће и вашијех доста бити и у тавници и по врату омацанијех. 

[На полеђини] 

Кнезу и осталијеме властелом у Вијећу
10

 

2. 

НОВИ, Кандијски рат 

Алага Шабановић пише кнезу и поклисарима дубровачким да им, 

дознавши по Дуки Витковићу, дарује свог коња за пут у Цариград у име 

старога пријатељства који су стари имали са Дубровником. 

Од мене Алаге Шабановића в(еле). д(раго). п(озрављеније). Поклиса-

ром и властелом властелом (!) дубровачкијем који иду пут Цариграда. А 

потому, разуми сам по Дуци Видковићу, да иштете коња који вам ваља за 

пута од Цариграда. За то вам посиљам мога коња изпод  себе кога сам ја 

јахао и посиљам га по(д) два друга моја. Ма вам га не продавам, него вам 

га даривам за љубав коју су љубав имали наши стари с вашијем градоме. 

Тако би се могао и ја у вас поуздати да ми буде така потреба. И ако вам је 

која год и друга ствар за потребе морете се поуздати како све, а у свога 

пријатеља. И Бог вас веселио и од свакога зла уклонио. 

[На полеђини:] 

Присвијетлој и приузвишеној господи властелом дубровачкијем 

поклисаром који иду за Цариграда. У Дубровнику
11

 

3. 

ТРЕБИЊЕ (СЕЛО МОСТАЋИ) 

Секула, могуће из Мостаћа, кнезу и властели дубровачкој поводом 

утамничења његовог житеља. 

Свијетлому и умножитому и сваке части вале достојному господину 

кнезу и осталијем властелом нашоох господи от нас вашије слуга Секу-

                                                      
10
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ла и осталога нашегаха племена малога и великога. А потом господо 

тако чујемо да сте нам виргли у тавницу нашега брата. Затохо мила 

честита господо чудимо се зашто михи вашему граду ни вашему содату 

ни вашему Конављанину нијесмо никакаве срамоте учинили вет (!) ако 

час и који послу. А ми смо се надали ако нам којаха туга буде от Турака-

ха и од њи(хова) зулума да бисмо к вами утекли. А сада ђе би се чоек 

уздао да га сунце грије от толика га огањ палић. Затохо мила честита 

господо, има нас седамдесет, оса(м)десет браће и братучеда. Молимо 

вас немојте нам продавати кућа и баштина, немо(ј)те нам га давати кому 

биједи ху шаке, зашто знаха и ваше госпоство ка(да) смо михи није 

ирђави ни вами боље ништа. А до(к) гоћ јесмо ође заир и вашему је 

госпоству боље и послу може бити вазда. Зато честитаха господо нами 

не море панути на Хум да смо ишто криви вашему госпоству. Истина је 

мало памети и ми (и)мамо али бисмо се алманко толико авизали од 

вашега кога гоћ је ми смо се ху с Новљани(ма) за заш (!) посао клали 

стохо пута како зна ваше свијетло госпоство. Али михи видимо, Бог ће 

дати да познате михи ка(да) смо пре(д) Дубровником тако нам се чини 

колико да смо дома. А ка(да) смо међу Турци гледам кад нас ће поклати. 

Затохо мила господо промислите нашије животме нам је доста наше 

нев(о)ље и нашије зулумћара немојте немојте (!) да нам је баре(м) од 

вас зулум. Ако нас сада укидосте и дигосте знамо од вас сулуга (!) ваша 

је Витковићи и Мустаћ мали и велики. 

[На полеђини:] 

Да се даха свијетлој господи дубровачкој. У Дубровник.
12

 

4. 

ТРЕБИЊЕ (МОСТАЋИ?) 

Кнез Дука Витковић из требињског села Мостаћи, отац трговца 

Јова, кнезу и властели у Мало Вијеће дубровачко поводом присилног 

вођења у Жупу дубровачку од стране Турака, а у циљу похаре Жупе. 

Казује појединости свога кретања у Жупи како би се оправдао и обја-

снио своје присуство. 

У све много пресвијетлој и умножитој извишеној (!) господи дубро-

вачкој. Прво г(оспо)д(и)ну кнезу и осталој го(с)п(о)ди Маловијећником 

у Мало Вијеће от нас ваше слуге Дуке Видковића в(еле) д(раго) 

п(оздрављеније). А потом, свијетла господо, тако разумијем да има 

ваше госпоство на мене злу вољу. Знам господо, нето сам био на злу 

путу и мио худој несрећи која ме поведе, чему се не надах. А да побјег-

нах (!) + (!) к вашему госпоству, када чојека к вами послах, ако бих и 
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био омразан у Турака, не бих у вашега госпоства. А сада сам омразан у 

вашега госпоства и у Турака. Мени је жље са све стране и био јесам 

пошао, али господо, наћ(и) (ћ)е ваше госпоство да ја нијесам тамо осво-

ио, воли тамо пошао, него ме зајми сила Турска. Затекоше ме дома у 

кући, а не бој(а)х се нити знах о чему мисле, него веле: „Ходи, идемо 

прид Град!“. Докле доћераће на брдо више ваше Жупе, а ка(д) онђе, а то 

се састале аге новске и оне пашине буљук баше, те зао збор зборе. Одон-

ле нас заћераше како имаће низ брдо у Жупу. Ни(ти) знах што се учини, 

ни што би, а то ваше госпоство најбоље зна кому хоће господа дати знат 

свој посао. А да сам господо знао што они мисле, ја бих ваше госпоство 

авизао, а не бих ш њима пошао ако би ме Турци о кућнијеме врати (!) 

објесили, а чељад ми у пороб одвели. Зашто господо, ја сам и моја кућа и 

наши стари Богом и вашијем госпоством и живљели, а сада сам изгубио 

старијеме глас, а себи храну. Него господо, ако ћете ми вјеру дати да 

сидем да ме у диље потратите, проста ви моја смрт. И да ви све скажем 

што се учини и како би. Истом са мном сијасета не чините да очима не 

гледам, а да ми душу не куне ко мој остане. А господо, ако велите да сам 

ишао по Жупи куће робити нето сам слазио, свак ми ће рећи да сам и 

робио, али једини Бог зна господо, нијесам ни за што похватио, него како 

ме прићераше те онога пса Алагу снијесмо на руками у Жупу како не 

може на ногами. Паке смо пошли ш њиме изпод Маланшице у Стубицу у 

једнога старца у кућу. Онђе нађе вина. Сио је и пио докле се опи. А ми 

гледамо које се зло чини по Жупи. Паке га опета пјана изнијесмо на брдо. 

А веће ни за што нијесам прихватио, него сам купио у једнога пашалије 

за два гроша једну рашу и пе(д)есет лаката платна. И то ми Ришњани оте-

ше. Знам који су главоме. Ако се веће господо нађе, него како ви кажем, 

ничим не платио него мојом главоме (!). А веће што, господо, да ви 

речем, моја смрт и живот у вашој руци како вас Бог учи. И Бог ви и Бла-

жена Госпа умножио свијетло госпоство. 

[На полеђини] 

Да се да у свијетле и поштоване извишене руке г(оспо)д(и)ну кнезу 

у мало Вијеће. У Дубровник.
13

 

5. 

НОВИ, 19. март 1692 

Нико Кувељић кнезу и властели дубровачкој поводом предаје куле 

на Волујцу код Требиња од стране Саве Анђелића и другова. Пружа 

детаље. Иван Буровић сакупља главаре Црне Горе, Црмнице и Пиве са 

Павлом Љешевићем које прима на објед. Помиње се рођак Витковића. 
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Много присвијетлој и племенитој и мудрој и сваке части и часне 
фале достојним господину кнезу и господи дубровачкој поклон и веле 
дарго поздрављеније. Што је било потрибно за в(аше). п(ресвијетло). 
г(оспоцтво). авизо сам с мојом најпоследњом од 13. овога. У толико, 
синоћка дођох из Котора, кад ли чујем да је Сава Анђелинић који је пар-
ви харамбаша у метеризима у Зубцима узо си издајом од четири Влаха 
куљу Кустуричићја у Требињу у селу Волујцу за коју бивши одавна тра-
то и уговорио с реченијем Власима. Него ли је чекао Буровићја докле 
дођје. Када ли јутроска боље дођјох у познање да је ствар доисто слије-
дила речену куљу узели и изгорјели и иж ње пет шћава Турака довели и 
једну главу одсјекли и овди донијели јутроска, главу једнога вриједна 
јунака Махмута Ћоровићја. Бивши у истој куљи било шест Турака и  
четири Влаха, зато речени Сава Анђелинић нетом разумјети буде да је 
речени Буровић од ђенерала дошио, дођје у њега и договоре се. Који 
Буровић отиде у Котор сопрапровидуру и не ста(јаше), него ли (у) дан 
врати се де лонго у Нови и ту ноћ апоста, разболи се од зуба и сјутра 
дан. А ономадне у понедјељник отиде с коњицима до Зубаца, а наприје-
да бивши чинио оправити реченога Анђелинићја су тридесет Влаха и 
засједу речену куљу у понедјељник вечер. У којој куљи што су речена 
четири Влаха била који су је издали, а навлаштито Драгутин Петра 
Магазиновићја син и Витковићја један родјак, учинити буду велику 
наваљу од вина и ракије међу њима у дружби, докле речене Турке опију 
и буду лећи авлију отворену оставе. Пака се из речене куље баче каме-
њом акуж реченом Анђелинићју и дружини му. Унутра уљегу, реченога 
Ћоровићја закољу, остале повежју. За коју ствар за све да је речени 
сопрапровидур био од реченога Буровићја авизан неизреченијем начи-
ном деспет му је да се по руке истога Буровићја де бото све Требиње 
смаче. На све стране јес макнуо књиге по Царној Гори и Бардима и по 
влашкој земљи за учинити множ чељади ко може с проштењем и бат 
носити за ово ти навалити обједном дигнути речено Требиње и кому 
бјеху мнози кнезови дошли од Царногоре и Барда и од Царнице и Пиве, 
а навлаштито кнез Павао Љешевић, најпоглавити(ји) кнез пивски, с кои-
јема је у велицијем консељи и чини их ш њим сиђет на тарпези. Зато 
хотио сам од свега све потанко авизати в(аше). п(ресвијетло). г(оспоц-
тво). за њихово владање. Кому нека сам веће сарчано припоручен. Упу-
тите ми ту милос и помоћцу коју веће изгледо сам де бото, коју чекам 
без одмака с великом пожудом. Зашто ће већје и њихове пресвијетле 
хечеленције бити у већој окупазиони прид ови благдан, а навлаштито по 
ца(р)квам. А ја вам слуга остајући свакако на служби. Не друго. Бог ви 
веселио и у г(оспоцтву). Уздаржо.= 

Из Новога на 19, марчиа. 1692.
14

 

                                                      
14

 Lettere de comandanti e capitani Turchi in serviano dalle limitrofe provincie 

Ottomane dall an. 1676 ad 1698, fo. 53, 1941, 68 



Прилози историји православних ктитора Витковића из села Мостаћи код Требиња 

169 

6. 

ДУБРОВНИК, 20. новембар 1707. (код Ревелина) 

Опорука дубровачког трговца Хаџи Јова Дукиног Витковића који је 

живио у Дубровнику
15

. 

Тастаменат ачи Јова Дучића Витковића што остави да му се даде за 
душу по царквам и монастирима и убосијеме и његовијеме рођацима. И 
ово оста(в)ља у рукам да му буду његови прокурадури узет и дати ђе он 
наредио и ође уписао. А то су прокурадури кнез Продан Војновић 
Магазиновић, друго његова жена госпођа Вимија, треће аџи Стеван 
калуђер, четварто Стијепо Витковић, пето Иван Поповић. 

Перво оста(в)ља у Свету Госпу у Дубровник аргата стотину свако-
му по динара 10:, чини дуката – 25 

У Свете Власи у помоћ аргата стотину, по динара 10: гроша – 26 
У Малу Браћу вра Доминику за љубав дуката 10 
А у Госпу на Данче у помоћ дуката пет – 5 
У манастире ришћанске на Цетињу мачарија петнаес – 15 да ми 

одпоју саландар велики и опјело 
На Савину у Нови мачарија петнаес – 15 да ми одпоју саландар 

велики и опјело 
У Требиње мачарија двадесет – 30

16
 да ми учине опјело и да даду 

калуђером по грош, абиоцу по по гроша. И оста(в)љам у манастир Све-
ту Госпу требињску у Мустаћем моју доњу кућу и баштину старину 
очинство по смарти моје жене Вимије да ми се поју летурђије и помиње 
отац Дука, матер, мене и моју жену. 

У манастир Косјерево мачарија петнаес – 15 да учине опјело и упишу 
ми летрђија триста и да дау калуђером по грош и старцем по по гроша 

У манастир Добрићево мачарија десет – 10 да се и оне тако одпоје – 
У манастир Завалу мачарија петнаес – 15 тако и оне да се одпоје 
У манастир Житомислиће мачарија петнаес – 15 да се и оне одпоје 

велики саландар и опјело и калуђером по грош 
У Пиву манастир мачарија петнаес – 15 да се и оне атако одпојеи 

намири – 
У Тројицу манастир мачарија петнаес – 15 такој и оне да се опоје и 

намири – 

У Сарајево у Светога Аранђела мачарија четардесет – 40 да се 

одпоје сваке године по велики саландар – Јоште у Сарајево једну оде-

жду која ће доћи мачарија – 30 

                                                      
15

 Опоруку је у изводима пружио Мarijan Sivrić: O oporuci – struktura i sadržaj s 

osvrtom na oporuke trebinjskih oporučitelja do 1808. godine, Трибунија 12, Треби-

ње, 2009, 202 – 204. 
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У манастир Морачу мачарија – 10 да учине опјело велико – 

У манастијер Добриловину мачарија десет – 10 да учине опјело 

велико – 

У Светога Луку у Никшиће манастир мачарија петнаес – 15 да учи-

не велики саландар и опјело и по грош калуђером у манастир Острого 

опјело цекина – 4 

У мананстире Врушку
17

 у сваки како се у који виђи мачарија двије-

сти да се опоје саландари и опјела и калуђером – 200. Савише у Опово 

одежду која ће доћи лачарја (!) – 30 

На Бошии Гроб у Јерузалим мачарија педесет – 50 да га помињу на 

свете летурђије – 

У мананстир Пећи мачарја двадесет – 20 да се учини опјело и поју 

летурђије 

Оста(в)љам за опјела за годину дана да се одпоје мачарја – 150 убо-

сијем што ће се дијелит калуђером на опјелу. 

У царкву на Сарђевиће, ако се огради и понове, остављам мачарија 

– 10 

У Гарбаљ у манастир Подластву мачарја  пет – 5 да му учине опјело 

и помину – 

У царкву рисанску мачарија четири да му опоју летурђија – 4 

У царкву на Топлу Светога Ђеорђија мачарија пет – 5 

У царкву у Котор Светога Луку мачарија пет – 5 

У Светога Јуроша у Врушку покров који ће доћи мачарија – 10 

Оста(в)ља мојој жени Вими(ји) ако се не би удала мачарија 300 реко 

триста и по куће свеколико да је госпођа за живота. Ако би је слушао 

Перо мали да њему остави по смарти по куће. Ако ли је не услуша, да је 

госпођа она оставит како оће и да има поћи по мојој смарти стојати ђе 

њој воља буде, или у Требиње, или у Нови, или у Сарајево. И ако би се 

удала да јој не даду моји прокурадури ништа вего (!) што је ње(зиних) 

аљина и кова 

Остављам мојој ћери Јевросими мачарија 300 реко триста. Ако би 

умарла, те (ј)ој остане син али кћии да се има њима дат. Ако ли не би од 

ње ко остао, да се има дати по манастиром за душу и ње и ње(зинијех) 

родитеља. 

Оста(в)љам зету Митру мачарија – 20. 

Оста(в)љам Стијепу и Мићу Исаилу моијем рођаком, Јевтану и 

Секулу, свијем да подијелу мачарија – 100, реко стотину. 

И који би био на очинству у Мустаћем од Витковића, оста(в)љам 

(м)у баштину што сам купио Илије Цвијетовића и Сима Кузмановића и 

моје куће стару ђе сам сто(ј)ао да ми се спомену душе и моије старије 
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Оста(в)љам Стијепу Витковићу за љубав нож оковани. Мићу, брату 

му, копчи сребарне. Јевтану Вукову игле сребарне – и ћери Вуковој што 

није удата мачарија двадесет у помоћ – 20 

Оста(в)љам четири сна(ј)ам Витковића женам по двије мачарије, то 

је мачарија осам за љубав – 8 

Оста(в)љам сестри Стании мо(ј)ој мачарија педесет – 50, а сину 

(ј)ој Милети мачарија двадесет – 20 

Ханчар мој оковани – унуку Станину сину Милетину – 

Мачарја десет Милетиној жени снаси Стананој двије мачарије – 2 

Оста(в)љам Иву Поповићу мачарија дуадесет (!) – 20 и мој чевер-

дар за љубав – Ћери Ивовој парвој долама 

Жени Ивовој мачарије двије – 2 

Кнезу Продану Војновићу мачарја десет – 10 и кћери му долама. И 

Роси Продановој мачарија двије – 2 и кожу(х) мој Продану за љубав 

који буде – 

Оста(в)љам другом унуку Станину мачарја десет – 10 Симу Мићову 

што је код мене мачарија десет – 10 

Симу Кузманову мачарија осам и жени му двије десет 10 и долама 

мога покојнога оца – 

Давини Јокановој за љубав мачарија пет – 5 

Давини Марка Миаљевића мачарија пет – 5 

Мари жени Сћепана Тепа мачарија двије – 2 

У сваку кућу у Мустаће рисћанску по једну мачарију, у све – 13 

Рођаком Дуци и Митру Јакшићем у Нови мачарија по пет – 5 

Богићу на Загору и брату му мачарија шес – 6 

Комлени(ј)и Јакшиној мачарија десет – 10 

Попу Марку мачарија пет – 5 

Ачи Саватију владици бро(ј)анице од мерчана за љубав 

Владици ерцеговачкому мачарија четири – 4 

Владици босанскому мачарија четири – 4 

Ачи Стевану калуђеру мачарија десет – 10 

Росанди кнеза Дуке мачарија двије – 2 

Мандалини у Љубово ромици мачарија пет – 5 

Шаину мому робу мачарија осам – 8 

Јевтановој ђеци у Мостар трома, мачарија  петнаес – 15 

Десет ђевојака сирота када би се удале у помоћ – 25 свакој по гро-

ша десет чини мачарија  које су сиротне 

Робова рисћанскије десет који би били на галијам алити у Турака 

сиромаси да се откупе сваком у помоћ по мачарија десет – 100 

Шишуну синовцу Сладојеву за љубав мачарија  пет – 5 

Ил(иј)и Цвијетовићу за љубав мачарија четири – 4 

Воину Манојловићу за љубав мачарије двије – 2 
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Јову Поњавици з браћом у Сарајево мачарија десет – 10 

Васиљу Вуковићу у Сарајево за љубав мачарије двије – 2 

Веселину зету за љубав мачарије двије – 2 

Петру Мићову што је код мене мачарија петнаес – 15 

Слуги која би била у мене гроша динара десет – 10 

Ја аци Јово Дучић Витковић авермавам горње писмо и подписујем 

мо(ј)ом рукоми да ово исправе ови људи које остављами више уписане 

по смарти мо(ј)ој – 

На 1707: ноемра 20: у Дубровнику 

Јоште ја речени ачи (Ј)ово Дучић Витковић пишем мо(ј)ом памети 

добром и оста(в)љам и у ово по вола књиге што није мого стати у парви 

вол књиге да се има и оно и ово исправити и дати по мојој самарти да 

се изнамирује ђе смо наредили – 

Оста(в)љам Свету Госпу манастир требињски ако би када гоћ је 

оградила царква стара за моју душу и моије старије, оста(в)љам мачарја 

четири стотине – 400. 

Ако ли се не би оградила, да ови имаду мо(ј)и прокурадури више 

реченије динара помолити господу дубровачку и ово 400 мачарја и ако 

би се што више нашло и за ови је тастаменат када се све управи да има-

ју дат у цеку како је обичај. Ако ли не би господа узела да имаду речени 

прокурадури намирити ђе би виђели и што би доодило до(х)одка на ове 

динаре да имаду давати убогнијем и за душу појати по царквам опјела 

мени и моијем старијем. 

И Мију Рашовићу оста(в)љам за љубав мачарја – 1 

Ја аци Јово Дучић Витковић авермавам ово писмо и чини ми од 

добре воље да је вјеровано и ово и на вољу – 

Дуци и жени му у Сдуровиће мачарја – 5 

И оста(в)љам ја ачи Јово моијем прокурадуром што би се нашло по 

мо(ј)ој самарти више динара од што сам наредио у тастаменту да се има 

дат у цеку ђе ли виде да је боље и сикурије и од ове вајде што би се узи-

мало да се даје половица ђеци од моје ћери ако би које било, а половица 

убогијем и ђе виде за душу нашу и мои(јех) прокурадура да не има 

један без другога ништа сам дат, на(ј)мање тројица, и да имају све дина-

ре састављат што би у кога се скожало, да стоје у моје жене докле се 

њима управи речени прокурадури . Ако ли не би било од моје ћери ерда 

да се има све дават за душу и чинити опјела по царквам ва с(в)ако љето 

ђе виде по царквам 

Ја ачи Јово реко(х) ово 
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И оста(в)љам за моје имуће моје ереде моју жену Вимију и мога 

сестрића Милету – а прокурадуре како сам рекао у другу кнеза Продана 

и ачи Стевана, Ива Попова – да ово имаду примити од моије ереда и 

намирити ђе смо наредили и тарпесе по манастиром и опјела и справи-

ти и послати у сваку царкву ђе се наредило – А што би се нашло ако би 

иза овога притекло да се даде у господе у цеку. Ако ли не би ћела узети 

господа, да се да ђе виде на добро и сигуро мјесто сви исти прокураду-

ри и ереди – И метнуће се у други тептер ђе се наоде ови динари који се 

ође пишу и наређују. 

Аци Јово Дучић
18

 – 

7. 

ХЕРЦЕГ НОВИ 

Траг завјештања хаџи Јова Дукиног Витковића у архиви манасти-

ра Савина 

Слава Господу Богу на 1725 на 5 марча по грчаском на Топлој 
Очитујемо с овијем писмом ми који ћемо бити одиздол подписани с 

нашијем руками ја Драгутин покојнога Петра и ја Нико покојнога кнеза 
Продана Магазиновићи стојбином с Топле уједно и заједно обадва коли-
ко један толико други у јединству исповједамо како се нађосмо дужни 
оцима калођерима од монастира Савине храма Успенија Пресветије 
Богородице. Прво што се нађосмо дужни гроша стотину 100. Ове су 
били остали дужни наши покојни родитељи браћа Петар и Продан. 
Јоште савише ми више именовати Нико и Драгутин остајемо дужни 
више именоватом монастиру и (о)цима цекина у злату од мјере педесет 
вељу цекина 50. Ове су цекина 50: које је оставио за милостињу више 

реченому монастиру покојни хажи Јово Витковић под руке покојно-
га нашега кнеза Продана како једноме од његовије прокарадура да их 
он да у исти монастир. Јоште примисмо ми више именовати Нико и 
Драгутин на исти дан од више именоватога монастира из рука свјетлеј-
шега господина владике хажи Стефана и частнишаго оца архимандрита 
Леонтија цекина у злату рушпитије од мјера двадесет вељу цекина 20= 
у готову које чини у све цекина 70: и гроша стотину и за ови исти динар 
ми више именовати двојица инпотекавамо наша добра и меораменте 
која су у наша влаштита и која су нам и инпотекана у мјесту реченом на 
Ђурђевеву (!) брду а што су добра што су нам и(х) у залогу која су била 
покојнога кнеза Драгутина Ђурђевића све уједно с нашијем у реченом 
мјесту давамо више именоватом монастиру и оцима да уживају иста 
добра и плаћају канон принципу а ми да уживамо више речену суму од 
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динара ни да они нама дају никаква конта од интраде ни ми њима доби-
ти на динар него уживати уживат (!) од дневи данашњега у термен од 
шест годишта ако и(х) не бисмо стигли с више реченом сумом динара 
на рок како одизгор да оци од монастира Савине који буду да имају 
чинити стимати више именовата добра наша влаштита и закладна и ако 
би се што гоћ стимата иста добра куће и баштине одвеће него смо при-
мили да имамо потећ и остало ако ли би се стимало од мање да ми има-
мо испунити монастиру у готову. Тако се облегајући испунити без ника-
ква инада али стрепити од правде и мантенати у свако вријеме и прид 
свакијем судом. И за боље вјеровање учинити ово писмо ја Мијат 
Комленовић тако бивши да кордо мољен од обадвије стране. Исто ће 
бити афермато с руком Драгутиновом и Никовом 

Ја Драгутин Магазиновић повермавам горње писмо с мојом руком 

Ја Нико Магазиновић афермавам горње писмо мојом руком 

Пуштавамо и цедивамо исповједамо Ми подписани господин игуман 

Арсеније Милутинов од монастира Савине Успенија Пресветије Богоро-

дици на име моје и посљедника у овој власти како сам примио од конта 

Воина Кнежевића цекина – седамдесет гроша стотину а ове у једну 

баштину винограда у Кутима од канапа пет и кварта три и пертиге четири 

како по иструменту истога дневи које у мојем руком давајући истом кон-

ту Воину свуколику облас исту слободу моију и јакос(т) ове књиге да 

може с начином од суда скужати ове исте динаре и наплатити се ђе боље 

може од добара и дужника који се иментују у горњему писму. 

И за већу вјеру и ја ћу подтвердити мојом руком још два свештени-

ка од монастира игуман Арсеније од монастира подтверђујем 

Ја Иларион Аврамовић од монастира истога потврђујем 

Ја Саватије од истога монастира подтверђујем како више пише 

(на полеђини:) 

Писмо Драгутина и Ника Магазиновића од цекина 70 и од гроша 

100 и од баштине на Ђурђеву брду 1725
19
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Мирјана Перић 

Међуопштински историјски архив Ваљево 

 УГОСТИТЕЉСКА КОМОРА СРЕЗА ВАЉЕВО - ВАЉЕВО 

(1952-1962), 1952-1962.  

- историјска белешка - 

Увод 

Угоститељи ваљевског краја почели су са удруживањем давне 1910. 
године и били су део Ваљевског трговачког удружења по Закону о рад-
њама. Од 1919. године имају самостално удружење под називом Кафан-
ско-механско удружење. 

Током свог постојања од 1919. до 1948. године Удружење је често ме-
њало назив што је пре свега било условљено територијом коју је покрива-
ло. Од 1920-1938. године послује као Удружење угоститеља за срез ваљев-
ски. У период између 1938. и 1948. године организујe се у Удружење уго-
ститеља за срезове Ваљевски, Тамнавски, Колубарски и Подгорски срез

1
. 

Удружења су након завршетка Другог светског рата наставила са 
радом у смањеном обиму. Нека су угашена у првим поратним годинама, 
а најдуже су се одржала удружења занатлија која су укинута Законом о 
занатству НР Србије из 1950. године. Њихову имовину и обавезе преу-
зеле су новоосноване среске занатске коморе.  

Убрзо, поново је исказана потреба за удруживањем занатлија, трго-
ваца, као и угоститеља под новим видом организовања – комора. 

I. Историјат Фонда 

Угоститељска комора среза Ваљево – Ваљево основана је као Сре-
ска угоститељска комора на иницијативу Савета за промет робом НР 
Србије године. Градски народни одбор Ваљево – Савет за привреду је 
формирао иницијативни одбор, а Оснивачка скупштина одржана је одр-
жана 24. јула 1952. године

2
, а Угоститељска комора почела је са радом 1. 

септембра исте године. 

                                                      
1
 Међуопштински историјски архив – Ваљево (у даљем тексту: МИАВ), 

А.6.1.2.160 Удружење угоститеља за срезове ваљевски, тамнавски, колубарски 

и подгорски – Ваљево (1919-1948), 1919-1945. Водич МИАВ стр 267. 
2
 МИАВ, А.6.2.2.170. Угоститељска комора среза Ваљево – Ваљево, Записник 

са седнице оснивачке скупштине Среске угоститељске коморе Ваљево, одржа-

не 24. јула 1952,  кут. инв.бр. 9 
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Уредба о удруживању привредних организација ступила на снагу 

1953. године, по којој је сваки срез морао да формира посебне коморе 

по делатностима ради унапређења производње и робног промета за сво-

ју територију.
3
 Након усвајања те уредбе, НО среза Ваљево је донео 

одлуку о оснивању Угоститељске коморе среза Ваљево бр. 7902, од 30. 

априла 1954. године.
4
 Ова комора је најпре покривала територију 

Ваљевског и Тамнавског среза, а исте године су јој се прикључили уго-

ститељи Колубарског, Љишког, Подгорског и комора среза Лазаревац, 

која се прикључила након укидања Среза Лазаревац 1957. године.
5
  

Угоститељска комора је самостална друштвена организација која је 

радила на основу одредаба Статута и прописа Уредбе о трговинским и 

угоститељским коморама и другим правним прописима. Угоститељска 

комора среза Ваљево је имала задатак да ради на унапређењу угости-

тељства, да даје мишљења и обавештења својим члановима, да учвр-

шћује њихов пословни морал, да се бави уздизањем и усавршавањем 

угоститељских радника, да води евиденцију угоститељских предузећа и 

радњи и да заступа интересе чланова Коморе. 

 Чланство у Комори се стицало пријављивањем, а коначну одлуку о 

пријему доносио је Управни одбор. Чланови Коморе су били државна и 

приватна предузећа и радње, као и привредне организације које су 

пословно биле везане за рад угоститељства, као нпр. Пивара – Ваљево, 

туристичка предузећа и друга. 

Угоститељска комора није била у могућности да својим члановима 

пружи неку већу финансијску помоћ, и њена помоћ члановима већином 

се сводила на писану подршку. Она се бавила и проблемима неконтро-

лисаног и бесплатног рада, као и неконтролисаном продајом пића на 

пијаци, војним објектима, милицији и приватним стамбеним зградама.  

Угоститељска комора је правно лице у чију су Скупштину била 

учлањена следећа предузећа: „Слога“ – Ваљево, „Пролеће“ – Ваљево, 

„17. Јануар“ – Уб, „17. Септембар“ – Лајковац, „Слобода“ – Љиг и 

„Колубара“ – Лазаревац. 

 Поред Скупштине органи Коморе су и Управни и Надзорни одбор.  

Скупштину коморе су сачињавали представници чланова Коморе, 

Управни и Надзорни одбор, који је изабран од чланова Скупштине, 

председник и секретар. 

Оснивачка скупштина је одржана 24. јула 1952. година у простори-

јама Синдиката, а у њеном раду је учествовало 9 делегата из Ваљева, 3 

делегата из Уба, из Љига 2 делегата, из Лазаревца 4 делегата, док Осе-

                                                      
3
 Сл. лист ФНРЈ бр. 54/53 

4
 МИАВ, Угоститељска комора среза Ваљево – Ваљево, Одлука НОС Ваљево 

бр. 7902, од 30. априла 1954, кут. инв. бр. 9 
5
 Сл. гласник НР Србије, бр. 27/1957 
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чина није упутила свог делегата иако су благовремено били обавеште-

ни. На тој скупштини је најпре утврђено радно представништво од три 

члана - записничара и два оверивача записника, затим је изабрана вери-

фикациона комисија, прочитан је реферат о значају Коморе, изнет је 

предлог нацрта и усвајање Статута и Пословника коморе, изнет је пред-

лог прихода и расхода коморе и изабран је Управни и Надзорни одбор, 

као и делегата за републичку скупштину. 

 Већ наредне, 1953. године, анализом извештаја о раду Угоститељске 

коморе Ваљево
6
 за протеклу годину изнет је податак да је већина угости-

тељских предузећа у претходној години пословало рентабилно. Као 

основни разлози за такве резултате наведени су: несебично залагање 

колектива у разумевању оправданих захтева угоститељских предузећа од 

стране државних органа и олакшању извесних обавеза према заједници. 

Као једну од тих олакшица навели су смањење пореза на промет алкохол-

них пића и смештаја, смањење тарифе на утрошак електричне енергије, 

смањење стопе камате на обртна средства и укидање пореза на ресторан-

ске услуге. Тиме су се сва угоститељска предузећа усклађивала према 

датој ситуацији, одређујући тиме своје место у ланцу развоја привреде.  

Комора је упутила предлог Управном одбору среске угоститељске 

коморе у Ваљеву, 21. јануара 1953, да се назив „Среска угоститељска 

комора – Ваљево” измени у Угоститељска комора за срезове: Ваљевски, 

Подгорски, Колубарски, Тамнавски, Љишки и град Ваљево, обзиром да 

је Комора преузела улогу друштвеног управљања угоститељством и 

угоститељским објектима на територијама наведених срезова. 

Довољно је напоменути да је кроз Ваљево, седиште среске угости-

тељске Коморе, у 1954. години прошло 12.746 домаћих и 81 страни пут-

ник и да су добар део свог времена проводили на Дивчибарама, било у 

пролазу или на летовању или зимовању. Тада се услед смањених сме-

штајних капацитета на свим дестинацијама приступило адаптацији 

хотелa „Бранковина“ у Ваљеву, пошто је “Крушик” издвојио већу суму 

новца да се овај посао заврши.  

На седмој седници одржаној 9. децембра 1953. у чланство Коморе 

примљена су угоститељска предузећа „Напредак“ и „Будућност“ из Ла-

заревца.  

Скоро сва државна угоститељска и туристичка предузећа правилно 

су схватила потребу приступања у своју стручну организацију, док су 

остали власници објеката задружног, друштвеног и власништва ЈНА 

запоставили овај вид удруживања иако им је на то правовремено указано. 

Највећи и најчешћи проблеми који су се јављали код угоститељских 

предузећа су што нису поклањала већу пажњу проблемима друштвене 

                                                      
6
 МИАВ, Угоститељска комора среза Ваљево – Ваљево, Годишњ извештј о 

раду за 1952, кут. инв. бр. 9 



Мирјана Перић 

178 

исхране и отварању народних кухиња и недостатку савремених машина 

и опреме, крутости прописа о њиховом коришћењу, као и преузимању 

појединих апарата за точење пива од приватних власника приликом 

ликвидације приватног сектора. Такође велики проблем у пословању 

угоститељских предузећа били су кредити за стална обртна средства, у 

време пуне сезоне, када је требало ангажовати највећа средства, па је 

тај проблем најчешће решавала Народна банка ФНРЈ.  

Проширивањем друштвеног управљања током 1957. године на 

Комору је пренета надлежност за квалификоване и полуквалификоване 

раднике, за одржавање испита, издавање уверења о положеним испити-

ма, као и давање мишљења и сагласности за оснивање приватних уго-

ститељских радњи
7
. За тај посао су јој била потребна значајна средства 

која је требало да обезбеди срески фонд за кадрове, који је формиран 

половином 1957. године.  

Развој индустрије захтевао је све већи број угоститељских објеката, 

нарочито у индустријским центрима, а пораст истих се остваривао све 

до 1956. године када су се отварали већином објекти за точење пића. У 

то време није поклањана пажња отварању објеката друштвене исхране – 

радничко службеничких ресторана и мензи, па су тај проблем покушала 

да ублаже предузећа „Крушик“ и „Видрак“, која су у свом кругу офор-

миле мензе са једним оброком. Угоститељска предузећа „Пролеће“ и 

„Слога“ су својим абонентима давала значајне попусте у пићу и храни, 

па су тим стопама кренула и остала угоститељска предузећа у срезу. 

Тиме није решен проблем јефтиније друштвене исхране, па Народни 

одбор оснива угоститељску радњу „Исхрана“, којој даје карактер  дру-

штвене исхране, али се она претворила у чисту комерцијалну привред-

ну организацију. Поред ових проблема јавља се и проблем смештајних 

капацитета, који ни близу не задовољавају потребе Ваљева. Примера 

ради Ваљево је у 1939. години, са око 11.000 становника, имало 31 обје-

кат за прихват гостију са 253 постеље, а 1957. године са 22.000 станов-

ника град је имао само два хотела и једно преноћиште које није радило 

– укупно 77 постеља. 

Укидањем Среза Лазаревац 1957, Угоститељска комора среза Ваље-

во је преузела послове укинуте коморе Лазаревац.  

Током 1958. године Комора се бавила издвајањем 12 угоститељских 

радњи, мањег значаја, из састава постојећих угоститељских предузећа, 

у самосталне угоститељске радње са паушалним исказивањем обавеза 

према друштвеној заједници. На тај начин се створило једно јако уго-

ститељско предузеће, које је могло да се снабде савременом опремом, 

чиме се у многоме побољшало стање угоститељства. 

                                                      
7
 Исто, исто, Програм рада и проблеми Угоститељске коморе среза Ваљево у 

1957, кут. инв. бр. 9 
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Крајем 1958. године постојало је 5 угоститељских предузећа са рад-
њама у свом саставу, а самосталних угоститељских радњи са паушалним 
начином обрачуна обавеза према друштвеној заједници било је око 23, 
земљорадничке задруге су такође имале 23 угоститељска објекта која су 
називана задружним механама, разне друштвене и спортске организације 
имале су 7 својих објеката, у војном власништву радила су 3 објекта, при-
ватни сектор власништва у угоститељству је у 1958. години пословао са 
55 објеката од којих 3 кухиње, 32 гостионице и 20 крчми. 

Тих година почела је градња два хотелска павиљона на Дивчибара-
ма, 30 камп кућица а у центру је подигнут ресторан са одговарајућим 
капацитетом. 

У остала излетишта на подручју среза спадају: Петничка пећина, 
манастир Ћелије, Брежђе, Ставе-Ива, Пецка, Каменица-Миличиница, 
Крчмар, Мионица, Ракари-Топлица, Гола Глава, Белановица, Рајац, 
Боговађа. Сва излетишта, осим Дивчибара и Рајца, могла су да се кори-
сте само за једнодневне излете.  

Током 1959. године Угоститељство среза Ваљево одвијало је своје 
пословање кроз неколико организационих облика: 1) предузећа са радњама 
у саставу, 2) самосталне угоститељске радње са изборним органима упра-
вљања, 3) самосталне угоститељске радње уз прихват правила, 4) пословне 
јединице привредних и друштвених организација, и 5) приватне радње. 

 На основу Закона о образовању јединствених привредних комора
8
, 

којим је престала важност принципа гранског удруживања привредних 
организација у коморе се интегришу привредни субјекти на савезном, 
републичком и среском нивоу. Привредна комора среза Ваљево је осно-
вана од постојећих среских комора и задружног савеза са територије 
Ваљевског среза. Од 30. септембра 1962. године

9
 престаје да ради Уго-

ститељска комора среза Ваљево и од тада ради под именом Секција за 
угоститељство и туризам при Привредној комори среза Ваљево. 

Података о даљем раду и развоју угоститељства има у архивској 
грађи Регионалне привредне коморе, чија грађа није преузета у Архив.  

Удружење угоститеља ваљевског краја својим деловањем покрива-
ло је добар део северозападне Србије. У току четири и по деценије 
постојања (од 1910. до 1962, са паузама) у територијалном погледу 
догодиле су се само две значајне промене – укинути су срезови, а Лаза-
ревачка општина се одвојила од Среза Ваљево и укључила у престонич-
ку Комору града Београда.

10
  

                                                      
8
 Сл. Лист ФНРЈ бр. 22/62 

9
 МИАВ, Угоститељска комора среза Ваљево – Ваљево, Записник са седнице 

Управног одбора одржане 28. септембра 1962, на којој је поднета информација 

о престанку са радом Угоститељске школе са 30. септембром 1962, књ. инв. 

бр.11  
10

 Здравко Ранковић: „Регионална привредна комора Ваљево“, Ваљево, 2008, стр. 23  
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II. Начин сређивања и стање архивске грађе 

Архивска грађа Угоститељке коморе среза Ваљево је преузета од 

Основне привредне коморе Ваљево записником бр. 01-198/3, од 8. маја 

1972. године – Књига пријема бр. 204. Преглед, попис и излучивање 

безвредног регистратурског материјала урађен је крајем марта 1997. 

године, након чега је по класификационој шеми извршено сређивање 

фонда. Приликом сређивања коришћен је принцип слободне провени-

јенције. Овај принцип сређивања је изабран због степена очуваности 

фонда (око 60%) и садржине архивске грађе и да би грађа била доступ-

нија истраживачима. Преписка је сређена по деловодном броју и хроно-

лошки, а део фонда је сређен тематски на групе и подгрупе по садржи-

ни документа, а у оквиру њих хронолошки или по азбучном реду.  

Регистратурско пословање је било централизовано. Сва приспела и 

решена акта евидентирана су и заведена у деловодне протоколе, хроно-

лошки. Поверљивих и строго поверљивих аката није било, па ни таквих 

протокола. Прегледом деловодних протокола утврђено је да нису вођени 

регистри. У деловодним протоколима нема шифри организационих 

јединица. Осим деловодних протокола фонд поседује књиге записника 

Скупштине коморе, записника Председништва, Управног и Надзорног 

одбора, Матичну књигу, општу архиву коју чине разни записници, нор-

мативна акта, решења, извештаји, дозволе и одобрења за отварање дру-

штвених и приватних радњи и предузећа, преписку, спискове, персонал-

ну и финансијску документацију у којој има завршних рачуна, платних 

спискова и грађевинских пројеката.  

Фонд је сређен по следећој класификационој шеми: 

Прву групу чине: књиге  

Другу групу чине: Општа архива, а у оквиру ње подгрупе, одно-

сно тематске целине: А. Записници, Б. Извештаји В. Нормативна акта 

(статути, правилници, пословници, одлуке), Г. Решења, дозволе, одо-

брења; Д. Образовање угоститељских радника (сређена по азбучном 

реду), Ђ. Одлуке и приступнице у Угоститељску комору, Е. Преписка 

(сређена хронолошки, по деловодном броју). 

Трећу групу чини финансијска архива: А. Завршни рачуни, Б. 

Предрачуни прихода и расхода, В. Платни спискови и грађевински про-

јекти). Платни спискови за 1953. и  1960. годину нису потпуни.  

 Упоредо са пословима систематизације урађена је техничка 

обрада (скидање спајалица, печатање, исписивање кошуљица и израда 

унутрашњих и спољашњих листа за сваку кутију), прикупљани су 

важни подаци за историјат фонда, копирана су важна документа која су 

приложена у досије фонда и на крају је урађен сумарни инвентар. 

Сумарни инвентар прати класификациону и шему. У рубрици напомена 
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СИ наведена су најважнија акта која се тичу оснивања, промена назива, 

организационих промена, територијалне надлежности Удружења, као и 

нека акта која могу бити од значаја за завичајну историју и истраживаче 

(нпр. историјат ваздушне бање Дивчибаре за период 1925-1954). 

Фонд садржи грађу за период 1952-1962 –  8 књига и 7 кутија списа 

(0,95 м) 

Књиге 1952-1962 (сређене су по врсти, у оквиру врсте по хронологији) 

 Записници Скупштине коморе 1953-1959, 1 књига 

 Записници Управног и Надзорног одбора и Председништва 

1952-1962, 2 књиге. 

 Деловодни протоколи 1952-1959, 4 књиге 

 Матична књига 1952-1962, 1 књига 

Списи 1952-1962; 

 Разни записници, нормативна акта, решења, извештаји, дозволе 

и одобрења за отварање друштвених и приватних радњи и пред-

узећа 1952-1962, 2 кутије.  

 Преписка (сређена по деловодном броју) 1952-1962, 4 кутије  

 Завршни рачуни, платни спискови, грађевински пројекти 1952-

1962, 1 кутија. 

Грађа садржи податке о оснивању, реорганизацији и престанку са 

радом; записнике органа управљања, извештаје о раду, историјат вазду-

шне бање Дивчибаре за период 1925-1954, податке о хотелима на тери-

торији Среза Ваљево, завршне рачуне, платне спискове и друго. 

Фонд има 15 инвентарних  јединица. За 7 кутија урађене су унутра-

шње и спољашње листе (етикете), а за 8 књига само спољашње. Споља-

шња листа садржи назив Архива, назив фонда, распон година и врсту 

архивске грађе према класификационој шеми. Унутрашње листе су 

детаљније, и поред наведених општих података, у њима је написан кра-

так садржај појединих предмета. Оне су одложене у досије фонда и у 

архивске кутије. Досије фонда је уређен према обрасцу досијеа фонда: 

Записник о преузимању архивске грађе, Образац О-5 – Досије фонда; 

Образац О-1 – Општи инвентар; Решење о утврђивању културног 

добра, Записник о примопредаји архивске грађе и регистратурског 

материјала (записник о шкартирању не постоји, јер је извршено зане-

марљиво шкартирање), Сумарни инвентар са прелиминарном историј-

ском белешком. 

Обавештајна средства: сумарни инвентар, деловодни протоколи и 

историјска белешка.  

Нова сигнатура фонда према структурној шеми Водича МИАВ из 

2004. је А.6.2.2.170, а стара сигнатура је II-C 51. 
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Фонд не поседује микрофилмована документа. 
Архивска грађа фонда коришћена је за писање историјата о ваљев-

ским кафанама, као и за приређивање пригодних изложби. Последња је 
била августа месеца 2012. године у оквиру Тешњарских вечери, под 
називом “Ваљевске кафане”. 

Извори и литература 

Извори 

Међуопштински историјски архив – Ваљево  

Фонд:  А.6.1.2.160 Удружење угоститеља за срезове ваљевски, тамнавски, 
колубарски и подгорски – Ваљево (1919-1948), 1919-1945. 
Фонд: А.6.2.2.170. Угоститељска комора среза Ваљево – Ваљево (1952–
1962), 1952–1962,  кут. инв.бр. 9, 11 

Литература 

 Група аутора: „Занатство у ваљевском крају и друге самостал-
не привредне делатности“, Удружење самосталних занатлија, 
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Мр Милоје Ж. Николић  

Милорад Радојчић, БЕСМРТНИ РАТНИЦИ ВАЉЕВСКОГ КРАЈА 

1912–1918. – Витезови Карађорђеве звезде, Међуопштински историј-

ски архив Ваљево, Ваљево, 2014, 465. 

Свака подсећања на херојска дела 

пређашњих нараштаја, не само у рат-

ничким оквирима, благодатно делују 

на потомке. Она их надахњују, охра-

брују, повећавају самопоуздање и 

подстичу патриотизам и родољубље. 

Поред тих пожељних и узвишених 

осећања, дела предака могу да буду и 

неисцрпни кладенци сваковрсних 

искустава за потомке. Искуства ста-

ријих преношена су на млађе, не да 

би се старији гордили, већ да би сво-

јим с муком стеченим сазнањима 

помогли потомцима, када се нађу у 

сличним ситуацијама. Млади као 

млади, поготово у наше доба, нису у 

могућности да то ваљано схвате и 

прихвате, па то радије одбацују као 

сувишне и јалове придике. 

Али, наш народ као државотво-

ран, слободарски и ратнички није 

никада био лишен ни плодова духов-

ног стваралаштва у свим могућим рав-

нима. Да би некако доскочио неодго-

ворности дела својих брљивих пото-

мака, а схватајући вредност прежи-

вљених искустава, као и других видо-

ва умног стваралаштва, Он је оно што 

је сматрао драгоценим, лепим и поуч-

ним с мером и укусом понављао и 

подсећао. Томе су послужили гуслари 

певајући и преносећи јуначка дела, 

као и други облици испољавања 

народног лирског, приповедачког и 

музичког стваралаштва. Све је то пам-

ћено и усмено преношено у доба роп-

ства и немања своје државе. Када је 

коначно извојевао слободу и стекао 

своју државицу народ се масовно опи-

сменио и лагано као што трава расте 

своје ствaралаштво је предавао својим 

образованим потомцима. Међу њима 

је било и оних који су се определили 

да проучавају прошлост. Многи су 

тада помислили да је коначно дошло 

доба за миран и уравнотежен живот 

којим су требали да управљају њихова 

деца преко државних полуга власти 

које су они својом крвљу поново 

повратили у посед. Али на жалост, та 

предвиђања се нису обистинила. Оте-

рани непријатељи нису били униште-

ни и они су наставили своје старе 

замисли и чињења усмерена ка понов-

ном поробљавању својих бивших 

поданика. Но сада су наступали му-

дрије и промишљеније, па су своју 

вучју природу заогрнули јагњећом 

кожом. Веома опрезно, наизглед 

добронамерно њихови научници су 

најпре благо замагљивали поједине 

делове прошлости старе-будуће жрт-

ве, а потом су кривотворењима бриса-

ли или искривљивали поједине перио-

де наше историје. Мало по мало из 

њихових руку су нам стизале и „наше“ 

историје које су више одговарале 

њиховим интересима него истини, а о 

нашим интересима нико није ни поми-

шљао. Таква „повесничарска“ делат-

ност коришћена је за успављивање 

старе-будуће жртве.  

КРИТИКЕ И ПРИКАЗИ 

REVIEWS 
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Када се ти процеси, иначе дугог 

трајања прекомерно растегну или им 

се неким чудом појаве непланиране 

препреке, непријатељ изгуби стрпље-

ње, пре свега западни па крене на нас 

са оружјем у рукама. Наша историја 

20. в. је потврда овога што пишемо. 

Западни „пријатељи“, пре свега Гер-

мани и Англосаксонци су током 19. 

столећа користећи спектар културних, 

научних, привредних, политичких и 

војних делатности непрестано поку-

шавали да од нас начине неког другог 

или другачијег који би с радошћу при-

хватио да буде њихов поданик или 

роб. Али залуд, то се није десило и 

Германи су изгубили стрпљење и на 

нас насрнули војном силом 1914. 

године. Како су се провели познато је, 

а томе је посвећена и студија о којој ће 

вечерас бити речи. Али залуд, они 

поново јуришају 1941, истини за вољу 

овога пута Хитлер је био рад да нас та 

чаша страдања заобиђе, али неколико 

наших генерала, енглеских шпијуна на 

миг својих газда из Лондона врше 

државни удар 27. марта и неспремне 

државу и војску бацају пред немачке 

тенкове. Дакле, англосаксонци нас 

гурају пред своје германске непријате-

ље. После другог светског рата насту-

пио је период мира и таман када су 

многи помислили да се такве ствари 

више неће дешавати, на нас су поново 

кренули, овога пута удружени Герма-

ни, Англосаксонци и Романи свим 

расположивим средствима од поли-

тичких притисака, економских санк-

ција па до војне агресије у периоду 

између 1991. и 1999. године.  

Прошле године обележена је сто-

годишњица од почетка Великог рата 

(1914. – 2014.). Овакви тужни јубиле-

ји увек пружају прилику да се потом-

ци уозбиље, сагледају своје свеукуп-

но стање и настоје да на достојан 

начин обележе столеће ужасних стра-

дања српског народа. Питање је да ли 

смо имали снаге за такав подвиг?  

Један од ретких који су имали не 

само снаге, већ и одважности и при-

љежности, али и великог знања да се 

јуначким прецима одужи на достојан 

начин је господин Милорад Радојчић 

са студијом: Бесмртни ратници 

ваљевског краја, у издању Историј-

ског архива у Ваљеву. Ова драгоцена 

књига плод је вишегодишњег стр-

пљивог истраживања архивске и 

библиотечке грађе као и стотине сати 

разговора са потомцима, сродницима 

и познаницима храбрих витезова 

ордена Карађорђеве звезде.  

Своју вредну студију Радојчић је 

поделио на седам поглавља не рачу-

најући предговор који пружа значајна 

објашњења у вези обраде одабране 

теме. Аутор се обраћа читаоцима 

скромно их упућујући у своје истра-

живачке подухвате и савлађивање 

насталих историографских „брда и 

долина“, ради стицања потребних са-

знања. Једном речју, марљиви истра-

живач на основу предговора може да 

крене у самостална истраживања 

сличних тема.  

У уводном поглављу Ваљевски 

крај, аутор студије је свеобухватно 

приступио овом појму. Започео га је 

од најраније познате историје па до 

Ослободилачких ратова Србије са 

почетка прошлог столећа. Није запо-

ставио ни топографско-географску, 

културну, привредну и остале равни.  

У поглављу Учешће Ваљеваца у 

ратовима 1912 – 1918. прегледно је 

описано уређење војске Краљевине 

Србије уочи ослободилачких ратова, 

мобилизација, као и ратна дешавања 

у сва три рата у којима су учествова-

ле ваљевске јединице.  
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Следеће поглавље посвећено је 

повести свих одликовања нововеков-

не Србије, са посебним приступом и 

обрадом историје Ордена Карађорђе-

ве звезде. 

Средишње поглавље посвећено је 

биографијама носилаца Ордена Кара-

ђорђеве звезде или правилније вите-

зовима Карађорђеве звезде. Оно је, 

као и остала поглавља, урађено мар-

љиво и одговорно према строгим пра-

вилима историјске науке. После 

исцрпних биографских чињеница о 

сваком Витезу, следи списак кори-

шћених историјских извора и литера-

туре. Биографије су урађене према 

азбучном реду.  

Пето поглавље се зове: Још по 

нешто о одликовању и одликованим. 

Овде се пише о начину стицања 

одликовања, као и скромности одли-

кованих. Према подацима до којих је 

дошао Радојчић 339 лица, по неком 

основу везаних за Ваљевски крај, сте-

кло је Орден Карађорђеве звезде. С 

обзиром на то, да има појединаца 

који су добили по неколико Ордена, 

највише три, њихов број се пење чак 

и до близу 500 ордена, што је заиста 

за дивљење. Урађена је и анализира-

на структура одликованих по више 

основа. Истражена је и животна суд-

бина преживелих Витезова после 

окончања Великог рата. Драгоцена 

сазнања аутор је саопштио површно 

се дотакавши оснивања и оснивача 

четничког покрета са почетка про-

шлог столећа, чије језгро чине лично-

сти из овог краја. Иначе, четници су 

неустрашиво војевали штитећи Србе 

и њихове школе и свештенике у 

Јужној Србији, односно данашњој 

Републици Македонији од зулума 

турског и арнаутског башибозука или 

олоша, као и крволочних и непредви-

дивих бугарских комитских чета.  

У крајњем поглављу налази се 

поред скраћеница и списак коришће-

них историјских извора и литерату-

ре. Колики је истраживачки посао 

обавио колега Радојчић најлепше 

сведоче пописи коришћене необја-

вљене архивске грађе, листова и 

часописа, као и литературе. На при-

мер, списак коришћене литературе 

завршава се са бројем 227, а казива-

ња живих носилаца неких података о 

одликованим са 201. 

По ишчитавању ове знамените 

студије није могуће остати равноду-

шан. Пред читаоцем дефилују стоти-

не српских витезова Ордена Карађор-

ђеве звезде који су не штедећи своје 

животе, у бојевима испољавали неви-

ђену и неочекивану не само храброст, 

већ и смиреност, промишљеност и 

мудрост, која више приличи њиховим 

очевима и дедовима. Они су по више 

основа били предњаци међу својим 

ратним друговима, који су у већини, 

по јунаштву мало заостајали иза њих. 

После столећа од њихових подви-

га и страдања, све се сагледава у дру-

гачијим бојама. Покошене генерације 

у тим ратовима, као и доцнији долазак 

политичких снага које су на њих нера-

до гледале, уназадили су не само 

Србију већ и целокупан Српски народ. 

Њиховим насилним нестанком ство-

рен је огроман прекид у природном 

развоју нашег народа у складу са 

наслеђеним традицијама и предањима. 

И на крају шта рећи, осим искре-

них честитања марљивом и упорном 

посленику на проучавању наше пове-

сти колеги М. Радојчићу. Честитке 

ваља упутити и издавачу због објав-

љивања ове драгоцене студије. 
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Милорад Радојчић: ВАЉЕВО КОЈЕ НЕСТАЈЕ, Књижевна заједница 

Ваљева, Ваљево, 2014. 

Књига настала вишегодишњим 

прегалачким истраживањем и прику-

пљањем архивске грађе, изучавањем 

објављене литературе, новинских 

чланака и усмених казивања о Ваље-

ву од средине деветнаестог века. Део 

текстова у овој књизи аутор је обја-

вљивао у часописима, локалној и дру-

гој штампи, које је вешто укомпоно-

вао са текстовима које први пут обја-

вљује у овој књизи. Кроз 26 поглавља 

уз прикладан предговор, аутор уводи 

читаоца у све значајније области дру-

штвеног живота, из делом заборавље-

не прошлости Ваљева. У представља-

њу вишеслојности и богатства дру-

штвених појава, аутор захвата и пред-

ставља широк спектар: догађаја, 

удружења, установа, организација, 

школа, стара ретка и необична зани-

мања, угоститељске објекте, начин 

коришћења слободног времена, град-

ске легенде, старе ишчезле породице 

и значајне личности и грађевине, све 

до мало познатих занимљивости.  

Кроз вешто компоновано штиво, 

систематизовано, сврстано у тематска 

поглавља, низом занимљивих нараци-

ја, аутор води читаоца кроз све сег-

менте друштвеног живота током ми-

нулих деценија, који полако тамни и 

нестаје из сећања данашњих генера-

ција. За разумевање настанка и улоге 

грађанског слоја, посебну вредност, 

имају текстови објављени у поглављу 

„Албуми ишчезлих градских породи-

ца“. Представљањем грађанског слоја  

кроз значајне личности, читалац сти-

че комплетнију и животнију предста-

ву о протагонистима настанка и раз-

воја Ваљева као варошице и урбаног 

насеља, у којем се одвијао динамичан 

привредни, политички, културни и 

друштвени живот у свој својој разу-

ђености. 

Књига Милорада Радојчића писа-

на свежим стилом и једноставним , 

сваком разумљивим језиком, верно 

дочарава живот градског становни-

штва у свим областима делатности: 

занатства, трговине, банкарства, про-

свете, културе, комуналног уређења, 

снабдевања и удруживања грађана 

ради остваривања различитих потре-

ба. Штиво се лако и са занимањем 

чита у једном даху, по поглављима 

али мами и на поновно ишчитавање 

појединих делова, читалац увек от-

крива нешто ново и занимљиво.  

Брзе и корените промене које су 

настале у 20. нарочито почетком 21. 

века, мењају начин живота и активно-

сти људи. Савремени човек у дина-

мичном ритму, потискује животне са-

држаје из прошлости, често не увиђа-

јући везу са прошлим. Штиво које 

нам нуди аутор ове корисне књиге, 

помаже нам да премостимо време и 

промене које су настале и да успоста-

вимо везу и континуитет са култур-

ном баштином, на којој је утемељен и 

савремени живот. 
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Књига је богато илустрована фо-

тографијама, значајних грађевина, 

угоститељских, трговачки, војних, 

просветних, културних и других де-

латности, чланова друштава и удру-

жења, значајних личности и споме-

ника, што читаоцу пружа потпунију 

и упечатљивију представу о људима, 

њиховој делатности, навикама, оби-

чајима, животном стилу. Речник ма-

ње познатих речи, списак коришћене 

архивске грађе, литературе, новин-

ских текстова, часописа, фељтона и 

укупна опрема књиге, са белешком о 

аутору, заокружује укупну предста-

ву о напору у посвећености аутора у 

настајању ове корисне и значајне 

књиге.
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Снежана Радић: ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ ВАЉЕВСКОГ 

ОКРУГА 1944–1947, Међуопштински историјски архив Ваљево, 

Ваљево, 2014.

Објављивањем четврте књиге из 

Едиције Извори, Међуопштински ис-

торијски архив Ваљево наставља да 

испуњава једну од најзначајнијих ми-

сија, на заштити архивске грађе и ње-

не доступности ширем кругу заинте-

ресованих корисника. Архивска грађа 

Окружног народног одбора Ваљево 

1944–1947. има посебно место и неза-

менљиву улогу у тумачењу и осве-

тљавању улоге овог органа власти, 

као и организације укупног друштве-

ног живота у периоду непосредно по-

сле завршетка рата и револуционар-

них промена.  

Поред већ објављене грађе у књи-

гама: „Конфискација имовине у Ва-

љевском округу 1944-1946“, „Аграр-

на реформа у Ваљевском крају после 

1945“, трећом књигом „Државни слу-

жбеници Ваљевског округа 1944–

1947“, архивски саветник Снежана 

Радић, темељни познавалац садржаја 

и структуре овог фонда, стручно и уз 

пуно поштовање свих стандарда и 

упутстава, уз раније објављене при-

логе у „Гласнику“ МИАВ, скоро је у 

заокружила објављивање најзначај-

није архивске грађе овог фонда. Пре-

зентована грађа у овој трилогији, вер-

но сведочи о односу нове социјали-

стичке власти, у првим годинама по-

сле рата и револуције, према пошто-

вању основних људских права на: 

живот, имовину и рад. 

Књига Државни службеници Ва-

љевског краја 1944 – 1947. има посе-

бан значај у сагледавању функциони-

сања овог органа власти, чија се над-

лежност простирала на Северозапад-

ну Србију, са широким дијапазоном 

овлашћења. Кроз представљање ње-

гове унутрашње структуре, органе и 

комисије, јасно се сагледава њихова 

улога али међусобна повезаност и са 

локалним а посебно са централним, 

републичким и савезним органима.  

У предговору и Уводу аутор даје 

прецизне и јасне податке о географ-

ском подручју и административно – 

територијалној организацији са разу-

ђеном организацијом нижих и локал-

них органа, срезова, општина и ме-

сних народних одбора. На примеру 

организације власти Окружног на-

родног одбора, јасно се сагледава на-

чин функционисања државних органа 

на свим нивоима, њихова екстраполи-

раност у све поре друштвеног живо-

та, као и њихов огроман утицај на  

све сфере друштвеног живота. Цен-

тралистички организована власт са 

строгом хијерархијом и субординаци-

јом, са свим њеним недостацима али 

и предностима у решавању сложених 

проблема, ратом разорене земље , 

привреде, инфраструктуре, њену уло-

гу најочигледније се сагледава из си-

стематично и методолошки доследно 

изложених докумената.  

У првом поглављу „Живот у 

ослобођеном Ваљеву“ представљена 

је друштвена стварност у граду и Ва-

љевском крају, непосредно по завр-
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шетку рата, делом и током трајања 

завршних ратних операција. Успоста-

вљање нове социјалистичке власти, 

са свим почетним мерама конституи-

сања новог поретка и органа власти, 

и свим драматичним последицама, 

али и полетом, посебно млађег ста-

новништва, у обнављању земље, снаб-

девању становништва и војске, доку-

ментовано сведочи систематично 

презентована архивска грађа. Сложе-

не и разноврсне активности нових ор-

гана власти, на обнављању од после-

дица рата, организацији привреде, 

просвете, културе, снабдевања, здрав-

ства и осталих области друштвеног 

живота, нису могле бити оствариване 

без широке мобилизације становни-

штва, посебно омладине. Ово погла-

вље илустровано је блоком пажљиво 

одабраних фотографија уз изложене 

податке и пратећим текстом, обогаћу-

је и чини садржајнијом представу о 

друштвеним приликама тог периода. 

У следећем најобимнијем погла-

вљу „Организација и рад Персоналне 

службе“, излаже се персонална и ка-

дровска политика нових власти, пре-

ма државним службеницима и при-

вредним и осталим областима дру-

штвених делатности. У поднаслови-

ма: Законски прописи, Плате – зара-

де, пензије, Персонално одељење и 

Одељење рада, приређивач излаже 

податке о начину и садржају њиховог 

рада. 

У наредним поглављима, систе-

матично уз пратећи текст, табеларно 

се презентују прегледи са подацима о 

члановима Одбора, службеника по 

одељењима, њиховим личним пода-

цима, звањима, платним разредима и 

новчаним износима њихових прима-

ња. Следе поглавља са персоналним 

списковима чланова Председништва 

Окружног народног одбора 1945. као 

и Градског и Среских одбора који су 

подређени овом органу. Изложени 

спискови садрже кратке или опшир-

није биографије, зависно од располо-

живих података, о носиоцима функ-

ција у овим органима, из који се мо-

же сагледати њихово порекло, степен 

стручности и образовања, претходни 

професионални ангажман и улога у 

одговарајућем органу или комисији. 

Посебна поглавља су посвећена пред-

стављању; Одељења унутрашњих по-

слова, Планској комисији и Комисији 

за ратну штету, са персоналним пода-

цима и биографијама вршилаца функ-

ција. 

Значајне и занимљиве податке о 

лицима која траже посао, повратници-

ма из заробљеништва и интернирцима 

на Берзи рада 1945. и 1946. године, из-

ложени су у посебним поглављима 

као и карактеристике за поједине лич-

ности, пријаве, забране и казне. 

Закључна разматрања садрже 

суптилну анализу, поткрепљену табе-

ларним прегледима о: географском 

подручју и површини на којој је орга-

низована власт, броју домаћинстава, 

становника, месних и среских Народ-

них одбора, бројности и  структури 

државних служби, што верно илу-

струје и заокружује представу укупне 

сложености и разуђености друштве-

ног живота у послератним годинама. 

Књига је опремљена научним апа-

ратом, наведени су коришћени извори 

и литература, штампа, скраћенице ко-

ришћене у тексту, географским и 

именским регистром. Рецензију на са-

држај књиге дали су научни радници, 

истакнути историчари, др. Момчило 

Митровић и др Мирослав Перишић.
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БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА 

Александра Кала Спасојевића, стручног саветника 

Института за савремену историју у пензији 

Рођен у Ариљу 1934. године. Ос-

новну школу учио у Ужицу и Видину 

(Бугарска), а гимназију у Ужицу и За-

гребу. Матурирао 1959. године у 

Ужицу. Дипломирао 1959. године на 

Филозофском факултету Универзите-

та у Београду, група за историју. Од 

1961. године радио у Институту дру-

штвених наука у Београду у Одеље-

њу за научну документацију и Оде-

љењу за историјске науке, а у Инсти-

туту за савремену историју од 1969. 

године до пензионисања 1 априла 

1992. године. У наведеном периоду 

биран за стручног сарадника, вишег 

сарадника и стручног саветника. 

I. ПОСЕБНА ИЗДАЊА – КЊИГЕ 

 Технички музеј. Предлог пројекта 

за оснивање Музеја технике у Бео-

граду – Београд, Градско Веће на-

родне технике, 1974, стр. 11. (У 

коауторству са Чедомиром Јани-

ћем) 

 85 година Текстилног завода „Цве-

та Дабић“. – Титово Ужице, Тек-

стилни завод „Цвета Дабић“, 1985, 

стр. 456. (У коауторству са Мио-

драгом Глушчевићем и Ђорђем 

Пилчевићем. Текст А.С.: Прва по-

влашћена текстилна радионица 

1897–1914, стр. 11-152). 

 Сто година електрификације Ужи-

ца 1900–2000. – Ужице, 2000, стр. 

236. (У коауторству са Миодрагом 

Глушчевићем. Текст А.С.: Елек-

трификација Ужица. Од уличног 

фењера до електричне сијалице 

1857–1900, стр. 7-108). 

 Век електрификације Ужица. – 

Краљево, „Електросрбија“, „Еле-

кродистрибуција Ужице“, 2008, 

стр. 238. У коауторству са Мио-

драгом Глушчевићем. Текст А:С: 

Електрификација Ужица. Од улич-

ног фењера до електричне сијали-

це 1857–1900, стр. 7-110). Друго 

издање књиге Сто година електри-

фикације Ужица 1900–2000. 

II. ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ 

 Рад српских војних власти 1914. и 

1915. године на одбрани железнич-

ке пруге Скопље – Ђевђелија од 

диверзија комита. – Историјски гла-

сник, Београд, 1964, 4, стр. 59-80. 

 Тешкоће око организовања румун-

ског транспорта преко Србије 1914. 

и 1915. године. – Историјски гла-

сник, Београд, 1970, 3-4, стр. 99-122. 

 Прилог проучавању фабрике чохе и 

ћебади Стојана Поповића у Ужицу 

1868- 1880. године. – Ужички збор-

ник, 1972, 1, стр. 73-83. 

 Колико је Ужички народноосло-

бодилачки одред преузео новаца у 

филијали Српске народне банке у 

Ужицу 1941. године. – Ужички 

зборник, 1980, 9, стр 293-300. 

 Привредни развој Ужица 1918-

1929. У: Историја Ужица. Књига 

БИБЛИОГРАФИЈЕ 
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друга: 1918-1975. – Београд. Инсти-

тут за савремену историју. Ужице. 

Спомен обележје „Кадињача“ 1992, 

стр. 89-120. 

 Прва електрификација Ваљева. – 

„Колубара“. Велики народни кален-

дар за просту 1997. Ваљево, „ИП 

Колубара“, 1997, стр. 177-187. 

 Електрифицирано Ваљево. Првих 

пет година: 1900–1904. – „Колуба-

ра“. Велики народни календар за 

просту 1998. Ваљево, „ИП Колу-

бара“, 1998, стр. 146-160. 

 Сто година електрификације Ва-

љева. Утицај електрифицираних 

Ваљева и Ужица на примену елек-

тричне енергије у Србији после 

1900. године. – Гласник МИАВ, 

34. Ваљево 2000, стр. 11-39. 

 Почетак производње и примене 

електричне енергије у Тимочкој 

крајини. – Развитак. Зајечар, 2000. 

2003-2004, стр. 18-20. 

 Прве хидроелектране у Србији. У: 

Сто година хидроенергетике у Ср-

бији. Зборник радова. Београд, ЈП 

Електропривреда Србије. Институт 

за водопривреду „Јарослав Чарни“. 

„Енергопројект“. 2001, стр. 1-22. 

 Промена на српском престолу 1903. 

Одјек у ваљевском крају и међу 

Ненадовићима. – „Колубара“. Ве-

лики народни календар за просту 

2002. годину. Ваљево, ИП „Колу-

бара“, 2001, стр. 125-134. 

 Електрични кинематограф браће 

Нешовић. Први биоскоп у Ужицу, 

Ваљеву и Чачку. – Ревија „Колу-

бара“, Ваљево, август 2002, стр. 

54-59. 

 Пионирски период електрификаци-

је Србије (1884-1914). Гласник МИ-

АВ, 37, Ваљево, 2003, стр. 59-73. 
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БИБЛИОГРАФИЈА ИСТОРИОГРАФСКИХ ИЗДАЊА 

О ВАЉЕВСКОМ КРАЈУ 2014. 

Колубара велики - народни кален-

дар за просту 2014. ИД Колубара, 

Ваљево, 2014. 254 стр. 64. додатак 

Календар са Шематизмом Књажев-

ства Србије за 1854. годину. 

 Поред стандардних рубрика: Ка-

лендар, Важне годишњице, Личност 

године, Листање календара, у овој 

двадесет четвртој књизи, објављени 

су и следећи чланци и прилози;  

Принудни рад (Матија Бећко-

вић), Ратовање 1914.(Новинске ве-

сти), На Колубари 1914. (Андреј Ми-

тровић), Живојин Р. Мишић - Гене-

рал па војвода, Генерал Мишић после 

Сувобора 1914.(Војислав М. Јовано-

вић), „Велика Србија“ Ваљевске 

дневне новине из 1914, „Марш на 

Дрину“ компонован у Ваљеву, Филм 

„Марш на Дрину“- Сниман у Ваљеву 

1963. године, Различитости 1914-Ста-

ре вести, Рођени, венчани и умрли у 

Ваљеву 1914.(Милорад Радојчић), У 

Ваљеву 1915 – 1918.(Живко Романо-

вић), Исповест Живка Романовића, 

Живот са Зораном – Успомене Ружи-

це Ђинђић, Повленске дивљине и пи-

томине (Милорад Милошевић Бреви-

нац), Трушница на Дивчибарама (Жи-

вота Маџаревић, Миленко Стакић), 

Мала шумска прича – О Животи Ма-

џаревићу, Незнани Лашко и лажни 

Власи(Александар Лома), Манастир 

Рибница (Радивоје Арсић), У Цељу, 

пре два века – Први Ваљевци међу 

Словенцима (Здравко Ранковић), 

Страдање Катана на Радији 1844. го-

дине (Љубомир Ненадовић), Пре 150 

година – Хронолошки преглед, Пари-

ско злато за вино из Попадића 

(Здравко Ранковић), Стари мост на 

Љигу, камени, Гвоздени мостови у 

Ваљевском крају (Љиљана Љиљак), 

Друштво за улепшавање Мионице – 

Правила, Иде Миле лајковачком пру-

гом (Тома Бајић), Давни лајковачки 

дани (Босиљка Радуловић), О Врујци-

ма - Виђења из давнина, Хотел „Вруј-

ци“- Стожер развоја баље Врујци, 

Љ.П. Ненадовић и Д.А. Живаљевић 

(Станиша Војиновић), На гробу Љу-

бомира П. Ненадовића (Данило А. 

Живаљевић), Глумац савршене отме-

ности – О Милораду Гавриловићу 

(Душан Крунић), Милорад Гаврило-

вић – Преци и сродници, Откуд Цр-

њански у Ваљеву (Радош Глишић), 

Преко Париза до Ваљева (Драган 

Стефановић), Љуба Поповић – Или 

призивање светлости (Миленко Радо-

вић), Конференцијаш (Живорад Ци-

глић), Станковић, оснивач „Крушика“ 

(Слободан Раковић), Љишка одбојка 

(Александар Миловановић), Спорт у 

Белановици (Мирољуб Божовић), Ва-

љевска имена - 2011. и раније (Бран-

ко Јосиповић), Пивска трпеза (Мика 

Дајмак), Посвета усамљеним књига-

ма (Милан Р. Симић), Календари са 

шематизмом (Миодраг Матицки),  

Државни службеници Ваљевског 

округа 1944 -1947. Снежана Радић, 

Међуопштински историјски архив 

Ваљево, Ваљево, 2014. стр. 370. 

Четврта књига из едиције „Изво-

ри“ презентује архивску грађу наста-
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лу делатношћу Окружног народног 

одбора, непосредно после другог 

светског рата и социјалистичке рево-

луције. Приређивач ове публикације 

је изврсни познавалац садржаја ар-

хивске грађе, коју савршено стручно 

и вешто излаже, уз одговарајућа обја-

шњења за све органе, њихову делат-

ност, персонални састав, податке о 

свим службама и службеницима, са 

табелама, фотографијама и осталим 

пратећим подацима. 

Ваљево које нестаје, Милорад Радој-

чић, Књижевна заједница Ваљево, 

Ваљево 2014. стр. 417.  

Књига из Едиције Завичајна ризни-
ца, Библиотека Сећања и памћење, на-
стала је вишегодишњим и свестраним 
проучавањем прошлости Ваљевског 
краја од средине 19 века, уз настојање 
да се сачувају од заборава значајни до-
гађаји, личности, организације, удру-
жења и друге знаменитости Ваљева. 
Текстови ове књиге тематски разврста-
ни у поглавља, илустровани су при-
кладним фотографијама и поткрепље-
ни наводима коришћених извора. 

Бесмртни Ратници Ваљевског кра-

ја у ратовима 1912 – 1918. Витезови 

Карађорђеве звезде, Међуопштин-

ски историјски архив, Ваљево, 2014. 

стр. 465. 

Ова публикација настала је више-
деценијским, упорним истраживањи-
ма објављене литературе, сачуване 
архивске грађе у архивима и истрај-
ним трагањем за подацима о носио-
цима овог високог одликовања, који 
су се могли добити од ближе и даље 
родбине или других усмених извора.  

Гласник Међуопштинског историј-

ског архива Ваљево, бр. 47, Ваљево 

2013, стр.183. уредник Алекса Томић. 

Чланци: Снежана Радић: Роми са Ба-
ира - покрштавање и досељавање у 

Ваљево крајем 19. века (5-39), Мило-
рад Радојчић: Стрељање на Буковима 
(39 - 83), Прилози: Душко Кузовић: 
Народно градитељство – кошеви на 
јужним падинама планине Повлен (83 
– 99), Милорад Радојчић: Љижани 
носиоци Карађорђеве звезде (99 – 
128), Милорад Белић: Прилог кванти-
фикацији жртава Другог светског 
рата на подручју општине Ваљево 
(129 – 151), Марина Ћировић: Певач-
ка дружина Чика Љуба кроз писану 
штампу до 1941. године (153 – 158). 
Из рада Архива: Снежана Радић: Ле-
гат Милорада Мишковића у Историј-
ском архиву Београда (159 – 164), 
Критике и прикази: Милорад Белић: 
Још неколико података о Стевану Бо-
роти (165 – 168), Снежана Радић: Ми-
лорад Радојчић: Доња Буковица село 
код Ваљева (168 – 171), Библиографи-
је: Милча Мадић: Библиографија 
историографских издања о Ваљев-
ском крају објављених 2013. године. 
(171 – 177), In memoriam: Милорад Ра-
дојчић: Милован Илинчић 1924 – 2013. 
(177 – 181), Милорад Радојчић: Мирко 
Бојанић 1938 – 2013. (181 – 183). 

Сећања из трагичних дана Србије 

1914 – 1918, Нинко Петровић, Народ-

на библиотека 

 Осечина, 2014. 225 стр. Аутобио-

графско казивање једног учесника у 

Великом рату из Подгорског села Бе-

лотића, сачињено тек седамдесетих 

година 20. века, приредио је за штам-

пу и написао предговор мр Бранко 

Матић професор и публициста. Иако 

своја сећања на догађаје од почетка 

па до краја рата бележи и припрема 

за штампу са велике временске дис-

танце, аутор доста уверљиво приказу-

је збивања пре за време и после завр-

шетка велике епопеје, у којој активно 

учествује као борац у ђачкој чети и 

инструктор. 
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Учешће 1300 ђака каплара у Колу-

барској бици, Александар Лукић, 

Мирослава Којић, Градска библиоте-

ка „Љиг“, Љиг, 2014. 143 стр.  

Књигу о учешћу 1300 ђака капла-

ра у Колубарској бици аутори су са-

чинили на објављеној литератури и 

сећањима преживелих учесника, на-

менивши је 100 годишњици обележа-

вања Колубарске битке. Први део 

књиге посвећен је приказу догађаја у 

првој години рата и образовању Бата-

љона 1300 ђака и његовом упућивању 

на ратиште и улози коју су одиграли 

на њему. У другом делу књиге су 

прилози о ђацима капларима погину-

лим у Колубарској бици и у каснијим 

биткама све до пробоја Солунског 

фронта. Посебна поглавља посвећена 

су капларима и из Љига и околине и 

сећањима. Књига је илустрована при-

годним фотографијама. 

Ваљево кроз векове у слици и речи, 

Милан Васић, Завод за заштиту спо-

меника културе Ваљево, 2014. 252 стр. 

 Аутор ове занимљиве и надасве 

корисне књиге, на основу објављене 

литературе и других извора, цртежи-

ма, скицама и фотодокументима 

представља најзначајније објекте Ва-

љева од 17 века до данас. Посебна 

вредност ове публикације је што ау-

тор илустрацијама реконструише све 

значајне објекте који су временом не-

стали а играли су важну улогу у дру-

штвеном и културном животу града. 

Затамњена историја Ваљевска гим-

назија 1941 – 1945, друго допуњено 

издање, Милорад Белић, Ваљевска 

гимназија, Ваљево, 2014. 168 стр. 

Аутор је историчар и професор 

Ваљевске гимназије, истраживањем 

архивске грађе, објављене литературе 

и усмених извора, баца ново светло 

на страдање професора и ђака Ваљев-

ске гимназије током другог светског 

рата и непосредно после његовог за-

вршетка. Овом публикацијом аутор 

демаскира искривљену представу о 

често недужним жртвама, идеоло-

шког обрачуна по завршетку рата.  

Уб и Убљани, Милан Миловановић, 

Агенција „Глас Тамнаве“, Уб, 2013 - 

2014, 267 стр. 

У тврдом повезу богато илустро-

ване књиге представљен је савремени 

Уб. Аутор је после кратког уводног 

текста о насељу и његовој прошлости, 

по сопственом избору представио зна-

чајне личности данас, са кратком био-

графијом и фотографијом, затим, дру-

штвене, културне, образовне, спортске 

и друге организације и установе.  

Први ваљевски гимназијалци 1869 

– 1894, Здравко Ранковић, Издавачко 

Друштво Колубара Ваљево, Ваљево 

2014. 145 стр. 

Летопис о првим генерацијама Ва-

љевске гимназије, сачињен је на осно-

ву сачуване архивске грађе; шематиза-

ма, школског извештаја, пописа гим-

назијског наставног особља, објавље-

них сећања, литературе и других изво-

ра. Поред пописа ученика и наставни-

ка, директора и њихових биографија, 

књига садржи фрагменте сећања бив-

ши ученика и два поглавља која сведо-

че о оновременом раду школе. 

Основна школа „Нада Пурић“ Ва-

љево 1953 – 2013“, Ана Савковић, 

Основна школа „Нада Пурић“ у Ва-

љеву, Ваљево 2014. 572 стр. 

Монографија посвећена 60 годи-

шњици рада школе, луксузно опре-

мљена уз стручни апарат и рецензије 

квалификованих личности, излаже 

развој и делатност ове школске уста-

нове од оснивања до данас. Кроз 27 

поглавља, систематично и детаљно се 

представља целокупна делатност 
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школе, попис свих генерација ђака, 

наставног особља, помоћног и дирек-

тора.  

Врачевић – прилози за историју се-

ла, Бранко М. Жујовић, самостално 

издање, 2014. 100 стр. 

Аутор овог летописа једног Колу-

барског села је новинар и публици-

ста. Своја истраживања прошлости 

свога родног села, усмерио је посебно 

на период од првог познатог писаног 

помена назива се у турским тефтери-

ма из 1717. до настанка Краљевине 

СХС 1919. Користећи њему доступну 

архивску грађу, пре свега турске ха-

рачке тефтере, изводе из матичних 

књига као и објављену литературу 

презентује податке о становништву и 

миграцијама, познатим личностима и 

спискове страдалих у ратовима од 

српских устанака под Турцима, за-

кључно са првим светским ратом. 

Родослов Јокића 1789. – 2014. са жи-

вотописом Пујинаца, Милан Јокић, 

самостално издање, 2014. стр. 200. 

Аутор родослова је на основу об-

јављене литературе, натписа на спо-

меницима и усменог предања, уз при-

кладан предговор, темељно и систе-

матично изложио разгранату мрежу 

родослова своје фамилије од краја 18. 

века и досељавања у ове крајеве до 

данас. Публикација је опремљена фо-

тографијама појединаца и групним, 

породичним. После детаљно изложе-

них биографија и родбинских веза, 

аутор представља графички разграна-

то фамилијарно стабло. 
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ЗДРАВКО РАНКОВИЋ (1944-2014) 

Познати новинар, неуморни хроничар, приљежни публициста и успешни 

издавач Здравко Ранковић,  био је и вишегодишњи сарадник нашег часописа.  

Преминуо је 17. августа 2014. године у Ваљеву, после дуге и тешке болести а 

сахрањен сутрадан  на Новом гробљу у Ваљеву.  

Родио се 2. септембра 1944. године у Санковићу код Мионице, у сеоској 

породици Љубинка и Данице (рођ. Јовановић из Санковића). Рано је остао без 

оца. Основну школу учио је у  Санковићу и суседној Мионици. Гимназију је 

завршио у Ваљеву 1963. године. Студирао је књижевност, права и историју 

уметности. Због озбиљно нарушеног здравља често је одсуствовао са студија и 

доста  проводио на лечењу у Словенији. Завршио је Вишу управну школу.  

Од ране младости доста је читао и истицао се разборитошћу, писменошћу 

и обавештеношћу. Новинарску каријеру започео је 19. маја 1969. године у 

Редакцији Радио Ваљева, где је  углавном пратио догађаје и збивања у култури 

и уметности. Од почетка радног ангажовања имао је и  критичан однос не само 

према свакодневици већ и према прошлости. Радо је учествовао у културном и 

друштвеном  животу не само локалне средине већ и шире. Повераване  су му 

разне одговорне дужности у колективу и ван њега, као што су: секретар основ-

не организације СК, председник Збора радних људи Радио Ваљева, члан упра-

ве КУД Абрашевић, члан Председништва Културно-просветне заједнице Ваље-

ва, Програмског савета Југословенских сусрета аматера Абрашевић,  члана 

Председништва Општинске конференције Социјалистичког савеза радног 

народа Ваљево итд. 

У пролеће 1983. године постао је директор, главни и одговорни уредник 

Радио Ваљева и упорно настојао да обогати и побољша квалитет радио програ-

ма. Од 1986. до 1990. године био је директор Новинске и радио установе  

Напред  у Ваљеву. После раздвајања ООУР Напред и Радио Ваљева поново је 
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директор Радио Ваљева, а са те дужности је смењен 1992. године из политич-

ких разлога.  

Са Миланом Јанковићем и Војиславом Јовановићем основао је Агенцију 

Ваљевац у Ваљеву која се бавила маркетиншко-пропагандним и издавачким 

пословима. У оквиру ње маја 1994. године покренуо је Ревију Ваљевац, која је 

излазила сваког првог дана у месецу. Након четворогодишњег заједничког 

рада се осамостаљује и 11. јануара 1996. образује  Издавачко предузеће,  

касније друштво  Колубара у Ваљеву чије био власник,  уредник  и директор 

до краја живота. Један је оснивача удружења које окупља локалну штампу 

Локал прес, са седиштем у Крагујевцу. Први  је дописник Новинске агенције 

Бета из овог краја, од почетка њеног рада до краја 2001, када му се здравље 

озбиљно нарушило. Kao један од оснивача Ротари клуба Ваљево (1996) био је 

један од његових најугледнијих чланова.  

Био је драг и духовит човек, непосредан и комуникативан, увек спреман 

на шалу, дружење и разговор. Имао је много познаника и пријатеља. По при-

роди  виспрен и сналажљив, лукав и оптимиста брзо је мислио и још брже реа-

говао, па је и у најсложенијим ситуацијама налазио одговарајућа решења.  

Мада је у каријери био уредник и директор Ранковић се најрадије предста-

вљао као новинар јер је новинарство волео изван свега. Умео је  да одабере 

актуелну и занимљиву тему, имао посебан истраживачки нерв и угао посма-

трања. Поседовао је изузетну енергију, јако развијене  радне навике. Као нови-

нар несебично је прихватао млађе колеге,  радо им помагао уз благу реч и при-

јатељски савет, па су многи од њега новинарски занат учили.  

Сарађивао је у више електронских и штампаних гласила, а неке је и уре-

ђивао. Мада је превасходно био радијски новинар није често користио микро-

фон и касетофон. Умео је да пажљиво слуша саговорнике и одабере оно што је 

најбитније и најзанимљивије. Радо је писао и за штампане медије. Писао је и у 

најдуговечнијем ваљевском недељнику Напреду, где се углавном бавио истра-

живачким новинарством, па се и сада памте његови фељтони, серијали, колум-

не (Трагом, странци, музика и музичари, позориште, фотографи, Словенци у 

ваљевском крају...). Зато није био обичан новинар. 

Највише се ангажовао око припреме независног месечника  Ревије Ваље-

вац која је јануара 1996. године променила име у Ревија Колубара. Под њего-

вим уређивањем изашло је 244 броја тог гласила. Наведена ревија се бавила  

савременим и историјским догађајима и личностима, из свих видова живота 

овог краја. Просечно је штампа на 52 стране, а  повремено имала и занимљив 

додатак. Била је намењена грађанима свих шест општина Колубарског округа 

и дијаспори.  

  За своје прилоге и емисије добијао је награде и друга признања.  Између 

осталог добио је награду  Савезног секретаријата за народну одбрану  (за изве-

штавање са војне вежбе Подриње 74); Фестивала Удружених радио-станица 

Србије 1981 (главна награда), Мионичке општине (2003) и Награду града 

Ваљево за новинарство 2007.  године. 

Још као новинар Радио Ваљева  покренуо је издавачку делатност у тој 

радиодифузној установи. Изашла је едиција Култура у прошлости ваљевског 

краја (3 књиге), а нешто касније и књига Занатство и друге самосталне при-
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вредне делатности у ваљевском крају. Као запослени у НРУ Напред написао 

је и своје прве историјске књиге: Век ваљевског штампарства (1985) и Библи-

отеке у ваљевском крају (1989). 

Покренуо је и издао  24 броја годишњака Великог народног календара 

Колубара, који представља зборник радова о разнородним појавама и догађајима 

у прошлости и садашњости Ваљева и Ваљевског краја и о значајним Ваљевцима. 

Његова прва два броја изашла су у Радио Ваљеву, а следећа четири под називом 

Ваљевац у истоименој агенцији. Од 1997. године излазио је под називом Колуба-

ра и као издање ИД Колубара. Последњих година тежио је да Календар има и 

додатак најчешће прештампану неку стару и ретку публикацију.   

Здравко Ранковић је писао и приређивао књиге.  Поред већ поменутих 

аутор је књига: Ваљевски крај у 20 веку – хронологија (2002), Мионичко школ-

ство 1864-2004 (2004), Позориште у Ваљеву  1860-2010 (2010) Ваљевке (2013. 

и 2014).  Приредио је и два лексикона Ко је ко у Ваљевском крају – Who is Who 

са биографијама по 333 најзначајније личности (2006. и 2008). Треће издање 

тог лексикона са 303 биографије објавио је као додатак  Календару Колубара 

за 2013. годину.  

Уз поменуте: Култура у прошлости ваљевског краја и Занатство и друге 

самосталне привредне делатности у ваљевском крају; приредио је: Село – 

Колубара, Подгорина, Тамнава и Качер (1993) Мионица и Мионичани (1995); 

Нашој преблагој Десанки (1993); Ратовање Петог пешадијског пука „Краља 

Милана“1912-1920 (1998), Ваљевска пивара (2000) и Мионица: од куће до куће 

–уочи Другог светског рата (2006). Сарађивао је и на неколико књига на којој 

је било ангажовано више аутора попут: Основне школе у ваљевском крају II 

књига (1986), Ваљевска библиотека 1868 – 2008 (2008); Фотомонографија 

Мионице : Завичај војводе Мишића (1911) и седам књига Ваљевског алманаха, 

које је издало Удружење Ваљеваца у Београду итд.  

Припремао је и издавао пригодне књиге: Ваљевска општина 1839- 2003  

(2003), Ваљевске гимназије 1869-2004 (2004); Ваљевска болница – Споменица о 

њеној 140. годишњици 1867-2007 (2007), Век ваљевске железнице 1908-2008 

(2008), Регионална привредна комора (2008), Лајковац (2008), Ваљевски окру-

жни суд 1809-2009 (2009), Град Ваљево (Ваљево 2011), Ваљевски млади истра-

живачи књ. I и II, (2009. и 2012), Лајковачка библиотека 1848-2013 (2013) и 

Први ваљевски гимназијалци (2014). 

Свој родни  Санковић овековечио је у девет годишњака Село Санковић  

(1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. и 2007 (двоброј), и тако га учинио 

јединственим у Србији.  Осим разноврсних прилога о догађајима и људима  

везаним за Санковић, свака свеска доносила је и додатак, обично родослове 

тамошњих породица. Покренуо је, припремао и објављивао едицију Село која 

представља колекцију књига о селима колубарског краја а у којој су објављене 

књиге: Крчмар (2004), Кључ (2006), Маркова Црква (2008), Команице (2009) и 

Вировац и Вировчани (2010),  и Вртиглав (2011).  

Уз књигу Ваљевски крај у 20 веку – хронологија његово најзначајније дело 

је Биографски лексикон ваљевског краја који је изашао у три књиге, односно 

19 свезака и објавио око 1.800 биографија знаменитих личности.  Он је већ 

сада важан, а у будућности биће још драгоценији извор разноврсних података 
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о животу, раду и делима многобројних личности рођених у овом крају или на 

други начин везаним за њега. Дакле изашле су три од четири планиране књиге 

и велика је штета што није било разумевања и подршке да се овај издавачки 

подухват оконча без обзира на неке мане и недостатке. 

Издавачка кућа Колубара издала је 59 књига. Поред својих рукописа обја-

вљивао је и текстове познатих и других аутора. Од децембра 2002. године ИД 

имало је интернет презентацију, из чије архиве се могу прочитати делови поје-

диних чланака објављених у старијим штампаним издањима.           

Здравко Ранковић био је чест и драг гост Међуопштинског историјског 

архива Ваљево истражујући теме којима се бавио. Имао је нерв за оно што треба 

истражити, сакупити и објавити. У овом Гласнику објавио је следеће радове: 

Дневници ваљевских партизана (13-14),  Новине ваљевских партизана (15-16), 

Текстови из листа „Партизан“ (15-16), Омладински клуб интелектуалног рада 

(17), Фотографија у Ваљеву и ваљевском крају до 1918 (18), Фотограф – ама-

тер Данило Цибић (19), Живорад Грбић, хоровођа и музички педагог (26-27), 

Ваљевско позориште Драгутина Крсмановића (28-29), Окружно народно позо-

риште 1947. (30) Добровољно друштво за театарска представљања (1860) (33) 

и Убско добровољно позоришно друштво (37). Од броја 15/16, до 20/21, овог 

часописа  био је члан његовог  редакционог одбора и  уредник. 

Иза себе оставио је супругу Новку (рођ. Петровић из Рушња код Београда) 

наставницу математике у пензији; кћи Ларису (1971) магистра  социологије – 

медијског аналитичара и сина Љубинка (1973), дипломираног инжењера архи-

тектуре и техничког уредника Колубарских интернет новина; унуку Софију и 

унука Павла. 

Био је историограф и завичајни енциклопедиста. Како то недавно написа 

познати новинар Милош Јевтић, Здравко Ранковић је био – сумње  нема, то 

треба рећи – одважна, смела, упорна, интелигентна, храбра, вредна и духовно 

богата личност. Није само ангажовано писао већ је предузимао и водио многе 

акције. По речима колеге и пријтеља Радоша Глишића био је посебан, непоно-

вљив, ретка појава на нашим  просторима. По нама, урадио је много, рекло би 

се и више него поједине културне институције и заиста заслужује признање и 

поштовање. Зато треба  наћи начина да му се примерено одужимо и његово 

дело трајно сачувамо. 

Дана 27. марта 2015. године саопштено је да у Ваљеву основана Фондаци-

ја Здравко Ранковић, која ће радити на очувању његовог лика и дела, очувању 

историјске и културне баштине Ваљева и ваљевског краја, промовисању и уна-

пређењу јавног информисања итд. Постављене задатке реализоваће кроз доде-

љивање признања за рад на пољима новинарства и издаваштва ствараоцима из 

Ваљева и околине, промоцију и издавање нових дела, сређивање и презентаци-

ју документарне грађе коју је прикупио Здравко Ранковић, спровођење проје-

ката за очување историјске и културне баштине овог краја и слично. Радом 

Фондације управљаће Управни одбор у саставу председник др Зоран Јокић, 

лекар и чланови Радош Глишић, новинар и др Мирослав Пауновић, адвокат.  

Милорад Радојчић 
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СРЕТЕН СРЕЈА ЧИТАКОВИЋ 

(1913-2014) 

Један од организатора и руководилаца оружаног устанка за време II свет-

ског рата у ваљевском крају био је Сретен Среја Читаковић, носилац Спомени-

це 1941, неуморни борац за очување архивске грађе и сарадник нашег часопи-

са. Преминуо је 16. априла 2014. године у 102. години као један од најстаријих 

учесника НОБ-а у Србији. Сахрањен је сутрадан на месном гробљу у Славко-

вици код Љига где је углавном проводио пензионерске дане. 

Сретен Читаковић родио се 19. јануара 1913. године у Горњем Мушићу 

код Мионице у угледној средње имућној сеоској породици. Био је потомак 

кнеза Јована Читака, који се крајем XVIII века населио у Горњи Мушић и био 

судија првог устаничког суда у Ваљевској нахији. 

Основну школу завршио је у Доњој Топлици код Мионице. Опанчарски 

занат и једну годину занатске школе изучио је у Мионици. Као опанчарски 

радник тридесетих година XX века углавном је живео и радио у Љигу. Од 

1934. до 1936. регулисао је војни рок у Ваздухопловној бази у Белој Цркви. У 

јесен 1939. године престао је да се бави опанчарским занатом и посветио се 

фотографском послу и раду на заступништву фирме шиваћих машина „Син-

гер“ у Љигу. 

Веома млад пришао је револуционарном омладинском и синдикалном 

покрету. Активно је учествовао у раду Фудбалског клуба Спартак у Љигу, 

Урсовим синдикалним организацијама, а извесно време био и дописник бео-

градских Радничких новина из Љига и околине. Интензивно је радио и са одељ-

цима Задружне омладине који су вредно радили у више села качерског и колу-

барског среза. Као фотограф и Сингеров заступник доста се кретао по терену и 

масовно сретао са људима. Те сусрете са њима користио је за растурање про-

пагандног материјала и ширење револуционарних идеја. 

У јесен 1936. године примљен је у Комунистичку партију Југославију и 

обављао више значајних партијских дужности (секретар партијске организаци-

је, члан Месног комитета КПЈ за Љиг...). Јула 1940. године постао је и члан 
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Окружног комитета КПЈ за Ваљево. Нарочито је доста радио на омасовљењу и 

јачању синдикалних организација по каменоломима у Славковици, Кадиној 

Луци и Бау. Добре резултате остваривао је и политичком раду кроз Удружену 

опозицију. 

Априлски рат 1941. године затекао га је у Земуну, где се налазио као 

мобилисани војни обвезник у јединицама Ратног ваздухопловства Војске Кра-

љевине Југославије. Капитулацију је дочекао у Семизовцу код Сарајева. Успео 

је да избегне заробљавање и интернирање у заробљеништво, па и да се врати у 

родни крај. 

По доласку кући већ 20. априла 1941. године организовао је први састанак 

партијске организације у окупираном Љигу, коме је присуствовала и Милка 

Минић, члан Окружног комитета КПЈ. Након тога објашњавао је узрока брзе 

капитулације војске и окупације земље, организовао прикупљање оружја и 

муниције, најављивао припреме за устанак итд. Рат је дочекао као секретар 

Реонског повереништва КПЈ За Љиг и околину, непосредно радећи на припре-

мама оружаног устанка у качерском и колубарском крају. 

Био је првом борбеном строју Колубарске чете Ваљевског партизанског 

одреда формиране 28. јуна 1941. године у Бујачићу, селу надомак Ваљева. Том 

приликом са Миливојем Радосављевићем, доскорашњим секретаром Окружног 

комитета СКОЈ-а за Ваљево одређен је за курира између штаба Ваљевског 

НОП одреда и Главног штаба НОПО Србије. Од почетка септембра до војно-

политичког саветовања на Столицама био је курир Јосипа Броза Тита. 

У другој половини октобра 1941. године кооптиран је у Окружни комитет 

КПЈ за Ваљево и на тој дужности остао до септембра 1946. године. Од фебруа-

ра 1942. до ослобођења Ваљева 15. октобра 1944. године био је на илегалном 

партијском раду у срезовима колубарском и ваљевском али и шире, уз одржа-

вање партијске везе са Покрајинским комитетом КПЈ за Србију и окружним 

комитетима КПЈ Крагујевац и Чачак. Током 1942. и 1943. године био је и 

секретар Среског повереништва КПЈ за Срез колубарски. Своје успомене на то 

време, догађаје и људе Читаковић је изложио у књизи На илегалним стазама 

(Ваљево, 1988). Током рата снимио је мноштво занимљивих и вредних фото-

графија које представљају јединствена сведочења о том периоду и његовим 

актерима. 

После ослобођења постављен је за комесара Команде места у Ваљеву, 

потом за комесара војног подручја у Ваљеву. Обављао је и низ других војно-

политичких и партијских дужности у Љигу, Ваљеву и Београду. Био је радан, 

вредан, разборит, скроман, изван свега честит и одговоран човек, па су га мно-

ги волели и поштовали. Од августа 1947. до априла 1949. године био је на 

политичком раду у Централном комитету КП Србије. Потом је повереник са 

саобраћај Обласног народног одбора Београдске области. 

На изборима 1951. године изабран је за народног посланика среза љишког 

у Народну скупштину СР Србије и истовремено био полазник једногодишње 

Партијске школе ЦК КП Србије. Бивао је и делегат II, III и IV конгреса КП 

Србије и V конгреса Комунистичке партије Југославије. Поред тога обављао је 

још неке дужности у разним органима друштвено-политичким организацијама 

и органима нових власти. 
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Крајем 1952. године прешао је на рад у Историјски архив Централног 

комитета КП Србије, а потом и Институт за изучавање радничког покрета 

Србије. Пре неку годину рекао је да је од свих дужности које је обављао најра-

дије се сећао рада, на сређивању строго поверљиве, ником другом доступне 

архиве, где су му силни писани извори, из рата и мира, били „као на длану“. 

Дознао је и најстроже чуване, нарочито кадровске, тајне, са којима је отишао 

из живота. За то време систематски и упорно је радио на прикупљању изворне 

архивске грађе о револуционарном радничком покрету и народноослободилач-

кој борби у Србији, а посебно у ваљевском кају. Много је радио на бележењу 

сећања ратних сабораца и других савременика о свим значајним збивањима у 

предратним и ратним данима. Добрим делом захваљујући том његовом раду 

настала је и Збирка мемоарске и документарне грађе о радничком покрету и 

НОБ-у у Међуопштинском историјском архиву Ваљево, која припада катего-

рији архивске грађе од изузетног значаја. 

О личностима и збивањима током предратних и ратних дана писао је 

разним пригодама по бројним листовима и часописима. У овом часопису обја-

вио је радове: Љиг и околина пред устанак (4-5); Сећање на илегални рад у 

љишком крају (1942-1944) (8) и Дискусија са научног скупа о Драгојлу Дудићу 

(24). За другу књигу 1941-1942. у сећањима учесника НОБ-а (Београд 1975) 

написао је чланак Љиг и околина на почетку устанка. У књигама Сећања 

бораца Ваљевског народноослободилачког партизанског одреда објавио је сле-

деће чланке: у I тому (1984)- Љиг и околина пред устанак, Сусрети са другом 

Титом; Илегални рад у љишком крају и у II тому (1996): Срећно избегнута 

опасност и Живан Ђурђевић. Написао је више прилога из НОБ-а за ваљевски 

недељник Напред, а нека његова сећања на ратне дане у западној Србији обја-

вљивао је и шабачки лист Глас Подриња. 

Од 1966. до 1968. године био је на професионалном раду у Централном 

комитету КПЈ Србије. Као пензионер наизменично је живео у Београду и поро-

дичној кући у Славковици. Доста је радио на очувању и неговању борбених и 

револуционарних традиција и активно учествовао у друштвено-политичком 

животу. Посебно се ангажовао у раду СУБНОР Србије, где је више пута биран 

за члана Републичког одбора и његовог Председништва. Годинама је био члан 

Републичке комисије за борачке пензије; члан Комисије за одликовања Скуп-

штине града Београда и председник Одбора бораца Ваљевског народноослобо-

дилачког партизанског одреда. Од оснивања 1975. па све до постојања био је 

члан Савета Републике Србије. 

Мада је дочекао дубоку старост Читаковић је увек био витак, живахан, чио 

и добре воље. Добро се сећао многих догађаја. Међу најтеже и по злу заувек 

упамћене догађаје убрајао је стравичне трагове казнене експедиције германске 

342. дивизије, која се, по Хитлеровом наређењу, од 16. септембра сурово светила 

српском народу за немачку крв потоцима ливену 1914. године, дајући „застра-

шујући пример за целу Србију“. 

Последњих деценија није се бавио политиком, али се она бавила њиме, 

породицом, државом. Богме и све деструктивније. Ваљда су и зато оне његове 

речи, изговорене 7. јула 2010. иза говорнице под легендарном липом у Белој 

Цркви, онако бритко одјекивале, позивајући нову демократску власт: „Немој-

http://www.istorijskiarhiv.rs/sites/default/files/PODACI/materijali/GLASNIK%208/Glasnik%20br%208%20Sreten%20Citakovic.pdf
http://www.istorijskiarhiv.rs/sites/default/files/PODACI/materijali/GLASNIK%208/Glasnik%20br%208%20Sreten%20Citakovic.pdf
http://www.istorijskiarhiv.rs/sites/default/files/PODACI/materijali/GLASNIK%2024/Pages%20from%20Glasnik%20broj%2024-18%20SRETEN%20CITAKOVIC.pdf
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те само продавати дедовину, изградите нешто да вас народ памти и пошту-

је. Нахраните народ и помозите му да преживи ову транзицију. Помозите 

селу и сељаку, јер нас је оно кроз векове одржало. Зауставите младост Србије 

и њену интелигенцију да не иде на Запад… Дигните главу јер имамо чиме да се 

подичимо. Ми смо храбар, поштен и достојанствен народ, само смо подигли 

кућу насред друма, односно Балкана кога с правом називају „ружа ратова“, 

па свако на нас налети с које год стране да пође. То вам кажем ја, Сретен 

Читаковић, устаник, илегални борац НОП-а овог краја Србије и, ускоро, сто-

годишњак“. 

Био је носилац Партизанске споменице 1941. године и више ратних и 

мирнодопских одликовања и других јавних признања. Међу којима су: Орден 

за храброст, Орден заслуга за народ II реда, Орден братства и јединства II 

реда, Орден Републике са сребрним венцем, Орден заслуга за народ са златном 

звездом и Орден Републике са златним венцем. Добио је и више значајних при-

знања града Ваљева, завичајних општина Мионица, Љиг и Лајковац и Спорт-

ског друштва Спартак из Љига. 

У браку са Радмилом Радом Јоксимовић, учитељицом из Славковице код 

Љига, сарадницом НОП-а, добио је кћи Наду и сина Слободана. 

 Милорад Радојчић 
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Проф. др МИРОСЛАВ ЈОВАНОВИЋ 

(1962-2014)* 

Мирослав Јовановић рођен је 1. маја 1962. године у Београду. Основну и 

средњу школу завршио је у Београду. Дипломирао је 1988. на Одељењу за 

историју, Филозофског факултета у Београду. Магистрирао је 1993. на Фило-

зофском факултету у Београду, на Катедри за Општу савремену историју, са 

темом: „Досељавање руских избеглица у Краљевину СХС 1919-1924”. Докто-

рирао је на истој катедри 2001, са темом „Руска емиграција на Балкану 1920-

1940“. Од 1989. године радиo je као асистент-приправник, а од 1993, као аси-

стент на Катедри за Општу савремену историју Филозофског факултета у Бео-

граду. Од 2001. године радиo je у звању доцента, oд 2007. године у звању ван-

редног професора, а од 2012. године у звању редовног професора на истој 

Катедри. 

Од оснивања Андрићевог института у Андрићграду 2013. обављао је 

функцију директора Одељења за историју, као и функцију председника Међу-

народног научног одбора за обележавање 100-годишњице Првог светског рата. 

Обавио је више научно-истраживачких боравака у иностранству (Москвa, 

Благоевград, Лондон, Софијa, Берлин). Учествовао је на бројним домаћим и 

међународним научним скуповима и симпозијумима. Као гостујући професор 

држао је предавања у иностранству – на Историјском факултету Московског 

државног универзитета, на Историјском факултету Софијског државног универ-

зитета, на Универзитету МГИМО, МИД Русије, као и на домаћим универзитети-

ма – на Академској алтернативној образовној мрежи, на Филозофском факулте-

ту Универзитета у Новом Саду, на Филозофском факултету Универзитета у 

Бања Луци. Био је координатор и руководилац више међународних пројеката: 

History and History Teaching in Southeast Europe, Москва – Србија, Београд–Руси-

ја 16–20. век, Women and Minority Documentation and Digital Presentation – from 

Fragmented Data to Integration in the Information Society, Русская политика на Бал-

канах и в Сербии (Югославии), XX и XXI вв., Repräsentationen dessozialistischen 

Jugoslawien im Umbruch. 

Учествовао је у три пројектна циклуса (2002-2005; 2006-2010; 2011-2014) 

Министарства науке, технологије и заштите животне средине Републике Срби-
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је и Министарства просвете и науке Републике Србије, где је од првог пројекта 

рангиран у категорији истраживача А1. 

Оснивач је и управник „Центра за савремену историју Балкана“ Филозоф-

ског факултета у Београду (од 2006. године), и „Центра за руске студије“ 

Филозофског факултета у Београду (од 2010. године). Био је члан Већа Дру-

штвено хуманистичких наука Универзитета у Београду, од 2010. године, као и 

члан Савета Филозофског факултета, Универзитета у Београду, од 2012. годи-

не. Био је члан Издавачке комисије и Статутарне комисије Филозофског 

факултета у Београду, као и председник жирија за доделу Годишње награде 

''Ђурђа И. Јеленића'', Задужбине Ђурђа, Данице и Јованке Јеленић, од 2007. 

године и члан комисије за доделу награда „Фонда Радмила Милентијевић“, од 

2011. 

Био је председник Управног одбора Архива Србије и члан Управног одбо-

ра Института за новију историју Србије. Био је и члан редакције и један од 

уредника Часописа Годишњак за друштвену историју, Русский сборник 

(Москва), Зборник радова Народног музеја (Чачак), Архивско наслеђе: часопис 

за архивистику иисториографију – The Archival Heritage –the review for archival 

resarch and historiography (Зајечар), Историјска мисао СКЗ. Један јеод оснивача 

„Удружења за друштвену историју“ и уредник едиција „Идеје“, 

„Serbica“и„Rossica“. 

Главна подручја научних интересовања везана су за савремену историју. 

Бавио се истраживањем историје руске емиграције у ХХ веку, а у ширем кон-

тексту проучавањем руске историје (СССР) и историје Балкана. Посебан сег-

мент истраживачког рада био је везан за проучавања историје српске историо-

графије, као и друштвене и културне историје српског народа у XIX и ХХ 

веку. Био је један од ретких српских историчара који је дао допринос пробле-

мима теорије историјске науке. 

Добитник је Награде града Београда за друштвене и хуманистичке науке 

за 2012. годину за дело Срби и Руси 12-21. век (Историја односа). 

Међуопштински историјски архив у Ваљеву имао је част да у часопису 

Гласник бр. 35/2001 објави један рад Мирослава Јовановића под насловом: „Ја 

сам Рус..., не знам зашто сам Рус“ Проблеми живота и самоодређења руске 

деце-избеглица на Балкану 1920-1940.   

*Текст је у целости преузет са сајта Архива Србије, изузев последњег пасуса 

(www.archives.org.rs – 11. март 2014) 
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