
МИЛЕНКО ТОПАЛОВИВ 

[реског партијског 
3а сре3 копуо (Мио 

јануар -септембар 1944 
I 

1. ФОРМИРАЉЕ СРЕСКОГ ПАРТИЈСКОГ РУКОВОДСТВА 

Током народноослободилачке борбе, децембра 1941. године, 
формирано је прво Среско партијско поверенство за срез колубар
ски и део среза вал.евског. Секретар је био Милоје Спасојевић из 
Рајковића, а чланови: Живорад Јевтић из Равања и Добривоје Бош

ковић из Команица. А у пролеће 1942. године Окружни комитет КПЈ 
за Округ вал.евски (у дал.ем тексту ОК Вал.ево) оформио је друго 

по реду Среско партијско руководство у следећем саставу: секре

тар Жика Гајић из Пауна, Сретен Читаковић из Горњег Мушића, 

оба чланови ОК-а Вал.ево, и Каја Лаловић из Санковића. После два 

месеца пошто је Жика Гајић добио задужење за рад у Вал.еву ду

жност секретара је преузео Сретен Читаковић, а у руководство по

ред Каје Лаловић ушли су Љубинка Марић из села Мионице и Жи

ворад Милинковић, металски радник из Брежћа. Ово руководство 

је радило до пролећа 1943, када је Љубинка Марић била заклана од 
четника Драже Михајловића, а Милинковић је још у октобру 1942. 
био ухапшен и отеран у логор где је и умро. 

• Из техничких разлога прилог Миленка Топаловића није могао 
бити објављен у целини већ је подељен у два дела. Други део nрилога 
биће објављен касније и он садржи следећа поглавља: Војна активност, 
Делатност НОО, Доnринос жена у раду за НОП, Оданост омладине НОП-у, 
Списак лица која су ослобођељем колубарског среза ступила у редове 
НОВ са ознаком која лица су погинула и Списак лица која су погинула 
у редовима НОВ, а била су мобилисана ослобођељем колубарског ере
за (Пр. Ред.). 
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Иако је ОК-а пружао пуну помоћ Среском nартијском руко
водсrву, дајући и своје чланове за секретаре тих руково,А,Става и ди· 

ректно деловао на терену кад среског руководства није било, до
шао је до закључка половином 1943. године да треба извршити nри
прему за формираље среског партијског поверенства за Срез ко
лубарски. ОК Ваљево, септембра 1943. године, организовао је је-

• • 
дан политички курс за илегалне политичке раднике са коЈима Је 

• 
после курса покрио илегалним политичким радом целу територИЈУ 

округа ваљевског. 

Тако се партијски рад у срезу колубарском крајем 1943. го
дине нагло проширио како по броју обухваћених села тако и још 
више по броју обухваћених домаћинстава и личности, нарочито по 
броју обухваћене омладине. Тиме је створена ситуација, стекли су 
се услови и осетила потреба да се формира среско партијско ру
ководство које би обједиљавало рад у овом срезу. ОК Ваљево, у чи
јем саставу су били, од 5. септембра 1943. године: секретар Мило
ван Милосављевић Мика, чланови Милица Павловић Мика, 
Миле Милатовић, Сретен Читаковић и Живорад Гајић, на свом сас
танку одржаном у селу Јајчићу у колиби Михаила Гавриловића -
Мише, из Бабајића 7. јануара 1944. године донео одлуку после раз. 
мотрене ситуације у округу ваљевском, а посебно у срезу колубар
ском, о формираљу Среског партијског поверенства за срез колу

барски. На истом састанку ОК-а одлучено је и о саставу овог Сре
ског партијског поверенства. Тога дана када се одржавао овај сас
танак ОК-а остали илегални политички радници са тога терена бо
равили су на штали у Јајчићу код колибе Бранислава Гавриловића 
из Бабајића. 

Сутрадан, 8. јануара 1944. године, одржан је састанак ОК-а у 
колиби Станимира Ивановића у Цветановцу. Овом састанку ОК-а, 
од 8. јануара, присуствовали су и будући чланови Среског партиј
ског поверенства. На састанку је секретар ОК-а Мика Милосавље
вић упознао све присутне другове о одлуци ОК-а да се формира 
Среско партијско поверенство обзиром на сазрелу ситуацију у ере
зу за једно самостално партијско и политичко руководство. Секре
тар је том приликом говорио и о задацима поверенства. Поред сек
ретара о задацима Среског партијског поверенства у дискусији го
ворили су и остали чланови ОК-а. Основни задатак поверенства у 
том моменту био је даље проширеље утицаја КПЈ, ствараље нових 
упоришта, и са нарочитом пажљом прилазити питаљу рада са ом

ладином. Поред проширеља упоришта у већ обухваћеним селима, 
• • 

постављено Је и ствараље нових упоришта у селима коЈа нису била 

обухваћена. На овом састанку дискутовали су чланови новоформи
раног Среског партијског поверенства и износили свој став и миш
љеље о овој одлуци и даљем раду. Том приликом ураоен је и план 
рада за одреоено време. Тај план даље је разраоиван на следећим 
састанцима. Среско партијско поверенство тада је оформљено у 
следећем саставу: секретар Миленко Топаловић, чланови Миливоје 
Гајић Васко и Јова Грюшић Шале. То руководство, уз сталну 
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помоћ ОК-а, а нарочито секретара ОК-а Мике Милосавл,евића и 
члана ОК-а Сретена Читаковића, развило је своју политичку актив
ност на територији среза. Освајана су упоришта у селима где их 
није било, а проширивана у селима где су већ постојала. Тако је 
Среско партијско поверенство уз помоћ и Окружног комитета ус
пело да раэвије партијско-политички рад скоро у свим селима ере
за колубарског, само у некима је рад био вmпе, а у другима мање 
развијен. Било је села у срезу колубарском у којим је рад до те 
мере развијен, да је остао мањи број становника који није бпо 
обухваћен радом. Али је исто тако било и села у која нису могли 
лако допрети илегални политички радници, али не због тога што су 
та села била четничка уnоришта већ зато што су четници били 
просто запосели и нису напуштали ова села. У таквим селима орга

низован је рад за НОП преко л,уди из суседних села који су се 
легално кретали. И не само из суседних, већ и из других удал,е

них села л,уди су долазили код својих познаника, пријатеА>а, роћака 
и тако преносили истину о народноослободилачкој борби. 

Ово Среско партијско поверенство деловало је илегално у 

истом саставу све до ослобоћења овога краја 11. септембра 1944. го

дине, па и дал,е, по ослобоћењу овога краја у легалним условима, 

наставило са деловањемl. 

2. САРАДНИЦИ ПОП-а СРЕЗА КОЛУБАРСКОГ 
ИЗ 1943. ГОДИНЕ2 

Окружни комитет КПЈ за округ вал,евски крајем 1943. године 
развио је илегални пол:итички рад у Срезу колубарском преко сво

јих чланова, а највише преко секретара Мике Милосавл,евића и 

члана ОК-а Сретена Читаковића, као и преко осталих илегалних 

радника који су деловали на територији овога среза (Миливоје Га

јић Васко, Јова Гркинић Шале и Миленко Топаловић). 

Тако је крајем 1943. и на самом почетку 1944. године, дакле, 
у моменту формирања Среског партијског поверенства народноосло
бодилачки покрет имао упоришта у следећим селима. 

1 Топаловић Миленко, Сећање на формирање партијског руководства 
среза колубарског, .,Гласник" Историјског архива у Ваљеву, бр. 4 5, 1969, 
стр. 239 249; Архив Србије, Стенографске белешке мемоарске грађе Среза 
колубарског ОК-а Ваљево. 

~ Архив Србије (у даљем тексту - АС), Стенографске белешке ме
моарске rрађе сре.за колуб~рског ОК-а Ваљево. У Љигу су били сарадници: 
Реља Недић, Сто)адин СаЈић, Ната Радовиновић, Воја Павловић, Пера 
Улемек и Вера Смиљанић. Они су исто радили у 1944. години. Љиг није 
припадао срезу колубарском, али је био обухваћен радом ОКВ и Среског 
nоверенства среза колубарског. 
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Бабајиh 

Живота Лукић (сви укућани и слута Радован Ресимић, родом 
из Радобића) 
Душан и Живка Лаэић (и Живкина кћер Јелка Петровић) 
Јова Мирковић (сви укућани) 
Милутин Јанићијевић (сви укућани) 
МиЛић Јанићијевић (сви укућани) 
Петар Средојевић (сви укућани) 
Павле и Јордан Павловић (сви укућани) 
Стојадин Аруновић (сви укућани) 
Бојана Остојић 
Божа и Јеэдимир Јанковић (сви укућани) 
Драгутин Средојевић једном навратили 
Миша Гавриловић (сви укућани) 
Бранислав Гавриловић (сви укућани) 
Миодраг Вуксановић 
Зора Бранковић 
Станика Аnостоловић 
Бока Радисављевић 

Бер ковац 

Драгослав Радовановић (сви укућани) 
Сава Ковачевић (сви укућани) 
Лика Обрадовић (сви укућани) 
Тамара Гаврилов, лекар у Горњој Топлици (удата Станић) 
Јовица Радовановић 

Радул Игњатовић 
Јовиша Рафајловић 
Ленка Рафајловић 
Милутин Ковачевић 
Раде Ковачевић 

Бoroвalia 

Срећко Милосављевић 

Бошњановић 

Живојин Николић (сви укућани) 
Миодраг Јовановић (сви укућани) 
Светислав Николић 
Драгољуб Ј евтић 

Велибор Бркић 

Момир Павловић (сви укућани) 
Ковина Павловић 
Момчило Милосавл,евић (сви укућани) 
Олга Милосављевић 
Миленија Милосављевић 
Тихомир Крстић • 
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Владимир Секулић 
Коста Радисав~евић 
Живко Ралисав~евић 

БрежЬе 

Хапшењем Живорада Милинковића 17 Х 1942. престао је сваки 
рад у селу Брежћу. 

Велиmевац 

Лука и Михаило Ралисав~евић (сви укућани) 
Драган и Славко Јовановић (сви укућани) 
Василије, Драгослав, Милосав и Миливој Радисав~евић (свп 
укућани) 
Миломир Матић (сви укућани) 
Милован Лазаревић (сви укућани) 
Стојадин Јанковић 
Влајко Обрадовић (сви укућани) 
Стојадин Аруновић 

Витомир и РаЈко Радисав~евић. 

У селу је формиран илегални Народноослободилачки одбор 

октобра 1943. године у следећем саставу: председник Влајко Обра
довић, а чланови Лука Радисав~евић, Драган Јовановић, Стојадин 

Аруновић и Витомир Радисав~евић. У исто време формиран је и 

актив СКОЈ-а у следећем саставу: секретар Михајило Радисав~е

вић, члан КПЈ, Милосав Радисав~евић, Рајко Радисав~евић и Слав

ко Јоваиовић. 

Рад за НОП се проширио и на: 

Божидара Јанковића 
Љубивоја Миливојевића 
Светислава Милосав~евића 
Миломира Бурановића 
Милутина Јанковића 
Спасенију Јанковић 
Алексија Аруновића 
Милалина Радисав~евића 
Милана Ј осиповића 
Драrишу Милашиновића 
Љубинка Ј овановића 
Душана Радисав~евића 
Родо~уба Радисав~евића 
Милицу Радисав~евић 

Врачевић 

Михаило и Софија Крговић 
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Вр·rиrмв · 
Владан Боrдановић 
Влајко Богдановић 
Анка Симић 
Бранислав Милићевић (сви укућани) 

Горњи Лајковац 

Чедомир Боковић 

Горњи Мушиh 

Лика Алексић 
Лука Читаковић 
Славка Јокић 
Миодраг Читаковић 

Урош Читаковић 
Милорад Читаковић 
Радивоје Читаковић 
Цвеја Живановић 
Војислав Петровић 
Живота Читаковић 
Живко Стефановић 

Гуњица 

Драгутин Ј ездић 
Милан Боrдановић 

Дучиli 

Љуба Зекић (сви укућани) 
Миломир Матић (сви укућани) 
Светислав и Машинка Деспотовић 
Ј ездимир Деспотовић 
Бранислав Вићентијевић 
Никола Вићентијевић 
Живорад Вићентијевић 
Милојко Вићентијевић 

У селу је формирана партијска ћелија децембра 1943. године 
у следећем саставу: секретар Миломир Матић, а чланови Љубомир 
Зекић и Бранислав Вићентијевић. У исто време је формиран и иле
гални Народноослободилачки одбор у следећем саставу: председник 
Љубомир Зекић, секретар Миломир Матић и чланови Бранислав 
Вићентијевић и Светислав Деспотовић. 
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Јајчић 

Љуба Гавриловић (сви укућани) 
Радивоје Маринковић (сви укућани) 
Миленко Илић (сви укућани) 
Миљко Јоксимовић (сви укућани) 
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Алемnије Арсенијевић 
Селимир Илић (сви укућани) 
Светолик Илић (сви укућани) 
Костадин Илић (сви укућани) 
Живота Илић 
Сава Јоксимовић 

Велисав Маринковић 
Милета Маринковић 
Милорад Маринковић 

Миливој Обрадовић 

У селу је формиран илегални Народноослободилачки одбор 
у јесен 1943. године у следећем саставу: председник Костадин Илић, 
чланови Радивоје Маринковић, fоуба Гавриловић и Миленко Илић. 
А крајем новембра или почетком децембра 1943. годнне формиран 
је актив СКОЈ-а у коме су били Живота Илић, Сава Јоксимовић, 
Велисав Маринковић, Милета Маринковић, Милорад Маринковић 
и Миливој Обрадовић. 

Кядияа Лука 

Костадин Мијајловић 
Ј оксим Милашиновић 
Тиосав Бурић 

Милорад Танасковић 
Бранислав Танасковић 

Крчмар 

Хаmпењем Живка Марковића из Крчмара престао је органи
зован рад за нап. 

Латковић 

Светомир Мијатовић 
Младен Борћевић 
Павле Мијатовић 

Бранислав Павловић 

Мионица (варошица) 

Сретен Танасковић 
Јован Гајић 

Коста Поnовић, аnотекар 
Павле Поnовић 
Вука Николић 
Миливој Марић 
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Станимир Креманац 
Добрија Милићевић 
Лабуд Вукићевић, жандарм 

Мионича (село) 

Машинка Марић (док није поmнула кћерка Љубинка) 
).Киворад Петровић 
Марић 

Мрчић 

Драгомир Живановић 

Пауне 

Златија Радосављевић 
Живко Војић 

Јордан Павловић 
Стеван Марковић 
Драган Ј еринић 

Љубица Ј анковић 
Станоје Јеремић 
Милорад Матић 
Радован Матић 
Миша Петровић 

Сретен Ј еремић 
Бранислав Гајић 
Светолик Гајић 

Пепељевац 

Јордан Читаковић 

Планиница 

Драгомир Ускоковић борац Сувоборског одреда, а после ра
сформирања овога одреда, 18. марта 1942, живео је илеrалио 
у Планиници и био повезан са 

Грујицом Петковић 
Видосавом Петковићем 
Миливојем Ускоковићем 
Љубисавом Ускоковићем 
Милованом Ускоковићем 
Михаилом Ракићем 

Попадић 

Воја Савчић 

Радобић 

Миодраг Урошевић 
Здравко Маринковић 
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РајковиЬ 

Аница Спасојевић 
Буда Спасојевић 

У селу Рајковићу је формиран илегални Народноослободилачки 
одбор 1942. године у следећем саставу: Драгомир Мишовић, Ненад 
Спасојевић, Милоје Томашевић и Милош Гавриловић. 

Рака ри 

Чедомир Гавриловић и супруга Роса 
Ната Ускоковић (сви укућани) 
Света Ускоковић 
Чеда Павловић 
Ружица У скоковић 

У селу је формиран актив СКОЈ-а децембра 1943. године у сле
дећем саставу: секретар Чедомир Павловић, Ракари; чланови Све
тислав Ускоковић, Ракари; Јовица Радовановић, Берковац и Радул 
Игњатовић, Берковац. 

Роба је 

Десанка Бојиновић 

Санковић 

Живко Лаловић 
Младен Никић 

Сл ивковица 

Миленко Д. Смил.анић 
Душан Иконић 
Момчило Смил.анић 
Борислав Смил.анић 
Милан Смил.анић 
Миленко Б. Смил.анић 

Добринка Смил.анић 
Олга Смил.анић 
Синиша Смил.анић 
Славиша Смил.анић 
Милунка Смил.анић 
Бошко Спасојевић 
Милојко Спасојевић 
Малиша Радовић 
Л>убинко Живановић 
Радмила Јоксимовић 
Олга Непrић 
Десанка Непrић 

Живота Живановић 
Миодраг Весић 

Милол.уб Смил.анић 
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Стру&аиик 

Јанко Николић (сви укућани) 

Табановиli 

Света Новаковић 

Тодоров До 

Боривоје Аучић 

Цветаномц 

Миодраг Филиповић Fiића 
Милорад Филиповић (сви укућани) 
Радован Кустурић (сви укућани) 
Бопrко Пауновић (сви укућани) 
Драго Смюъанић 
Михајило Кустурић (сви укућани) 
Павле Павловић (сви укућани) 
Исаило Бранковић 
Милан Пауновић 
Боривоје Филиповић 
СтанимирДаничић 
Тијосав Пајић 
Тихомир Радовановић 
Цвеја Јеринић (сви укућани) 
Станимир Ивановић (сви укућанп) 
Стојан Петровић (сви укућани) 
Јанко Сајић (сви укућани) 
Павле Жујовић (сви укућани) 
Живко Матић 
Драгутин Којић (сви укућани) 

Аека Ковачевић 
Ралиш:1 Филиповић .. 
Витомир Сајић 
Десанка Бука Кустурић 
Веља Којић 

У селу је формиран актив СКОЈ-а фебруара 1943. rодине у 
следећем саставу: секретар Исаило Бранковић, чланови Милан Пау
новић, Боривоје Филиповић, Станимир Даничић, а у децембру 1943. 
примљени су у СКОЈ и Аека Ковачевић, Радиша Филиповић и Ви
томир Сајић. У јесен 1943. кандидовани су за чланове КПЈ Бошко 
Пауновић и Радован Кустурнћ. Почетком новембра 1943. у Цве
тановцу је формиран илегални НародноослобоДИАачки одбор у сле
дећем саставу: претседник Милорад Филиповић, секретар Радован 
Кустурић, блаrајник Анка Митрић и члан Бошко Пауновић. 

Шушеока 

Милоје Стефановић 
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На крају 1943. године НОП није имао организованих уnориш
та у следећ1о4 селима: 

Ба, Буковац, Вировац, Доњи Лајковац, Бурћевац, Кључ, Ко
маиице, Маркова Црква, Мратишић, Наномир, Осеченица, Палеж
ница, Паппрић, Придворица, Ратковац и Толић. 

3. ПОЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ У КОА УБАРСКОМ СРЕЗУ 

Почетком 1944. године на територији среза колубарског према 
ваљевском срезу код становништва "владало је добро расположење''. 
Рачунало се стопроцентно да је победа на страни партизана, јер је 
Италија већ била положила оружје и један део пришао савезни
цима, затим савезници са запада надирали су исто тако брзим тем
nом и видело се да су добили -велику премоћ над Немачком и на 
суву и у ваздуху. Одржавање Другог заседања АВНОЈ-а у Јајцу 1943. 
године давало је до знања да се ту стварно формира једно руко
водство које се развија у велику Народноослободилачку војску ... 
Душаи Симовић, бивши председник владе, говорио је на радију 
уочи прославе Нове године 1944. и рекао да је крајње време да се 
сви елементи и све групе уколико постоје раштркане у Југославији 
ставе под команду маршала Тита, јер су с тим сагласни и· једни и 
други савезници. Он је рекао да ће по завршетку рата они којп 
не буду то урадили бити оглашени за сараднике окуnатора, а да 

он као Србин не би волео да буде таквих Срба. Такав његов говор 
преко радија деловао је на масе. Мада су у то време владале ве
лике репресалије од четника и окупатора, масе су оживеле. О тач
ном стању ствари било је обавештено 80°/о наших А>уди (мисли на 
становништво, МТ). Те вести преносили су не само наши А>уди него 
и четници који су слушали радио"з. 

Крах фашистичке Италије, напредовање Црвене армије и за
падних савезника као и успеси наше НОВ и партизанских о,;,.реда 
широм Југославије допринели су да је политичка клима била сас
вим повоА>на за даА>е јачање наше борбе, а нарочито с обзиром на 
чињеницу да су сви савезници признали да се у Југославији једино 
Титови партизани НОВ бори против окупатора, за ослобоћење 
Југославије. Све то допринело је да и у срезу колубарском у ма
сама овлада МИША>ење да су партизани ти који ће донети слободу 
народима Југославије. 

Четници су, да би на неки начин пред народом парирали на
родноослободилачком покрету, сазвали конгрес у селу Ба. Створи
ли су национални комитет, приступили су организовању позадинске 

власти. Поставили су команданте срезова, који су имали своје од-

з АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарскоr 
Рајковић, стр. 155 156, казиваље Здравка Митровиhа из Пауна. ' 
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реЬене јединице које су се кретале у срезу. То је била нека врста 
полиције. Формиране су и такозване летеће бригаде које су преба
циване на удаљена места4 . 

Током фебруара и марта 1944. четници су одржавали зборове 
већег обима на којима су говорили о значају одржавања башког 
конгреса. Четници, видећи да се морал код маса пољуљао у вели

кој мери и да су симпатије према четницима охладнеле, прешли су 
са политичког на верски терен, са идејом да се у појединим мес
тима зидају цркве, што је требало да има некакав ефекат у то 
време и у том стању у коме се налазила њихова организација. Ме
ћутим и то је изазвало супротан ефекат од жељеноr5. 

Зидање тих цркава, према одлуци четничког националног ко

митета, треба да буде тамо где су четници водили борбу са пар
тизанима. Тако је одлучено да се у Робајама на месту званом Тусто 
брдо зида црква. Изабран је и граћевински одбор за изградњу ове 
цркве. Надзор је вршио командант среза, четничка пол,иција у то 
време. Сав материјал за изградњу разрезан је на сва села у срезу, 

а радна снага мобилисана је такоће, из читавог среза. И све је то 
извоћено под контролом четника-батинаша. У Осеченици на ваћењу 
камена изгубио је живот Секула Ивановић, а Радован Ратпевић је 
био батинан. У селу Буковцу четничкн командант Илија Јевтовић 

тукао је Николу Теодоровића из Крчмара, rоворећи му да он са
ботира рад, а стварно он није могао да обави посао, јер му је било 
потребно да прво КУЈПИ жито, пошто није имао хлеба. Мећутим, 
Јевтовић то Imje хтео да узме у обзир, неrо је Николу батинао и 
газио, ногама. Исто је било и са Николом Жужићем из Робаја. Осве
ћење темеља цркве у Робајама на Тустом брду обављено је 28. јуна 
1944. године на Видовдан. На ry свечаност четници су позивали nре
тећи .. да ко не буде дошао на тај збор добиће 25 батина"б. 

Активношћу самих четника и њихових националних одбора 
покренуто је питање о изrрадњи цркве у Горњој Топлици као и оне 
у Робајама, на Тустом брду. Четници су хтели показати, nред на-

• • 
родом овога краЈа, да су приЈатеми вере, српске цркве и чувари срп-

ства и православља. За nодизаље цркве у Горњој Топлици одрећивани 
су људи као радна снага за рад, затим, са колима и воловима за пр~ 

• 
материЈала, прикупљали су прилоге у новцу, па кад у томе 

нису уаiели извршИАIИ су нарез у новцу који ·се морао обавезно исду

њавати. А уз то и у храни се морало давати и то је разрезивано да 
би храimЛИ оне који тамо раде7. 

4 АС, Стеноrрафске белешке мемоарске грађе среза колубарског, Рај
ковић, стр. 156 157. Конгрес у селу Ба одржан је 25. јануара 1944. {Хроно
логија ослободилачке борбе народа Југославије, 1941 1945, Београд, 1964, 
стр. 647). 

5 Исто, стр. 157. 
& Исто, стр. 160-161. 
7 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарског, 

Горљи МуuтиЬ, Дучиh, стр. 31 32; Горља Топлића, стр. 105. 
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Специјална полиција из Београда фебруара 1944. поред хапшења 
у Ваљеву, ухапсила је у срезу колубарском у селу Рајковићу Боју 
Рафајиловића и спровела у Београд у логор на Бањици. Том приликом 
!dУди специјалне полиције су Боји Рафајиловићу избили једно око, 
па је био шест месеци у болници. После тога је саслушаван и на 
юрају пуштена. 

У писму Мике Милосављевића секретара ОКБ од 13. фебруара 
1944. које је m«:ано негде у Колубари стоји "код нас је велики снег. 
Чvnавr.џи су вршили претрес у месту где смо одржаЛ:и последњи са
станак ОК-а и то у 3 ч по поноћи". Затим у истом nисму се каже "код 
нас су организовали сеоске страже и наоружали их" мисли на 
четничке страже. А онда даље каже "чупавц,и су порушили све баване 
на ЈЪиrу да не би .ми прелазили. Врше људи "саботажу"9. 

Крајем фебруара 1944. у писму секретара ОК-а Мике Милосав
љевића се каже "ситуација код нас иста. Је;~:ино што добровољци 
(љотићевци МТ) спроводе мобилизацију готово на целој територији. 
СДС (срrк:ка државна стража) такоће мобил.ише ... четници врло 
често врше претресе по селима где нас примете"tо. 

ЈЪотићевци су ту мобилизацију спроводили на тај начин што 
би упућивали поэ!fВе за двадесетак омладинаца из сваког села и 
чекали да се сами јаве на те позиве. У једном извештају секретара 
ОК-а Ва..ъево од 7. марта 1944. о томе се каже ,.Ако се не јаве на време 
уништаваће породице и палити куће. Из неких села су отишли, а из 
већине нису". У истом извештај у секретара ОК-а стоји да су љоти
ћевци са тим мобилисаню.1 мла;~:ићима отишли према Савиll. 

Пошто љотићевцима није успела мобилизација у јесен 1943. 
године они су у пролеће 1944. насилно вршили мобилизацију омла
дине. Измећу осталих био је мобилисан и Драгослав fiировић из 
Дучића. Пошто је Драгослав учествовао у организовању бекства из 
редова љотићеваца и у томе био откривен ..ъотићевци су га за пример, 
на Убу, пред стројем тукли једном мотком док га нису усмртили. 
Било је то почетком јуна 1944. године. Због бекства из ..ъоnrћевских 
редова стрељан је Милић НикоЛсић, који је био насилно мобил.исанl~. 

Марта 1944. годiИне, једнога дана, на штали Павла Павловића 
у Цветановцу боравила је група илегалних политичких рдника, а код 
њих је дошао Исаило Бранковић, омладинац из Цветановаца а са 
њим nрви пут на састанак дошао је и ЈЪубинко Бранковић, ученик 
гимназије и донео радио апарат свога оца Бране Бранковића, трговца 
из Бабајића. И тек што су другови инстал,ирали радио а<Парат отац 
Павла Павловића Стојадин известио је другове да су љотићевци у 

а АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарског, Рај
ковић, стр. 156. 

стр. 4. 
9 АС, Окружни комитет Ваљево (у даљем тексту ОКБ) бр. 88, 

!О Фонд ОКВ, 29. П 1944, копија, власништво Сретена Читаковића. 
11 Фонд ОКВ, 7. III 1944, копија, власништво Сретена Читаковића. 
~~ АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарског, 

Горњи Мушић, Дучић, стр. 31. 
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неnосредној близини и да врше претрес. Стојадин се вратио кући а 
њеrов они Павле остао је на штали као и Љубинка, док су другови 
одлучил!И да Исаило изаће пошто је био обучен као сељак . .tЪотићевци 
су ишли у стрељачком строју и вршили претрес штале Милорада Фи
лиnовића, али благодарећи пуцњави која се чула са правца Милавца 
љотићевци су се упутили тамо те нису извршили претрес и штале где 

су били илегални политичк.и радници. Сви сарадници НОП-а из тога 
краја Цветановца, после тога, дошли су код другова да прокомента

ришу, на општу радост, како се све то лепо завршило. А уз то ваља 
напомеНУЈ'И да су се храбро сви држали, па и гимназијалац Љубинка 
Бранковић коме је то био први састанак са партизанима, 111а одмах 

упада у велику гужву. Није се уплашио, напротив следећеr месеца 
договор је био о одласку у партизане1з. 

Од шест мобилисаних младића из Цветановца од стране љоти

ћеваца тројица су касније побегли, а тројица остали до краја рата и 
побегли у иностранство. А из села Јајчића је одведена пет младића, 
али су сви, после два месеца побегли из редова љотићеваца и вратили 
се кућама14. 

Љотићевци су и на територији општине Горње Тоnлице вршили 
присилну мобилизацију у своје редове, али су омладинци увек тра

жили некакав излаз да избеrnу ту мобилизащ1ју. Тако се једном де
сило да су илегални политички радници, на месту где треба да пре
дане, у току ноћи затекли сакривене младиће да ·их љотићевци не би 
мобилисали. А кмет села Берковца Светолик Обрадовић-Лика, сарад
ник НОП-а, саботирао је мобилизацију коју су вршили љотићевци 
на тај начин што је на преглед са собом водио неспособне омладинце15. 

Немци оу 5. маја 1944. године на железничкој станици у Бабајић 
- Љиrу из оклопног воза истоварали муницију за четнике у качер
ском орезу. Стигло је шест сандука муницијеlG. То и много тога томе 

• 
слично све више Је отварала очи .народу да види ко коме служи, али 

није требало много ни времена ни напора, јер је то народ најбоље осе-
• • • 

тио на сопственоЈ кажи ЈОШ од оних првих дана четничке издаЈе у 

јесен 1941. године, а о другим пзлајницама и да не говоримо, јер су 
се они сами изјаснили, док су четници, кроз цело време рата, насто
јали да то своје издајство нека·ко закамуфлирају, прикрију. 

У писму од 5. маја 1944. секретар ОК-а Ваљево каже "код нас 
(је) ситуација врло напрегнута. Народ са веЛЈиким ИЈнтересовањем 
прати борбу наше во}ске у Србији, али је још увек у страху народ од 
четника иако су ови, веће њихове снаге, на фронту против наше НОВ 

13 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарског, 
Цветановац, стр. 95 96. Били су: Милка Милосављевић, Сретен Читаковић, 
Миливоје Гајић - Васко, Милоје Милићевић Барзиловац. 

14 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарског, 
Цветановац, стр. 114. 

15 АС, СтенограФске белешке мемоарске грађе среза колубарскоr, 
Горња Топлица, стр. 104. 

16 ОК-а Аранђеловац, 6. V 1944, копија, власништво Сретена Чита
ковића. 
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(народноослободилачке војске, МТ). Остале су "црне тројке" и мање 
rрупе четника који, организују страже, батинају 1И ПIDачкају народ 
увелико. Велике колнчине новца и животних наМIИрница ове банде 
ПIDачкају и шаљу четницима на положај. Ови се налазе у борби код 
Ужица и Б. Баште"17, 

"Ситуација је врло променЈЬИва нарочито од како су наше 
дивизије прешле у Србију. НепријатеЈЬСки војници, СДС (српска др
жавна стража), па и добровољци избегавајући да не иду на фронт, 
(кажу) да су се појавили комунисти, врше потере нарочито кад нас 

примете" пише секретар ОК-а Ва~оево Мика Милосав~оевић 17. 
априла 1944. Павлу-Душану ГLетровићу-Шану.lв. 

Настанком пролећа, а нарочито после борбе на Мравињцима, 
код наших људи осећало се све омеЛЈИје иступаље, прилажење и воће
ње разговора са ~оудима. Страху је све мање било места. Колеб~оиви 
су се већ оnределили на нашу страну, а непријате/о је почео да 
страхујеlВ, 

За време продора наших јединица у Србији и борби на тери
торији среза ва~оевског секретар ОК·а Ва~оево Мика Милосављевић, 
11. маја 1944, пише да је најновији споразум чет(ника) и Немаца на
правио велики преокрет у масама. Многи поштени ~оу ди нису били 

начисто са тим да Немци и четници сараћују. Сада је сваком јасно и 
све више мрзи четнике, све је више њих коЈи беже од њихове 
(четничке, МТ) мобилизације. Четници батинају и при11ремају клање. 
У Планиници (срез колубарски) постре~оали су 13 мобилисаних 
који нису хтели у борбу'''211, 

Растураље летака, ОК-а Ва~оево од 30. априла 1944, у ноћ 5/6. 
маја 1944. унело је пометњу и страх ·код непријате~оа, те су њихови 
помагачи почели да се извлаче из активног учешћа у сарадњи. Иnак 
су четници зак~оучили да летке нису растурали само партизани 

већ и њихови сарадници који потајно помажу партизане. Да би унели 
страх код народа четници су хоосиЛЈи'fl, 

Одмах после растурања летака ОК-а Ваљево од 30. априла 

1944. четници су довели на територију среза колубарског "летећу 
бригаду" из среза тамнавског, коју је УIПУТИО Лале Комарчевић ко
мандант четничке зоне. Ова бригада је извршила хапшење у срезу 
колубарском 46 ~оуди и жена и одвела у срез тамнавски у село ЈЭЈ
бучје. На челу ове бригаде био је поручник Младен Ивановић2? .. 

17 Исто, 5. V 1944, копија власништво Сретена Читаковића. 
18 Исто, 17. IV 1944, коnија власништво Сретена Читаковића 
19 АС, стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарског 

Бабајић, стр. 183. 
~о ОК-а Аранђеловац, 11. V 1944, копија, власништво Сретена Чита

ковића. 
:U АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарског, 

Горља Топлица, стр. 96. 
:12 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарског, 

Цветановац, стр. 102, 103. 
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Четничка летећа бригада, која је требало да изврши хапшења 
у целом ореэу колубарском, није имала податке кога треба хапсити 

• 
па Је одржала састанке са истакнутим четничким сарадницима у 

Горњој Топлици и ЈЪигу и nосле тога хапоила у Славковици, Кадниој 
Луци, Велишевцу, Берковцу, Струганику и Ракарима, па онда у 
Бабајићу, Цветановцу, Дучићу, Јајчићу и Бошњановићу. 

80 

Ево сnиска ухапшених:2~ 

Из Велишевца: 
Влајко Обрадовић, сарадНIИК НОП-а; 
Младен Аруновић 
Из Славковице: 
Душан Иконић, сарадник НОП-а 
Рајко Стевановић, симпатизер НОП-а 
Никола Спасојевић 

Тихомир Ч. Смиљанић, сарадник НОП-а 
Десимир Којић 

Драгослав fiајић 

Момчило Даничић, симпатизер НОП-а 
Милан Смиљанић, сарадник НОП-а 
Из Кадние Луке: 

Јоксим Милошевић, симпатизер НОП-а 
Миливоје Тодоровић, симпатизер НОП-а 
Из Берковца: 

Драгослав Радовановић, сарадник НОП-а 
Ранко Ковачевић, сарадник НОП.а 
Радивоје Радовановић Шваба, симпатизер НОП-а 
Грујица Игњатовић, симпатизер НОП-а 
Радослав Игњатовић, сарадник НОП-а 
Из Ракара: 

Светислав У скоковић, сарадник Н ОП-а 
Наталија Уококовић, сарадник НОП-а 
Ружица У скоковић, симпатизер НО П-а 
Из Стругаиика: 
Јанко Николић, сарадник НОП-а 
Богдан Николић, симпатизер НОП-а 
Драгољуб Милутиновић 
Из Дучића: 

Љуба Зекић, сарадник НОП-а 
Јеэдимир Деапотовић, сарадник НОП-а 
Крста fiировић, сарадНIИК НОП-а 
Велимир Пешић, симпатизер НОП-а 
Сима Пешић, сарадник НОП-а 
Никола Вићентијевић, сарадник НОП-а 
ЈЪубинко Милошевић 
Миломир Матић, сарадник Н ОП-а 
Драгослав Миловановић fiepecлo, сиМIПатизер НОП-а 

23 Исто, стр. 104 105; Дучић, стр. 30. 



Милојко Вићентијевић, сарадник ПОП-а 
Војислав Вићентијевић, симnа11ИЗер ПОП-а 
Светислав Десnотовић, сарадник ПОП-а 
~лован Rировић 
Чедомир Rировић 

Из Бабајиliа: 
Милош Остојић 
Аца Хинић 
Станиша Лазовић сарадник ПОП-а 
ЈЬуба Радисављевић, симпатизер НОП..а 
~ла Јосиповић, СИМ!Патизер НОП-а 
Бранислав Јанићијевић, симпатизер НОП-а 
Михаило Вукајловић, симпатизер НОП-а 

Из Бошњановића: 
Цаја Николић, сарадник НОП-а 
Станија Николнћ, сарадник НОП-а 

Из Цветановца: 
Жија Фил1mовић, симпатизер НО П-а 
iЬубинко Филиповић, сарадник НОП-а 
Велимир Томић 
Милан Томић 
Светозар Даничић, симпатизер 

Из Јајчић.а: 
Обреннја Милићевић, сарадник НОП-а. 

Приликом овога хапшења у Струганику се окупило око 150 
сељака који су отишли у Попадић код четничког команданта Реље 
Додера да би интервенисали да се пусте ухапшени људи из Струга
ника. Приликом проАаска кроз Попадић Михајило Пауновић је рекао 
овој групи сељака из Струганика за оне затворенике ,,да су они за
јазили поток". А Реља им је рекао "да су Струганичани организовали 
његово убиство" и претио је да ће из Струганика обесити на 
ћуприји двадесеторицу као и да ће их све узети за таоце. Група се 
вратила у село без успеха у својој 1\шсији'~4. 

И група од 50 људи из Берковца покушала је да интервенише 
код Реље Додера за затворенике из свога села, али кад су чули како 
су прошли Струганичани они су одустали, сем двојице, Лике Обра
довића и Боривоја Николића који су ишли код Реље Додера и овај 
им је обећао да ће ухаnшени бити пуштени. Село Берковац је при
купила 60 no~ca који су гарантовали за ухапшене те су тако и 
пуштени:2s_ 

У Горњој Топлици приликом хапшења Наталија Ускоковић 
из Ракара хтела је да се поздрави са својом петогодишњом кћерки-

r.4 АС, Стенографске белешке мемоа2ске грађе среза колубарскоr, 
Горња Тоnлица, стр. 99. 

25 Исто, стр. 99 1 ОО. 
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цом, но четници јој rнису дозвоЛЈИли, а четнички руководиоци из 
овога краја иронично су се смешкали па им је Ната на то одгово
рила "кад мене веће терате", ево вам и моје дете, убите га, наситите 
се убијања!"36. 

На nролазу кроз Врачевић за Тамнаву четници су yxwnneнe 
задржаЛ!И код куће Мите Обрадовића. После њиховог проласка У 
селу су се чули различити коментари. Је.д;ни "шта је тражио Крста 
fiировић као богат домаћин и шта му је требало да има везе са пар
тизанима". Дpyrni су говорили: ,.значи да се партизани боре за пра
ведну и поштену ствар кад их nомажу овако вићени људи као што 
су Крста fiировић, Љуба Зекић, Јанко Николић, Душан Иконић и 
други, који су угледни домаћини и поштени људи". Сва дотадашња 
четиичка проnаганда, да се у партизанима налазе пропалице, бескућ
ници, мангупи и нерадН1ИцИ била је уствари овим хаnшењем и апро
воћењем домаћина-симпатизера и сарадника НОП-а из читавог колу
барског среза раскринкана27 • 

Ова група ухапшених опроведена је, преко Дучића и Враче
вића, у Јабучје, где су четющи говорили да су ово заробљени Парти
зани. А сељаци су се nитали па где им је оружје и како су овако 
обучени и откуд им торбе са храном. У Јабучју су задржани око 
седам дана, а потом су пуштени уз писмене гаранције добијене из 
свих села одакле су били ови ухапшени. Док су били у Ј абучју 
сељаци су им :доносили храну и била је тако добра и обилна да су 
се хранили добро, а на основу тога се закл.учује да су СИМIПатије 
народа биле на страни ових ухапшених:зв. 

Кад је реч о овом хапшењу четници нису имали подршку од 

поштених људи који су још увек били на њиховој страни, напротив, 
они су их осућивали за овакве поступке. Један старији ратник је 
рекао "ја сам ратовао седам година, нисам гонио људе из кућа тућим 
кућама нити сам нарећивао да се прimремају ручкови и ·Вечере ... 
Али ви гоните наше људе који ·су са мном били на солунском фронту""D. 
Али и то је било узалудно за ове окореле зликовце, јер су они и даље 
настављали по своме да прогоне и муче сопствени народ народ 

који се бори против окупатора. 

Овим хаnшењем четници су себи више штете него ·користи на-
• • • • 

нели, Јер су хапсили наЈугледниЈе и наЈвише цењене људе у срезу ко-

лубарском, мећу којима и приличан број имућних сељака. Ова хашпе
~а уместо страха код сељака донело је још више симпатије за НОП, 
Јер су сељаци говорили: "Па кад су са комунистима Крста Вировић, 
Љуба Зекић, Јанко Николић, Душан Икоиић и други онда значи да 
је ствар за коју се боре партизани поЂiуно исправна и правилна". 

::в АС, Стеноrрафске белешке мемоарске грађе среза колубарског, 
Цветаllовац, l::'rp. 106. 

~7 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарског, 
Горњи Мушић, Боговађа, стр. 20 21. 

28 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарског, 
Цветановац, стр. 107 108. 

29 Исто, C'I'P· 106. 
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Четиици су ово хаmттење извели тако из два разлога: прво, до

воDењем "летеће бригаде" са стране, да тиме задају већи страх; друго, 
об 

.. 
да nретставе локалне четнике и њихове старешине као "т оже nри-

јатеље nохапшених, што се види и из тога да су четнички команданти 
Нинковић и Гараган ишли за похалшеном колоном и nретстављали се 
као "тобоже" нмхови заштитници, говорећи да ће их они ослободити 
и да не треба да се плаше и брину за живот. Да су Гараган и Нинко
вић заиста желели добро ухаmпеним, моrл.и су их одмах у почетку 

пустити кући, као што су пустили без ичијег одобрења Крсту Б.иро
вића, његове синове и неке другезо. 

Поводом масовног растурања летка ОК-а Ваљево у ноћ 5/6. маја 
1944, осим хапшења које су извршили четници преко "летеће бригаде" 

• 
из среза тамнавског, уследила су и хапшења КОЈа су вршили четници 

и жандарми са територије среза колубарског о чему пише секретар 
ОК-а Ваљево Мика Милосављевић у свом извештају од 31. маја 1944. 
године: ,,После масовног дељења нашег летка жандарми и четници су 
отерали неке наше људе у Мионицу, где је долазила специјална поли
ција из Ваљева и вршила истрагу употребљавајући методе управе 
града. Али нису ништа добили"Зl. 

Збор у Л1mама у селу Мионици четници су одржали ·поводом 
растурања летка у ноћ 5/6. маја 1944. на коме су говорили Милић Бош
ковић и СлаВЈКо Рашевић углавном против комуниста и њихових са
радника. Том приликом Славко Рашевић је држао голу каму у зубима, 
показviући народу шта чека оне за које се утврди да раде за парти
зане. Четници су живели у уверењу да су ликвидирал.и партизане у 
овом крају, да ту више никога нема, те им је ово масовно растураље 
летка било непријатно изненаћење. Мећутим, народу је то улило по
верење и наду да ће скоро доћи слобода:Ј:!. 

Четници су се користили свим сред(;'[·вима у борби против 
HOJI..a, па су се, измећу осталог, служили и са подметањем лажних 
писама и узимали на одговорност оне којима су то подметали а о 

којима ови људи нису ништа знали. Тако су у Горњем Myumћy 
vхапси.л:и Драгољуба Живковића, Милорада Стефановића и Јордана 
Чита·ковића из Пепељевца, затим из Врачевића Михаiила и Софију 
Крговић и Светолика Жујевића. Ухапшене ·су толико тукли и 
да су ови били принућени да признају да су један другоме nредавали 
писма која стварно нису ии постојала3з. 

Скоро свакодневно четници су патролнрали rno селима Колу
баре тако да би код својих виших команданата оправдали своје за
државање на овој територији, јер су ое плашили и избегавали да иду 
на фроитове, ·да се боре против партизана. У жељи да доћу до неких 
података о раду наших сарадника покушавали су да се представе као 

30 Исто, стр. 110. Љуба Зекић из Дучића био је члан КПЈ. 
31 ОК-а Аранђеловац, 31. V 1944, копија, власништво Сретена Чита

ковића. 

з~ АС, Стеногr>аФске белешке мемоарске грађе среза колубарског, 
Мионица, стр. 193. 

33 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарскоr, 
Горњи Мушић, стр. 40 41. 
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партизани. Тако су једном nриликом ноћу дошли, њих двадесетак, 
мећу њима и једна жена претстављајући се као партизанка. Тражили 
су везу са илегалним политичким радницима. То се догодИло у кући 
Бошка Пауновића, одборника НОО-а, али нико од укућана није насео 
тој провокацији, јер се нису јавили по утврћеном знаку, а уз то су 
оценили и њихово понашање34. 

Такоће и у Цветановцу код Драгомира Даничића, једне ноћи, 
дошла је четничка патрола и претставила се да су партизани и питала . 
кога од четничких сарадника треба убити. На то је Драгомир нарећао 
имена свих четничких сарадника, али кад се касније уверио да су то 
били четници Драгомир је nобегао у Ваљево код љотићеваца, пошто 
је из првог светског рата познавао лично Димитрија ЈЪотића и Маса
ловића. И тамо једном приликом када је рекао ,.да хоће да се удруже 
љотићевци и комунисти ла да помлате ове четнике добро би било" 
љотићевци су свукли Драгомира и босоrа у rаћама и кошуљи нају
рили кућизs. 

У Горњој Топлици у кафани Веље Жиловића на једној игранци 
увече где је било и четника, под сто, за којим су седели напредни 
омладинци мећу којима је било и два члана СКОЈ-а, подметнуто је 
лажно писмо. Четници и њихови пријатељи дали су Градимиру Ми
лићу, шеrрту код ЈЪубисава Милића, да потури то лажно писмо nод 

сто где су седели ови омладинци, што је Градимир и учинио, али је 
то приметио један од ових омладинаца, те је тако четничка намера 
осујећена. Мећутим, сутрадан, после ове игранке, председник општине 
позвао је власницу кафане у којој је била игранка Ангелину Жило.. 
вић и nитао ,.какво је nисмо наћено у твојој •кафани синоћ приликом 
чишћења?" Ангелина је одговорила да јој није познатозв. 

Четнички командант Мрваљевић претстављао се да је избегао 
из Београда од полиције и покушавао је да убеди људе да он заиста 
тражи везу са партизанима, али том његовом трику нико од сарадника 

НОП-а није насео. Таквим триковима и подметањем лажних писама 
сарадницима НОП-а покушавали су да испровоцирају и открију ко 
су сарадници ноп.а, али у томе нису успева.ш37. 

Срески начелник је преко општина спроводио немачка наре
ћења за контролисање вршаја пшенице на вршалицама одрећујући 
поnисиваче, али и четници су контролисали пописиваче и тиме обез

бећивали апровоћење те немачке наредбе, као и то да не би партизани 
запалили вршалицузв. 

У сел·има су четници и њихови национални одбори одрећивали 
пописиваче уз вршалице и давали наоружане патроле за обезбећење 

• 

34 АС Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарскрr, • 
Цветановац, стр. 112. 
•о 

35 Исто, стр. 114. 
36 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе с ре за колубарскоr, 

Горља Топлица, стр. 103. 
37 Исто. 
38 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарскоr, 

Цветановац, стр. 113. 
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врша лица од евентуалног напада nартизана. Тако су савесно у(iеле
овршене количине жита да би могли измирит~ окуца:rору 

нарез, а себи потребне количинезв. 

Четници су преко својих националних одбора опроводили разне 

нарезе на домаћинство: новац, храну, вуну, муницију. Свака девојка 
је морала дати по један пар чарапа. Нарези су убирани под контро-
лом самих четника и уз љихову претљу4о. . 

Оредином јула 1944. године четници су оАржавали низ зборова 
на којима су говорили о одлуци љихове команде да треба да се из
врши мобилизација бригада, које су предвићене да ућу у четврту 
групу јуришног корпуса. Те јединице морале су у року од десет дана 

да буду у околини Трстеника на левој обали Западне Мораве. Требало 
је да се супротставе надираљу партизанских снага са тог правца. 

Велики број мобилисаних је бежао отуда са фронта и они су причали 
о ситуацији која је била лоша за четнике4I. , 

Четници су током 1944. године врло често вршили мобилизацију 
сељака, шаљући их у борбу против партизана. Тако су слали људе 
према Јастребцу, према Копаонику, према Лиму, према Дрини и 
ЗворникУ'~\ 

Преко својих четовоћа, које је имало свако село, четници су 
одрећивали сеоску стражу. Ова се смељивала свака 24 часа, а бро
јала је 3 до 5 људи. Стражу је контролисао четовоћа, а и четници 
када би пролазили кроз село. Страже обично нису биле наоружане, 
а за дужност су имале да прате и мотре на кретаље партизана и у слу

чају љиховог нанласка да их одмах пријаве, затим да чувају пругу 

од партизана. У лето 1944. године једно време у селу Јајчићу сви rpa,. 
ћани војни обвезници морали су свако вече излазити на стражу на 
пругу где су распорећивани на одстојаљу од десет метара да легну 
nоред пруге и пазе да не наићу партизани. Ако неко не би савесно 
стражарио, например, nридремао, четници би такве стражаре тукли. 

Тако, например, у селу Јајчићу тукли су Јьубу Гавриловића, Миленка 
Илића, Бурћа Ивановића, Милана Јанковића, Јьубу Арсенијевића, 
Милету Маринковића, Драгољуба Јанковића због тога што су заспали 
на стражи4з. 

Своју пропаганду четници су углавном проводили кроз одржа
ваље зборова, на које су позивали под претљом да ће бити стављен 
под нож ко се не одазове позиву. На једном збору у Бабајићу где су 
морали бити присутни и граћани из Цветановца а где је говорио шеф 

39 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарскоr, 
Горљи Мушић, стр. 33. 

40 АС, Стеноrрафске белешке мемоарске грађе среза колубарскоr, 
Цветановац, 113. 

41 АС, стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарскоr, 
Рајковић, стр. 162 163. 

41 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарскоr, 
Цветановац, стр. 111. 

43 Исто, стр. 113-114. 
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четничке nропаганде звани "Стиб", говорено је како су партизани 
потучеии на Јастребцу, да од њих нико није остао жив, а мећутим, 
имали смо пода11ке, да су четници из борбе бежали44. 

У Бошњановићу, јуна 1944. године, на четничком збору говорио 
је Нещко Недић, командант rрупе корпуса о тобожњим четничким 
усr~есима у борбама против партизана, те је истакао nотребу ступаља 
у четничке јединице. Затим је говорио о подрпщи четницима југосло
венске краiЬевске владе у Лондону и савезника Америке и Енглеске, 
као и да ће скоро ослободити земљу од Немаца. А највище је говорио 
против партизана и оних који их помажу, претећи свакоме ко би при
хватао и nомагао nартизане. А на једном другом збору, такоће у Бош
њановићу, nоред осталих, говорио је и свештеник из Маркове Цркве 
Ж:ивота Даничиh, који је рекао .,како је имао nрилике да се осведочи 
у то да тело nогинулог четника мирипrе миром, а да тело nогинулог 

nартизана смрди"45, 

У ЈајчИfiу четничке зборове је углавном одржавао Гараган. 
Главни задатак је био да изврши мобилизацију људства и да прикупи 

храну4б. ·. 
У лето 1944. године четници су лооштрили свој терор, с обзи~ 

ром да им се власт ове више измицала испод руку, а непОСЛУЈПНОСТ 

народа је расла из дана у дан, па су тако губили и оно мало утицаја 
што су имали, док је углед и симпатије за народио-ослободилачки 
nокрет растао. То све доводило је четнике до беснила, те су се СЛ\'· 
жили свим могућим средствима да присиле народ на извршење љихо
вих нареЬења. 

Једном приликом четници су, преко команданта среза, заказали 
збор у Горњој Тоnлици, па како овај збор није успео, то су четници 
послали своје троЈке по селима од куће до куhе да дотерају народ на 
збор. Променили су место. одржавања збора, уместо да се одржи у 
Горњој Топлици, ,како је првобитно заказано, одрећено је да се збор 
одржи на Разбојишту и то ноћу у 12 часова. Четничке тројке ишле 
су од куће до куће и гониле народ на збор. Тада су претили стрељаљем 
и клањем оних који се не одазову на овај збор на који су морали ићи 
сви из куће који могу да ходају, јер су четници говорили да кога 
наћу у кући за време збора да ће бити заклан. 

На збору је говорио Милић Бошковић, чији се говор састојао 
само у nретњи да ће убиm и заклати оне који се не покоравају чет
ничким нареЬењима и оне за које се установи да сараћују са парти
занима. На том збору четници су прочитали пресуду о стрељаљу Ми
лојка и Љубинке Јефтић из Попадића због сарадње са партизанима. 
Пресуда је била већ извршена. Говорили су да су стрељали Милојка 
због тога што је nримао партизане, а његову супругу зато што је ку
вала и сnремала ручкове партизанима 47. 

44 Исто, стр. 112 
45 Исто. 
46 Исто, с1р. 113 
47 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарског, 

Горља Топлица, стр. 105 106. 
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У писму Сретена Читаковића од 24. јула 1944, измеЬу остЗАоr 
пише: ,,што се тиче ситуације она се није изменила у нашу корист и 
nоред тога IIПO су четничке снаге сасвим мале, ситуација се погоршала 
на нашу штету ... nоред осталог и Јеватаље једног од петорице који 
су отишли за Ш(умадију, МТ) и љегово признаваље куда је nрошао ... 
и одмах је одао склониште" које је било изграЬено у шуми Михајила 
Остојића из Бабајића•в. 

Преко територије среэа колубарског за одред у Шумадију од
лазили су са територије целог округа ваh.евског уКh>учујући и Ваh>ево. 
Тако је и гимназијалац Бока nошао у бригаду, али је касније дезерти
рао и био ухваћен од четовоће у Дудовици. Бока је одмах nризнао све 
IIПO је знао и довео четникс у шуму Михајила Остојића из Бабајића у 
Кацапи измећу Бабајића и Дучића где је било наше склониште, а у 
чијој изградљи је учествовао и Бока. Читаковић Сретен у свом изве
штају од 28. јула 1944. nише "у склоништу је било следеће: 1) ХИЈЪаду 
табака хартије и индига; 2) Историја СКП (б); 3) једна кљига Лењи
нова ... 4) један комплет тема за курс. Ове ствари морали смо сместити 
у то склониште, јер склониште где нам је била техника било (је) уrро
жено". То је реч о склоништу за технику у шуми Милорада ФИАИПо
вића у Цветановцу. Даh>е Читаковић каже ,,после Бокине издаје оn
станак на овом терену је био тежак"49. 

У лето 1944. године на нашем терену ситуација је била тешка 
.,без обзира што су четничке снаге мале" каже у свом извеiiПају 
члан ОК-а Ваh>ево Демид Сретен Читаковић, јер је округ ваљевски 
.,главна четничка база". Даље Читаковић пише .,како се наша војска 
не креће по овом терену да би ми (мисли на ОК и среска партијска 
поверенства) и народ имали заштиту то смо приморани да наш рад 

и наше кретаље обавh>амо на сасвим конспиративан начин". Па и 
.,овакав начин рада и кретаља не може да буде непримећен. Када 
будемо примећени настају потере, претље нашим пријатељима итд . 
. . . Једина снага која може да измени ситуацију јесте наша војска"50. 

После ликвидације двојице четничких сарадника у селу Јајчићу 
четници и љихови сарадници припремали су се за освету, nооштрили 

су контролу терена и обавештајну службу на територији цветановачке 
оmптине. Сестра стрељаног Адама Остојића из Јајчића Савка Велима
новић из Цветановаца и супруг јој Милош Велимановић и до тада 

• • 
активни сарадници четнички, сада су ЈОШ активниЈИ и траже од чет-

ника да се казне сарадници nартизана51. 

Крајем јула 1944. у село Бошњановић сјатили су се бројни чет
ници. Дошао је Гараган са својим одредом, Мрваљевић са четом 
окружне четничке nолиције, четнички командант среза колубарскоr 
Иван Стеnановић са својом четом; Часлав Протић, четнички функцио-

48 АС, ОКВ, бр. 91. 
49 ОК-а Аранђеловац, 28 VII 1944, копија, власништво Сретена Чи

таковића. 
50 Исто. 
51 Стеноrрафске белешке мемоарске грађе среза колубарског, Цве

тановац, стр. 121. 
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Jiep четЮIЧке команде; Жика Кандић, члан срескоr чеrничког штаба; 
иследннк Милутин Бокић, агент опецијалне полиције. Ова четничка 
груnа руководИЛаца сместила се у кући Милана Мијаиловића. Позвали 
су четнички национални одбор из села Цветановца. После ових дого
вора уследило је xamueљe 26. или 27. јула 1944. и то: 

Из Цветановца: Гвоздена Даничића, Милорада Филшювића, 
Исаила Бранковића и Милана Томића и одвели их у Бошљановић У 
кућу Милана Мијаиловића. Суtрадан су ухапсили и Милутина Фили
nовића из Цветановца. 

Из Бабајића су ухапсили: .!Ъубу Радисављевића, Војка Сајића, 
Велику Сајић Тицу, Милутина Јанићијевића, Миодрага Вуксано-
вића, Милана Аврамовића. 

Из Велишевца: Влајка Обрадовића, Драгана Јовановића, Вита
мира Радисављевића и Стојадина Аруновића. Тражили су и Михајила 
Ралисављевића, али није био код куће. 

Из Јајчића: Радивоја Маринковића, .!Ъубу Гавриловића, Мил,ка 
Ј оксимовића и Драгослава Веселиновића. 

А 29-ог јула из Цветановца су ухапшени: Милан Пауновић, Бош
ко Пауновић, Боривоје ФиЛИ11овић и Радиша Филюювић, а сутрадан, 
30-ог јула, су ухаnшени из Цветановца Радован М. Кустурић и Свето
лик-Лика Митрић92, 

Из Горљег Мушића су ухаnшени и отерани у Бошњановић: 
Цвеја Живановић, Лика Алексић и Милорад Читаковић53. 

А са територије оnштине мионичке ухапшени су и одведени у 
Бошљановић Младен Никић из Санковића, члан КПЈ; Миливој Марић 
из села Мионице, члан КПЈ; Александар Дрnић из Бурћевца и још 
четири човека су yxamueнa, али имена нису утврћена. Сви су пуштени 
после саслушаваља и батинаља сем Младена Никића који је стрељанм. 

Милан Пауновић, члан СКОЈ-а у својим сећаљима каже ,.од 
ухаnшених nрво је доведен на саслушаље Исајило Бранковић ... nосле 
пола сата позвали су ме на саслушаље ... nитали су ме одакле сам, 
колико имам земље и када сам рекао да имам пет и по хектара, онда 

су ми рекли ,,А шта ће теби комунисти?" Ј а сам на то рекао да не 
знам ни ко су ти људи. После тога ме је Бокић nитао: ,Дознајеш ли 

ти Сретена Читаковића, Миленка Топаловића и осталу груnу?" Ја сам 
рекао овако Сретена Читаковића познајем од пре рата, јер је радио 
у застуnништву .,Сингер" шиваћих машина. За друге сам рекао да их 

не познајем. Питао ме је: зар им ниси носио хлеб у Садовац? Рекао 
сам да нисам. Кад сам то рекао ударио ме је некомrко nута у груди. 
Био сам пао. Цале Протић ме је ухватио за косу, подигао и рекао: 
Ми све знамо. Знамо ми за СКОЈ. Рекао сам да не знам шта су то 
скојевци. Онда је Цале Протић рекао Курћуби и Ландари (четници-

-

5~ Исто, стр. 121 122; Бабајић, стр. 190. 
53 АС, Стеноrрафске белешке мемоарске rрађе среза колубарскоr, rо-

рњи Мушић, стр. 40. · 
м АС, Стеноrрафске белешке мемоарске rрађе среза колубарскоr, 

Мионица, стр. 193. 
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ма): постуnите по вашем. Почели су ме тући, а Цале је викнуо на је.А; 
иог: идите .и доведите Исајила Бранковића. Кад је Исајило дошао у 
собу где сам био саслушаван, Цале му је рекао: ВИдиш Бранковићу 
овај не зна о томе ништа. А Исаило се окренуо мени у лице и рекао: 
знаш кад смо били у Садовцу под грмом са Сретеном Читаковићем, 
Миленком Тоналовићем, Васком (Миливојем Гајићем) и Миком (Мика 
Милосав..ъевић). Знаш да је са нама био и Бора ФиЛ!иповић. Ја сам на 
то рекао: Исајило, ти ако си био ја нисам и не знам о томе ништа. 
У том су довели Радишу и Бору ... ударили су им по два шамара и 
казали Исајилу: говори им у Л!ице истину да су били са вама. Радmпа 
и Бора су рекли: ми нисмо били, а ти Исајило ако си био немој нас 
везивати. Исајило је тада пред нама загрлио Цала Протића, п..ъеснуо га 
руком по рамену и рекао: ти си ми отац, спасао си ми живот. Дај једну 
тројку, ја знам где је Сретен, Миленко и Васко и можемо их одмах 
похватати. На то му је Цале рекао: Не треба, :предаће се они сами. 

Након тог саслушаља следило је и друго саслушаље све истог дана, 
30. јула 1944. године каже Милан Пауновић па наставља: Исајило 
је рекао и за Леку да зна о раду о:о.1ладине, али је и овај одбио да 
призна. "Поново су саслушавали и тукли Милана, Бору и Радишу. 
Нису признали. Милан Пауновић каже: "У пролазу из собе где смо 
били ислећивани па кроз оџаклију видео сам Милутина Филиповића 
како лежи на бетону у једном углу оџаклије онесвешћен и да га по

ливају водом"ss. 

Да..ъе Милан каже :,.У ноћ из:-.1ећу 30/31. јула 1944. улазили су 
четници у собу где смо били затворени са списком у руци и прозивали 

поједине ухапшене дру.гове. Тако су прозвали Радивоја Маринковића, 
Мюька Јоксимовића и Јьубу Гаврнловића, сва тројица из Јајчића. 
Радивоју Маринковићу су наредили да се скине ... и остао само у 
вешу. Рекли су му да веже своје ствари, на шта је одговорио: нећу да 
их вежем и не требају ми ... после чега су свезали Радивоја ставили 
му руке на лећа и негде одвели. После три-четири минута чуо се 

пуцаљ из пушке и ми ухапшени смо мислили да је Радивоје убијен ... 
После овога је изведен Јьуба Гавриловић и Ми..ъко Јоксимовић на 
исти начин ... Нису враћени код нас у собу ... ујутро су пуштени, 
пошто су пре нас били ухапшени, тучени, ·премлаћени, мучени и са
слушавани". 

А Радивоје Маринковић о своме хапшељу, тучи и малтретираљу 
каже: ,,После саслушаваља Милутина Филиповића и љеговог бати
наља позвали су ме у другу собу на саслушаље. Изашао сам у оџаклију 
где сам видео Милутина Филиповића свег крвавог и згрченог на 

nоду ... Питали су ме да ли сам у партизанском одбору ... зашто је 
Адам nогинуо". Радивоје је увек одговарао да није, да не зна и томе 
·слично, већ према nитању. Тукли су га мотком и немачком бомбом 

са дршком. "На другом саслушаљу ударио ме је Цале Протић, каже 

• 

55 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарскоr, 
Цветановац, стр. 122-125. 
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Радивоје, и рекао: водите га у собу где су они за стрељаље •.• Ту сам 
видео све наше затворенИЈКе . . . Кала ме је спроводио (Иван Стеnа
новић) .рекао ми је, уколико не признам, да ће ме заклати, показујући 
ми каму ... После nет минута дошли су четници са цедуљом, прозвали 
су ме и рекли да устанем. Тражили су од мене да скинем одело, остао 

сам у вешу, тражили су да свежем одело, а рекао сам не треба ми 
одело, нећу да га везујем. Пошто ме је ударио свезао сам одело ... а 
мени је завезао са конолцем руке на леЬа и без одела дотерао у 
канцеларију где сам био саслуша1шн. Тражио је да nризнам ... немам 
шта да признам ... после тога су ме ·истерали напоље где је било двори
ште пуно четника. Истерали су ме необученог само у доњем вешу 

и сви су обилазили око мене и питали зар нећеш да лризнаш? Кад 
су чули да не признајем ништа један је рекао: водите га на стрељање, 
а други је I!IИтао: је су ли готове раке! lieкo је одговорио: Јесте мала, 
а велика још није. Неко је добацио: гоните оног малог на с'Грељање 
кала је готова рака. Одвели су једног малог човека везаног у воћњаку 
испод куће и чуо се луцањ. Кад су се четници вратили и rралортирали 

• 
команданту да су извршили задатак командант Је рекао: гоните и 

овога, локазујући на меие каже Радивоје. А кад су га одвели у воћ
њак олет су nитали: зар олет нећеш да лризнаш, говори!" И тада је 
Радивоје одговорио "Немам шта да говорим na да имам и стотину 
живота"56. 

Тако је то мучење и батинање ових ухалшених трајало, али је 
• • • 

на крају Један део ухалшених nуштен са лретњом да не смеју причати 
• 

да су мучени, а други део Је задржан. 

Радивоје Маринковић о лошем држању Исајила Бранковића 
каже: " ... довели су ноћу Исајила Бранковића, који је nред свима 
нама (у ·вајату) изјавио да је све признао, као и да су му четници 
обећали да ће старије из Цветановца побити, а омладинце пустити". 
Још Радивоје .каже: "Док сам био у овом вајату слушао сам мучење 
на саслушавању, које су четници спроводили над овим нашим друго
вима. Били су мучени, тучени до бес вести, а затим водом nоливани". 

На крају овог великог хаmпења, после велике rортуре, мучеља 

физичког и поихичког кад четници нису усnели да сломију код ових 
људи борбени дух, оданост ослободилачкој борби, сем •код Исајила 
Бранковића, бесни због тога као коначна одлука је стрељаље целог 
илегалног Народноослободилачког одбора села Цветановца: Милорада 
Филиnовића, Радована Кустурића, Бошка Пауновића и Лике Митрића; 
као и члана КIШ из Санковића Младена Никића. То је извршено 
31. јула 1944. године. 

Исајило Бранковић је остао у четницима и добио I!IИШТОЉ, а 
ослобоћењем нашег краја CTYifiИO је у НОВ, али је и отуд дезертирао. 
Док је био ск.ојевац извршио је проневеру новца nрикуnљеног за НОП, 
па му је Војни суд у Ваљеву за све то што је nочинио судио и на 
смрт осудио. 

56 исто, с.-тр. 125 127. 
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Од сарадника НОП-а овде се лоше држао само Исајило Бран
ковић. Према казиваљу ових наших сарадника који су хаmпени 
Милан Томић, из Цветановца, који није био сарадник НОП-а, је та
коће одиграо неку улогу, јер је и он био ухапшен тада, али се тамо 

• 
кретао као сл.ободњак. Миодраг Филиповић fiића каже да му Је 
Милан Томић тада казао ,.Исајило је одао све и твој отац Милорад 
тешко да ће извући главу"s~. 

Ово четничко хапшеље наших сарадника, саслушаваље, зверско 

мучеље и батинаље до бесвести, које је завршено стрељаљем илегал
ног НОО-а села Цветановца и члана КПЈ из села Санковића изазвало 
је гнушаље мећу сељацима, не само села у општини цветановачкој 
него и читаве шире околине, где год се о томе сазнало. Тако је Живко 
Пауновић, иначе познат као угледна личност у селу Цветановцу, 
изгрдио у својој кући Жику Кандића и Милутина Бокића, говорећи 
им да су побили најбоље људе у селу и да су са тим појачали мржљу 
народа према четницима, као и да се такав љихов рад може упоре

дити само са разбојништвом. Овај иступ Живка Пауновића чуо се у 
целој околиниsв. _ 

После стрељаља НОО-а у Цветановцу четничка окружна поли
ција дошла је у Велишевац код Лазе Радовановића и поново су ухаn
сили Влајка Обраловића, Стојадина Аруновића, Драгана Јовановића, 
Витомира Радисављевића и Михаи_\а Радисављевића. На саслушаљу 

• 
им Је речено: ви вшпе у селу не можете остати и ако се ма шта деси 

ви ћете бити побијени", па су под тим условом и пуштениsэ. 

Истина је да је била мучна ситуација у срезу колубарском после 
ових четничких зверских недела почиљених у Бошљановићу и Цвета-

• 
новцу, али Је истина и то, да ми под таквим терором и таквим стра-

хом који су четници даноноћно уливали народу у главу, народ није 
поклекнуо, а веру у победу НОП-а нису могли поколебати, јер је nо
беда већ била на видику, што су и сами четници морали већ видети, 
па их је то још и више доводило до беса. 

О ситуацији на терену среза колубарског у своме писму, од 
30. августа 1944, Павлу (Душану Петровићу Шану) Аемид (Сретен 
Читаковић) пише ,.Ситуација на овом делу нашег округа нимало се 
није изменила. Батине, претље онима који нам дају храну свакодневна 
је појава. Поред овог терора четници са својим лажима иду тако да
леко да су на збору у Бошљановићу на коме је било nрисутно око 
400 људи говорили да су команданта цветановачке оmптине (Животу 
Лазаревића, ковача) убили зато што је одржавао везу са комунистима 
и што је прикупљени новац за четнике давао нама. Мећутим, тај љи
хов командант није нас ни видео, већ су га убили из личне мржње 
која је постојала измећу команданта села и једног четничког офици
ра. Истога дана када су држали збор у Бошљановићу држали су и у 

57 Исто, стр. 127 129. 
58 Исто, стр. 132. 
59 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарског, 

Бабајиh, стр. 132. 
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Г. Топлици који је био слабо nосећен. Зато су четници били љути и 
наредили да сељаци морају доћи на :mop у 2 сата после пола ноћи. 
Из овога <:е види колико је народ за четнике, јер тамо где нису 
клали и реће батинали народ их не слуша, а овамо где је радила 
кама и где ради батина народ мора да слуша њихове лажи"во. 

Током 1944. године све до ослобоћења овога краја на терито
рији Брежћа и Горњег Лајковца четници су били господари. Нацио
нални четнички одбор био је власт која је обезбећивала спровоћење 
нарећења окупатор<:ке сре<:ке власти, извршење четничких нарећења, 
сnровоћење <:вих нареза, контрола вршаја као и мобилизација људства 
за четиике. За борбу на Мравињцима у априлу 1944. четници су уз 
батине мобилисали људе да би зауставили надирање партизанабl. 
Слична <:итуација је била и на територијама општине у Крчмару, 
Рајковићу, Боговаћи и Марковој Цркви. 

Приликом надирања наших јединица и ослобоћењем терито
рије среза колубарског четници су при повлачењу говорили да пар
тизани чине велика недела, да кољу, убијају, силују и да људи не 
треба да их сачекују код кућа, него да треба да <:е nовлаче исnред 
четничких јединица. Било је и заведених који су то поверовали, али 
се народ није дао преварити. V Рајковићу приликом повлачења чет
ници су убили Тихомира Спасојевића из Рајковића, на месту званом 

Котлине, зато што им је казао: ,.где бежите, ето наших од,реда који 

су стигли, баците пушке и хајдете у наше одреде". Убио га је Јован 

Танасијевић из Рајковића брат Цигин~'2. 

Покрајински комитет Комунистичке партије Југославије за 

Србију у свом писму свим партијским организацијама 1. сеш·ембра 
1944. пише ,Достављени су моћни темељи нашој новој држави. Нема 

те силе .која их може уништити, јер је љен највећи непријатељ, фапrи

стички OKY'flaтop на издисају. То нам гарантује јединство народа ос

тварено кроз народноослободилачку борбу, наша славна Народно

ослобод,илачка војска и партизански одреди Југославије и наши 

моћни савезници Совјетски Савез, Енглеска и Америка. Издајничка 

душа наших унуzрашњих непр~јатеља у Србији Неднћ, Лютић и 

Дража Михаиловић и других није могла да затрује душу народа Ср

бије који одбија пут rраћанскоr рата у -који га гурају издајници Недић, 

1Ъотић и Михаиловић ... Један једини пут којим иде народ Србије 
јесте народноослободилачки покретвз. 

во ОК-а Аранђеловац, 30. VIII 1944, копија, власништво Сретена Чи
таковића. 

61 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарскоr, 
Рајковић Брежђе, стр. 18. 

6~ Исто, Рајковић, стр. 165; Брежђе, стр. 19. Цига Танасијевић иста
кнути четник. 

вз ОКВ, 1. IX 1944, копија, власништво Сретена Читаковиhа. 
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4. ДЕЛАТНОСТ СРЕСКОГ ПАРТИЈСКОГ 

На новоформираном партијском поверенству стајаАИ су крупни 
и тешки задаци, али уз nомоћ ОК-а Ваtоево, руководство је успешно 
деловало илегално све до ослобоћеља овога краја, а nотом наставило 
nод легалним условима. 

Период од непуних девет месеци, јануар септембар 1944. го-
дине, давао је довоtоно могућности да ово руководство доће до из
ражаја у своме деловаљу. И то руководство је, као целина, као колек
тивно руководство, успешно деловало и извршило поставtоене задат-

• • • 
ке, изузев што НИЈе успело да С'ГВори nартизански одред на СВОЈОЈ 

територији. У временском периоду април мај 1944. били су најбоtои 
. услови за формираље одреда, али је недостајало једно језгро, једна 
· мања војна јединица, која би окупtоала tоудство и водила борбу са 

непријате!оС'Ким формацијама које су тада деловале на овом терену . 
Мећутим касније све је маље услова било за оствареље тог задатка, 
све до коначног ослобоћеља овога краја када је омладина, и не само 
омладина, среза Колубарског похрлила у редове бораца за слободу 
своје домовине и дала видног учешћа у томе. 

У писму секретара ОК-а Ваtоево, Мике Милосавtоевића, од 13. 
фебруара 1944. године каже се да треба .. на терену посветити већу 
пажљу tоудима који одскачу од осталих било у раду и сл. тако да 
би их теоретск,и уздигли 11 за кратко време повукли у илегалност. 
Ово важи како за старије тако и за омладинце. Уколико неки од 
таквих буде угрожен одмах их по моrуliству повући у илегалноств4, 

У илегалним условима за политички рад на терену секретар 
ОК-а Мика Милосавtоевић 13. фебруара 1944. nише .. најважније сред
ство за брзо повезиваље са tоудима и селима и одржаваље онога што 
имамо јесте техника"64 • У истом писму се каже .,Вести немамо. Радио 
смо послали на оправку, јер је настрадао од влаге". Радио и остала 
техника била је смештена у склоништу које је било ураћено у шуми 
Милорада Филиповића близу љегове куће у селу Цветановцу. И док 
смо били одсу'Гни влага је продрла у склониште, те је тако оштећен 
радио апарат. У истом писму секретара ОК-а се каже да треба ,,што 
смелије приступити формираљу (партијских, МТ) актива. Јер ће се 
.\>Уди брже васпитавати и уздизати кроз активе него кроз НОО (на
родноослободилачке одборе, МТ). Дабоме да ће појединци ошасти, 
али из замељивати новим"uз. А у вези прикупtоаља муниције у том 

писму се каже .,настојте да скупите што је моrуће више пушчане 
муниције. Сваки метак узимајте ако доћете до љега"Еn. -

Одмах почетком 1944. развијен је илегални рад на територији 
среза колубарскоr, нарочито у даtоем продираљу, у ствараљу нових 
упоришта. То потврћује и секретар ОК-а Ваtоево Мика Милосавtоевић 

-

• 

64 АС, ОКВ, бр. 88, стр. 1-2. 
65 Исто, стр. 2. 
66 Исто. 
67 Исто, "'C'l""·p. З. 
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у nисму од 29. фебруара 1944. у коме се каже .,успели смо да ·продремо 
још у известан број селава. У истом nисму секретар ОК-а Ваљево nита 
другове из Шумадије .,шта је било са нашим летком. Имате ли могуh
ности да га одштампате". А затим тражи радио вести и остали мате
ријалб9. Овај летак ОК-а Ваљево послат је 16. априла 1944. да се штампа 
у Шумадијуrо. У наnомени уз писмо о овом летку пише .,у овом летку 

обра1'ИАи смо се како мобилисани-м четницима тако и добровољцима. 
Ако је неиоправно ти исправи". 

У оПIIIтини бабајиhској на почетку 1944. године политички рад
ници су наставили рад са људима са којима је веh до тада раћено . 

• 
То се састојало у појединачним и групним разговорима о политичкоЈ 

ситуацији, о стаљу на фронтовима, о раду непријатеља и ·кроз то су 
другови добијали задатке за рад на својој територији. Као основни за
датак је био: проширити наш утицај и обавестити што шири круг 
људи о стаљу на фронту како код нас тако и на осталим фронтовима, 

• 
а посебно о снази нашег покрета. Рад наших сарадника постао Је 

смелији у nроналажељу и nовезиваљу са новим људима. Наше орга
низације: НОО у Велишевцу и две скојевске организације у Бабајиhу 
и Велишевцу учврстиле су свој рад, те се љихов утицај у селу знатно 
проширио и побољшао у односу на претходну годину'll. Слична ситу
ација је била и у осталим селима где смо имали организације и упо
ришта. 

У пролеће 1944. године политички радници са овога терена 

спремили су једно склониште за технику у шуми Михаила Остојића 
у Бабајићу 3Ваној .,Кацапа". Шума је била млада, -веома густа, скоро 

те је пролаз кроз љу врло отежан за човека. Склониште 
• • • 

Је наnрављено удаљено од сва·ког пролаза и у њему Је смеш!'еН радио 

апарат, nисаћа машина и остали материјал за умножава:ње. Ово скло
ниште је коришћено само два месеца, јер је почетком јvла било от
кривено од четника. У моменту откриваља у склоништу је била хар
тија и неколико кљига и брошура, а радио и машина однеги су због 
влаге на друго место и то баш уочи откриваља. Ово склониште открио 
.ie један омладинац из Ваљева по имену Бока, који је на пролазу за 
Шумадију за одред у тој шvми преданио и једне ноћи учествовао у 
прављељу склоништа. А у Шvмадији кад је био заробљен признао је 
четницима све што ie знао. Партизани су га заробили после недељу 
дана и ликвидиралип. · 

Осим постојећих упоришта током 1944. године у Велишевцу је 
успостављена веза са Миломирем Матићем, а са Вељом Матићем имали 
CMQ. један разговор, а такоiЈе и са Милорад ом Марковићем, који је дао 

68 ОКВ, 29. П 1944, копија, власништво Сретена Читаковића. 
69 Исто. 
70 ОК-а Аранђеловац, 16. IV 1944, копија, власништво Сретена Чита

ковића. 
71 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарског, Ба

бајић, стр. 182-183. 
7:\ Исто, стр. 186 187. 
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нешто муниције. У Бабајићу преко Животе Лукића и Јордана Павло
вића уопостављена је веза са Иваном Остојићем, који је тада био У 
пољској стражи. Тада и на даље давао нам је муниц,ију коју је крао 
од по...ьске страже, где је и даље остао. Он је снабдевао :пиштољском 
муницијом и дефанзивним бомбама. Договорили смо се да нас обав_е
штава о кретаљу по...ьске страже по терену и да обавештава у случају 
претреса. Иван је извршавао постављене задатке7з. 

На територији општине Дучић nочетком 1944. године настав
љено је са радом са свим оним људима са коЈима је била уопостављена 
веза раније и тај рад се одвијао све преданије од стране тих активи
ста. Они се све чвршће мећусобно повезују и све чешће одржавају 
мећусобне контакте, а затим и смелије врше утицај на остале nоштене 
људе у селу. У томе су се нарочито истицал,и партијска организација 
и Народноослободилачки одбор. Током 1944. створена су упоришта 
код Крсте Iiировића, Слободана Миловановића, Милијана Добросавље
вића, Стане Јаковљевић, а навраћали и разговарали код Саве Мило
вановића, Чеде Обрадовића, Тихомира Николића, Јевте Вићентијеви
ћа, Гвоздена Матића и Милојка Рад<?вановића. Био је организован 
састанак са ондашњим председником општине Будимиром Милосав
љевићем, али до тога састанка није дошло74. 

У селу Јајчићу почетком и током 1944. постојали су и деловали 
успешно Народноослободилачки одбор и скојевски актив7s. 

У селу Бошњановићу рад се и даље одвијао и у11юришта су се 
проширивала упркос хапшењима и склањању неких сарадника ван 

места под притиском терора7б. 

Током 1944. године на терену Кадине Луке и Палежнице иле
гални nартијски радници су успоставили, поред постојећих веза, које 
је остварио Михаило ~адисављевић још и везу са Тиосавом Бурићем, 
коју је везу раније успоставио Милан Пауновић из Цветановца. Даље, 
веза је остварена са Александром fiирјанићем, који је прихватио иле
галне политичке раднике и извршавао постављене задатке77. 

У селу Ба је остварена веза са Милојем Бурћевићем, а преко 
Станимира Даничића из Цветановца. 

На територији општине Горња Топлица, као и свуда на овом 
терену, настављено је и у 1944. години са политичким радом са већ 

• 
од раНИЈе успостављеним везама, али се истовремено радило и на 

успостављању нових веза делујући политички и кроз то се долазило 
• • 

до. шире развијеног nол,итичког рада на терену. Са порастом симnа-
ТИЈа у народу за НОП четници су пооштравали свој терор мислећи 
' ' ••• • • • 

-:. .. ; ....... ~ ..... -- ~ ,.~, 

73 Исто, стр. 186. 
74 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарског, 

Дучиh, стр. 29-30. 
75 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарскоr, 

Цветановац, стр. 116. 
76 Исто, стр. 115. 
77 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарског, 

Славковица, Кадина Лука, стр. 30; Ба, стр. 30. 
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да ће уопети да утуше народно расположеље. Четници успостављају 
широку мрежу својих стража, заседа и патрола да би онемоrућили 
сваку активност сарадника НОП-а. Упркос четничком терору, терору 
окупатора и осталих издајника и свим моrућим формама притиска на 
народ, утицај НОП-а је растао иако на овом терену није било наших 
јеАИНица, што би, да је било, свакако много више било моrуће учи
нити политички у овом крају. На територији ош11тине Горња Топли
Ца током 1944. године остварена су упоришта: у Ракарима код Жив
ке Ускоковић, Ангелине Ускоковић, Милице Цвејовић; у Берковци
ма код Радосава Иrњатовића; у Гуњици код Милана Богдановића и 
Гојка Марковића; у Струганику код Драгише и Миодрага Николића, 
Јеремије Николића и Живорада Р. Николића; у Поподићу код Милој
ка Јевтића, Станише Чолића Пује, Боје Савчића (наставЛ>ено; у 
Команицама код Нинка ПЗiПИћа, Миленка Живковића и Сибина Бош
ковића, Преко Ракара успоставл,ена је веза и са Светиславом Мило
савл.евићем из Велишевца7в. 

Крајем марта 1944. године Миливоје Гајић-Васко и Миленко 
Тоnаловић боравили су у кући Чедомира и Росе Гавриловић и већ из
јутра Роса је обавестила, која је тога дана била сама код .куће, да 
се група л,отићеваца, њих око 60, приближава од раскрснице са дру
ма у правцу њихове куће. Како су кућа и двориште били на видику 
л.отићеваца то није било могуће извести неnримећено повлачење, те 
су се попели на таван. Роса се сасвим храбро ·И nрисебно држала, узе

ла је метлу и чистила двориште певајући као да се ништа необично 
не догаћа, а л.отићевци у стрел,ачком строју претресали су кућу и 
зграду, али на таван се нису пели79. 

Крајем зиме 1944. године једне ноћи група политичких радНИ
ка са овога терена (секретар Окружног комитета Мика Милосавл,е
вић, члан Окружног комитета Сретен Читаковић; секретар Среског 
партијског поверенства Миленко Топаловић и чланови овога пове
ренства Миливоје Гајић-Васко и Јова Гркинић Шале) боравила 
је у кући Чедомира Гавриловића из села Ракара. Те вечери имали 
су инсталиран радио и слушали су вести из Москве. За време док 

су слушали вести са њима је био и Чедомир Гавриловић, а његова 
• • 

супруга чувала Је стражу, али Је и она повремено улазила унутра да 

чује ве~ти. У једном моменту, када је Роса била унутра, за њом је 
дошао Један четник и чуо разговор и радио унутра. Роса га је зате

кла пред прозором. То је био Драган Рафаиловић БОНТ. Он је 
запитао Росу "ко је то", а она му је одговорила Калабић. Четник 
• 
Је рекао да жели да иде код Калабића, аАи га је Роса одбила, гово-
рећи му да је Калабић л.ут и јако нерасположен и да не иде код 
њега, па га је одвела у другу кућу. Роса се вратила код nолитичких 
радника и обавестила их шта се догорило. Два друга су отишла са 
Росом и довели четника код другова. Четник је тада саслушам, а 

7
8 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарскоr, 

Горња Топлица, стр. 94 95, 96. 
79 Исто, стр. 101. 
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rtOCAe щга је донета одлука да се стре.л,а, зато што је био активни че
тиик и што се сматрало да ће nријавити наш боравак у тој кући, 
што би зцачило уништити ову породицу. Роса и Чеда су молили да 
се ова казна не изврши, верујући да пх овај четник неће пријавити. 
На њихову интервенцију стре.л,ање није извршено, а овај четоок 

• • • 
сутрадан Је отишао код четника и приЈавио да Је видео групу nар-

тизана у шуми испод куће Чедомира Гавриловића, а касније је ре
као да је ове партизане видео у кући Чедомира Гавриловића. Том 
приликом цетницима је рекао да су партизани наоружани аутомати

ма и да сви имају кожне калуте, да имају радио 'станицу и да су у 
напосредној вези са Москвом. После овога био је ухапшен Чедомир 
Гаврнловић и њсгова супруга Роса. Прво су саслушавани поједина
чно, а затим су суочавани. Четннци су покушали да изнуде nризна
ња, говорећи једноме да је друго признало, али ниједно није ништа 
признало. Чврст став н непоколебљиво држање овог брачног пара 
довело је четникс у сумњу да ли им је четник говорио истину, јер 
је он при свакој изјави говорио дру.кчије. Чедомир и Роса издржали 
су све четничке батине н тортуру и благодарећи томе храбром др
жању били су пуштениво. 

И на територији општине Мионица наставило се са радом у 

1944. са свим везама које су постојале претходне године и преко ових 
на нове .л,уде. Упоришта су постојала у селу Клашнићу, Шушеоки, 
Вртиглаву и варошици Мноницияl .. 

Варошица Мнонпца у 1944. постала је четничко упориште. Сим
патизере н сараднике НОП-а су хапсили ,тукли и на крају, пред осло

боЬсње, скоро онсмогуhнлн свакн рад за НОП. 
У Санковпlч•. гле је раннјс ностој<Ј,\0 јако упориште НОП-а то

I>ам 1944. скоро је оi!С\IОГућсн акпш<111 рад; једва се ~югло проћи 
кроз сс.\о илегално од чстшiЧКIIХ стража н ;Јаседа. То је карактери
стичlю за терен западно о.\ Рнбшщс"'2. 

Почетком 1944. године, преко Радшюја Марннковића из села 
Јајчнћа, покуша·вано је некоАI!КО пута .~а се обезбеди долазак иле

галних политичких ра.\ннка у село Планшншу. То није било мо
rуће остварити због тога што су сваки такав покушај четници оне
могућаваАн својим стални\1 присуство\\ v П.\анншши. Веза са селом 
одржаз:ша је преко Радивоја Марннкови11~ н то с~ Миливојем Уско
ковнhем, Гру_iицом Петковнhем 11 Ннкнфором Миханловнћем, а ка
сније смо сазнали да се ту налази 11 Коча Ускоковић. Они су добија-

• 
ли пропагандни материрл 11 деловали су у селу. 

И не само преко Радивоја, всh и преко сарадника нз Струrа
ника покушавано је да се обезбеди доАазак илегалних поАитичких 
радника. Била је припремљена веза са кућом Борисава Ј6вановИћа, 

• • 

али то НИЈе остварено зато што су чспнщи увек били у селу Плани-

80 Исто, стр. 100, 101. 
81 АС, Стеноrрафске белешке мемоарске грађе среза колубарског, 

Мионица, стр. 192. 
8~ Исто, Санковић. 
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ници у моменту кад је требало да доћу илегални политички раднЈЩИ 
преко Струганика. Четници су боравили 11 у другим селима али су 
ипак политички радници продирали, меЬупш у Планиницу нису мо
гли, јер нису познава.\И ни терен ни А>уде. Л.щ истина о НОП-у допи
рала је поред свега у Планиницу, преко Радивоја Маринковића из 
Јајчића и преко другова из Струганика. 

Ови сарадници из Планинице на основу добијеног материјала 
деловали су у своме селу, разговарали су са доста људи и делили и 

р~стурали пропагандни материјал, па су чак и преписивали матери

јал руком, те на тај начин и умножавали. Када су растурали летке 
" четници су после тога говорнлн "да су партизани туда пролазили . 

На збору су четници претили да he стрс.ъати онога ко сараћује са 
партизанима. И поред тога што су четници стално боравили у Пла
ниници они нису успели да од овога села створе себи упориште, а 
то се види по броју добровољно отишлих у НОВ четрдес.ет један.вз 

На територији општине Маркова Црква током 1944. године 
четющи су били апсолутни господари, а утицај НОП-а сведен је на 
сасвим слаб степен, јер је недостајао организован рад, а имало је 
људи који су били опремни на рад за НОП, па и на жртве ако треба. 
Најактивнији четнички агитатори били су свештеник Живота Дани
чић и Србољуб Јовановић.В4 

И током 1944. године, поред појачаног терора четника, љо
тићеваца, недићеваца и Немаца, настављен је илегални политички 
рад и у селима западног дела среза колубарског и све везе и упо

ришта из 1943. године задржане С\' па чак и проширсне.во 
Из писма секретара ОК·а Вал-.ево од 20. априла 1944. ОК-у 

АранЬеловац види се да је на претходној вези прим:ьено л.иста "Глас", 
бр. 1 2, 50 комада; вести 100 комада; Историја СКП (б) један ко

мад; О националном питању Југославије 1 комада; "Глас", бр. 6, 12 
комада, бр. 7, 10 комада; Питања лењннизма 3 комада; летак ОК-а 
Крагујевац и ОК-а СКОЈ-а Крагујевац по 5 комада; говор Стаљина 
17 комада; Пролетер, бр. 16, 1 комад; О партији (реферат) 2 комада; 
нардба Стаљина 15 комада и летак ПК-а 50 ·комада. А на задњој 
вези примљено је: "Глас", бр. 3, 50 комада; Стаљинова наредба 50 
комада; Космајски борац 1 комад; Организациона питања КП 4 ко
мада; Партизанске песме 2 комада; Млади борац 2 комада; Једин
ство, бр. 2, 2 комада; 1 АВ конгрес УСА ОЈ -а 4 комада; 13-та тема 
комплета 3 и радио новине 79 комада86. 

Крајем априла 1944. Бранислав Вићентијсвић из Дучића, члан 
КПЈ повукао се у илегалност, јер је био компромитован код четника 

83 АС, Стеногра!}>ске белешке мемоарске грађе среза колубарског, 
РајковиЬ Планиница, стр. 19, 29, 22. 

84 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарског, 
Мионица, Маркова Црква, стр. 17. 

в.; АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарског, 
Рајковић, стр. 162. · 

вв ОК-а Аранђеловац, 20. IV 1944, копија, власништво Сретена Чи
таковића. 
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и код љотићеваца н тиме му је био угрожен даљн опстанак код ку
ће. А nочетком маја 1944. године Светислав Деспотовић из Дучића 
кандидован је за члана КПЈ. То му је саопштно члан Среског пар:. 
тијског поверенства Јова Гркинић Шале.87 

ОК-а Ваљево 5. маја 1944. потврћује да је примљен следећи ма
теријал: 10 примерака Другог заседања АВНОЈ-а; 1 комплет Исто
рије; 1 примерак Питања лењинизма; 1 примерак Национално пи
тање од Стаљина; 3 комада Стаљинове наредбе; 10 летака ЦК-а и 800 
летака ОК-а Ваљево који су штампани у Шумадији.RR 

Истим шtсмом од 5. ~taja 1944, Мика Милосављевић, секретар 
ОКВ потврЬује .,прнмили смо наш летак". То је летак ОКВ од 30. 
априла 1944. rоднне, који је растуран у ноћ 5/6 маја 1944 Летак је 
примљен у 800 nримерака, а наручсно је још 600 комада.вв Ево тек
ста тога летка: 

НАРОДЕ ВАЛ.ЕВА И ПОДРИЊА 

Хитлеровске разбојничке хорде распадају се nод страховитњ~ 
ударцима Црвене армије и котр.ъају се незадрживо на запад. Под 
моћним ударцима Црвена армије н Совјетских народа nуцају немач
ка утврћења. Јуначка Црвена арлшја nробила је немачка утврћења 
на Карпатима у дужини 0..1, 200 юt., избила на совјетско-чехослова

чку границу и ушла у Румунију внше о.\ 90 км. На дојучерашњој гра
ници пороб.ьене Чехословачке .\епрша се с.юбодарска застава и на
говештава како ослобоЬење Чехос.\овачке тако н целе Европе од 
~tрских не~шчких отюшча. Нслtачкс хорде бацају оружје 11 у хиља
дама се предају Русима. Они ост<1в.ы1ју 11<1 стотине тенкова, топова и 
другог материјала. Они панично беже бацају!ш оружје и опре.\tу, али 
се неће задржати ни у Берлину код свог сулудог ХитАера. Црвена 

армија се налази неnуннх 500 юt. од Београда, а наши савезнrщи Ен
глеска и Америка 120 150 км. О.\ по.южаја наше народно-ос.юбо-

• 
,щлачке ВОЈСКе. 

Иде Црвена ар~шја уништава фашнстнчrzе га.~ове и носи сло
боду свrща пот.\ачеюrм и пороб.ъеюш. 

Наши велики савезници: Енг,\еска 11 Алtершш са јакпм вазду
душюш снагама свакодневно уннштавају немачку ратну индустрију 

и позадину, војне објекте 11 саобраћајне центре. Свакодневно се еру
чује на главе халапл.ивих фрицева хнл.аде и хиљаде тона експлозива. 
Пожари изазвани савезннчким бомбама непрестано горе. Горе Хит

лерове фабрпке оружја н муниције, горе немачкн хангари и градови. 

87 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарског, 
Горњи Мушиh, Дучиh, стр. 32. 

вв ОК-а Аранђеловац, 5. IV 1944, копија, власништво Сретена Чита
ковиhа. 
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Народи поробh>ене Европе дижу се на оружје. Јача народно
-ос.юбодилачка борба у Грчкој н ААбанијн, дижу се народи Чехо
словачк(' н МаЬарске. Лете фашистнчкн в:>зови са трупама и мате

рнја,\0.\1 у ваздух, праште пушке поробh>ених народа Европе који се 
дижу у борбу за своју слободу и независност. 

ВАЛ>ЕВЦИ И ПОДРИЊЦИ! 

У данима када Хитлерова ратна маuшна пуца уздуж и попре

ко, у данима када Црвена армија напредује више од 60 км. дневно, 
када се днжу поробh>енн народн Европе, на вас су навалили неди· 

ћевски и дражиновски rадовн да вас мобнлншу и отсрају на фронт 
у долину Ибра, код Ивањице и на Дрину, да се борите против ваше 
браће, против ваше слободе 11 независност!!. Они вас терају да се 
борите за Хитлера, за пропалу државу Неднћа, они вас терају да про· 
дужујете своје ропство, да продужујете живот окупатора и њихових 

паса Недића, Л>отића и Драже Михаиловића. 
Подигните свој глас! Окрените се против ваших непријатеh>а! 

Прелазите на страну наше народно-ослободилачке војске. Бежите од 
насилне мобилизације окупаторских слугу и прh>авих л.отићеваца и 
вашh>ивих четника, прелазите на страну ваше браће партизана, који 

• • 
више од три године ЛИЈУ крв против окупатора и издаЈника. 

Ако морате гинутн rиннте као што су ваши стари rннули не 

повијајући врат пред окупатором н издајнищша. Борба се прибли
жује крају! Ступајте у наше редове да заједнички унншти:о.10 непри

јатеh>е и извојујемо себи слободу. 

ОМЛАДИНО! 

На тебе су бацили око немачке счтс Нсднћ, Л>отић и Дража 
Михаиловић. Тебе мобилишу и шаh>у на ратну кланицу. Тебе у пр
nом реду терају да се бориш за прh>аве рачуне окупатора и њего

вих слугу. 

Већ је маса омладинаца обучена у нздајничке h>отићевске уни

форме и послана на фронт против наше народноосло5одилачке вој
ске у долину Ибра, код Ивањице и на Дрину. Већ је маса њих изги
нула као издајници, лијући крв протнв своје браhе, за рачун окупа
тора и њеrових слугу, а против своје слободе и независности. 

Велики део омладине мобилнсан је од четника и отеран на гра
ницу ужичкоr и ваh>евског округа тобожс на ,.маневар". Али су то 
само трикови издајника. Они су отерани на Дрину против наших 

дивизија. То су стари трикови издајника да не бн бежала остала 
омладина. Њима је потребно још млад,их живота, њима је потребно 

још омладине да је пошаh>у у борбу да се бори за њихове издајни-
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чке ци.t~оеве. Они сnремају нове мобилизационе сnискове. Поново су 
почели да мобилишу !оотићевски rадови. Већ су пошле поново дра
жииовске .,црне тројке" да хватају нови број омладине. Још се пу
ши свежа крв невино изrинуле омладине на Ибру, Иваљици и Дри
ни, а спрема се нова хајка на омладинце. Недићевски гадови и ваш
.t\оИВИ четници утркују се ко ће више да отера ·на кланицу омладине 

да би се у добрили свом крвавом господару. 

Омладина! Брани свој понос. Не буди измећар душмана свог 
народа. Не дозволи да будеш јаrље које he мирно одвести на кла
ницу оrавне слуге окуnатора: Недић и Дража Михаиловић. Поћи та
мо где се боре хиљаде млмих Срба. Сврстај се у редове наше јунач
ке народно-ослободилачке војске. 

Ви, мобилисани! Уннштавајте ваше старешине и официре који 
вас воде у смрт и прелазите на страну ваше браће партизана који се 
боре за бому и срећнију будућност младих. 

Ако морате проливати крв, пролнјте је у борби са непријате
љем, који је разорио наше домове и побио наше очеве. Покажите 
се достојни наших предака СинЬелиhа, Старине Новака, старца Ву-
• • 
Јадина н љегових синова, КОЈИ су секли турске главе по друмовима 

и планинама. На недићевску н чстничку мобилизацију одговорите 
масовним ступаљем н nреласком у редове народно-ослободилачке 

• 
ВОЈСКе. 

МАЈКЕ И СЕСТРЕ! 

Недајте вашу децу и браhу у зликовачке руке брадатих четни
ка и љотићевских rадова. Ви не смете дозволити да ваши синови и 
браћа nостану злочинци и кољаши. Не смете дозволити да се боре 

против своје браће, која се боре за слободу. Не смете дозволити да 
се боре за рачун Хитлера, Недића н Драже Михаиловића, Благоси
љајте и шаљите нама, народној војсци. Шаљнте их вашој браћи :пар-

• • 
тизанима да заЈеднички уништи:-.ю окуnатора и издаЈнике: дражи-

новске и љотићевске силеџије и батннаше. 
Позивамо и вас жене, наше мајке н сестре, да и ви узимате 

учешћа у овој светој народно-ослободилачкој борби. Позивамо и вас 
да с пушком у руци светите ваше поклане н силоване сестре и кћери. 

МОБИЛИСАНИ ЧЕТНИЦИ И .,ДОБРОВОЛ>ЦИ" 

Ми вам се обраћамо. Вама које су л,отићевски збораши на силу 
отерали од својих кућа, од својих милих и драгих. 

Обраћамо се вама, мобилисани четници који сте отерани да чу
вате стражу вашљивим четницима док они пљачкају и батинају наш 

напаћени народ. Обраћамо ·се и позивамо да бежите из редова ,,до
бровољаца", тих немачких слугу, да бежите из редова кољаша и 
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ii&Аикућа Дражиних четника, да не оrрезнете у крви и злочин~~!а 
каје они чине. Ступајте у редове наше народно-ослободилачке ВОЈСКе 
да заједнички уништимо окупатора и издајнике . 

ДОЛЕ ПРИСИЛНА МОБИЛИЗАЦИЈА КОЈУ СПРОВОДЕ СЛУГЕ 
ОКУПАТОРА: НЕДИВ, ..ЪОТИВ И ДРАЖА МИХАИЛОВИВ! 
АА ЖИВИ НАША НАРОДНО-ОСЛОБОДИЛАЧКА ВОЈСКА И 
ЊЕН ВРХОВНИ КОМАНДАНТ МАРШАЛ Т И Т О ! 
ЖИВЕЛА КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ ОРГА
НИЗАТОР НАРОДНЕ БОРБЕ! 
ЖИВЕЛИ ВЕЛИКИ САВЕЗНИЦИ СССР, ЕНГЛЕСКА И АМЕ
РИКА! 
СМРТ ОКУПАТОРУ И ЊЕГОВИМ СЛУГАМА! 

ВА..ЪЕВО 
30. IV 1944. 

КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ 
ОКРУЖНИ КОМИТЕТ ЗА ВА..ЪЕВовв 

За растураље летка ОКВ од 30. апрнла 1944. године извршене 
су припреме на целој територији округа ваљевског, а Среско поверен
ство среза колубарског уз помоћ ОК-а спровело је припреме у свом 
срезу. Било је тако организовано да летак осване шестог маја 1944. 
у целом срезу, јер је тога дана БурЬевдан и четници славе тај дан 
изласком на уранак. Поверенство је лета-к подслнло на време члано
вима КПЈ, народно-ослободилачкнм одборима, скојевским активима 
и сарадницима НОП-а у свим селима где су постојале организације, 
тако се могло извршити растураље летка у целом срезу исте ноћи, 
\·очи Бурћевдана измећу 5-ог 11 6-ог маја. Летак је растуран не само 
у срезу колубарском веh н у читавом округу ваљевском као и у срезу 

раћевском9о. 

После успешно растуреног летка ОКВ од 30. априла 1944. непри
јатељ је био збуљен и изненаћен. Није знао одакле да почне са хап-

• • 
шењем и истрагом, Јер ШIЈе могао да установи извор и центар одакле 

су ови леци долазили. Народ је са одушевл,ењем прихватио овај летак, 
што значи да је успех постигнут, јер је народ схватио поруке овога 
летка, а уз то да је наша снага много већа но што је била пре, па је 
чак и непријатељ у то поверовао, јер није схватио начин како је овај 
задатак извршен. И стварно наше организације и поједющи пред
стављали су велику организовану снагу9I. 

У једном извештају (мај 1944.) секретара ОКВ Мике Милосав
љевића Шiше "може се рећн да смо кренули са мртве тачке. Рад на
предује мада уз велике тешкоће .Најгоре је то, што урадимо тј. ство
римо нешто од организације навале четници и недићевци па растуре 

мобилишући. Ови гадови утркују се ко ће више да мобилише. Пре 
20 дана отерали су из Кол(убарског, МТ) среза 125 младића и већ су 

вв АС, ОКВ, 
90 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарскоr, 

Цветановац, стр. 101. 
91 Исто, стр. 101-102. 
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неки на фронту против наше НОВ ... Иначе су сада госnодари ситуа
ције недићевци. У Ваљеву има 600 белогардејаца и толико отприлике 
недићеваца''D2, 

Из nисма од 8. маја 1944. упућеног Окружном комитету Ваљево 
види се какав став треба проводити у погледу односа nрема западним 

савезницима Енглеској и Америци: ,.ПК (Покрајински комитет КПЈ за 
Србију) послао је свим ОК једну овакву директиву које треба и ви 
да се придржавате у вашем раду. Наиме, код извесних партијских 
организација појавио се секташки став према савезницима Енглеској 
и Америци, а тај се став испољава и у нашој штампи у неким краје
вима. Због тога је потребно ... истицати све савезнике а не само СССР. 
У вестима и листовима редовно доносити извештаје са англо-америч
ких фронтова, нарочито бомбардовања. Изл1енити у сваком nогледу 
став штампе и агитације у том смислу да се тим питањима прилази 
са становишта наше државне творевине која није ничија филијала 
него дело борбе наших народа. У погледу краља и морнахије држите 
се одлука АВНОЈ-а. не претеривати и не придавати краљу већи значај 
него што га има. Избегащпи ситне полемике и чувати достојанство, 

али не заборавити допустити да народ каже своје миш,ьење о 
краљуээ. 

У писму ПК-а упућеном 8. маја 1944. ОКВ у вези дописа са терена 
за лист ,.Глас" стоји ,.шаљите редовно дописе за ,.Глас". Зашто друга
рица Дара (Милица Павловић) и друг "Подгорац" (Миле Милатовић) 

не шаљу дописе за "Глас"?! А затим се поред осталог у овом писму 
каже "листови које издају ОК-и и ОНОО-и имају доносити само мате
ријале са свога терена, обраћивати проблеме свога краја и доносип1 

чланке и извештаје "Слободне Југославије". У тим лнтањима не 
упуштати се у расправљање опште политичких питања. ОК-и морају 

организовати дописе са свога терена за "Глас" у којима ће обраћивати 
• 

конкретна питања свога краЈа пљачку и терор окупатора, еконо~-

ско и здравствено стање народа"94. 

Секретар ОКВ пита 11. маја 1944. да ли ОК-а Крагујевац може 
да штампа за ОК-а Ваљево више "Партизанских песмарица"эs. 

Иако је општа ситуација у свету, а и код .нас у земљи, у про

леће 1944. и надаље, била повољна за наш покрет и рад, четници су 
тим више били озлојећени и вршили су све већи притисак мобили-

• 
заЦИЈОМ људства за стална патролирања н претресе, стражарчења на 

• 
свакоЈ раскрсници и мотрење на свако кретање по селу нарочито 

ноћуэв. 

9Ј ОК-а Аранђеловац, маја 1944, копија, власништво Сретена Чита-
ковиhа. 

93 АС, ОКВ, бр. 90, стр. 1-3. 
9! Исто, стр. З 4. 
95 ОК-а Аранђеловац, 11. V 1944, копија, власништво Сретена Чита

ковиhа. 
96 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарског, 

Бабајић, стр. 187-188. 
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Ра_л_и ус.пешнијег нашег рада н веће консnирације у раду, а 
тиме и чување наших људи по договору са сваким од наших сарад

ника, успоставили смо извесне знаке, којима смо се споразумевали да 

ли је или није слободан приступ дотичној куhн или месту где је 
требало да преданимо. Тако, напрнмер, код Животе Лукића из Баба
јића, био је знак "rужва" (то је један котур оплетен од прућа који 
служи за затвараље капије). Било је одреЬено где треба "гужва" да 
стоји ако нс смемо да доЬемо, а нето тако где да стоји ако је слобо
дан nриступ. Код Павла и Јордана Павловиfiа знак ЈС био "шашка", 
код Петра Срсдојсвиhа ,,ракља", и тако редом код свих наших сарад

ника. 

Симпатије народа за НОП могле су се очито приметити у лето 
1944. и то је све више четникс доводило до беса и до очајаља, те су 
покушавали бар силом кад никако друкчије нису могли, да људе на

терају да раде за љих, да чувају стражу на свакоЈ раскрсници, на сва
ком пролазу, на сваком путу 11 да патро,шрају кроз села. Поводом те 

четничке мере на нашем терену је растурен летак Шумадијског пар-
• • • 

тизанског одреда, КОЈИМ се позиваЈу семщи да напуштаЈу четникс, да 

не остају на стражарским местима, како их четници одрећују, а да 
ће у случају да неко буде наЬсн на стражи најстрожнје бити кажњен. 

После овога летка сел,ацн су се увек склања,\н на прикривеном месту 
и чували стражу да нс буду лримеhсни. Није био редак случај и то 
да се политичюt радници сусретну са том сеоском стражом, да пора

зговарају са љима и да они о томе никога не обавесте9'. 

Делатност илегалних лол1пичких радника није се састојала 
само у политичком раду са људима оданим НОП-у, већ се одвијала 
и у смислу да онемогући и непријатељску делатност. Често би иле
гални политички радници пошли и код четничких сарадника и ука-

• • 
зивали им на све последице љиховог издаЈничког деловаља, што Је 

понекад и уродило плодом. Тако члан Среског партијског поверен

ства Миливоје Гајић Васко и илегални полипtчки радник Брани
слав Вићентијевић били су једне вечери на разговору код председ
ника националног четничког одбора у селу Дучићу l'воздена Марко
вића и указали му на ситуацију на фронтовима и у земљи и да не 
треба да ради за четникс. Следећег дана ова два илегалца заданили 
су у шум и званој "Читачки шевар", где их је приметио Живота Н ест~ 
ровић и разговарао са љима. Сутрадан их је пријавио и четници су 
претражили шуму али нису нашли трагове боравка партизанаэв. 

У пролеће 1944. године у кући Чедомира и Росе Гавриловић у 
Ракарима боравила је група политичких радника: Мика Мнлосавље
вић, секретар Окружног комитета, Сретен Читаковић, члан ОК-а, 
Миленко Топаловић, секретар Среског партијског поверенства и чла
нови овог Поверенства Миливоје Гајић-Васко и Јова Гркинић Шале. 
Преко дана слушали су вести nреко радна који је био ту инсталиран 

97 Исто, стр. 194. 
98 АС, СтеЈЮграфске белешке мемоарске rpal)e среза колубарскоr, 

Дучиh, Горљи Мушић, стр. 33. 
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са антеном разаnетом на тавану. Изненада су упали четници на челу 
са командантом Петром Веселиновиhем Гараганом, који су на про
лазу за брдска села свратили да поједу и попију. У моменту кад су 
четници ушли у двориште, на кући у којој су боравили илегалцн 
врата су била отворена и скоро се могла видети антена, која је била 
слуштена са тавана. Чедомнр и Роса су се том приликом присебно 
држали и умешно опходили са четющнма, дајуhи 11:\1 ракије и хране, 
те илегалци нису откривени. 

Партијски радници са овога терена били су одАучили да у кући 
Чедомира и Росе изграде склониште, што су они обадвоје и прихва
тили, те се 11 отпочело са изградљом склоништа, али у току рада по

казало се да на том месту нма воде, те се због тога одустало99. 

Крајем јуна 1944. једна група помпичких радника боравила је 
у Дучићу у шуми званој "Лнпак", али у току дана буде примећена 
од једног чобаннна (син Ником: Рончевнћа, избеглице из Босне, тада 
командант једног четннчког одреда). Дсчко Је извесно време био са 
илегалцнма, јер су му козу, коју је чувао, задржали код себе, мнслеhи 
да ће и он бити ту поред козе, али, ма.\Н се непрнметно извукао, а како 

су касније илегалци чули у непосредној близини н видели код школе 
и општинске зграде четникс, нлегалцн су бнлн принуЬени да се са 

тог места још у току пре подне извуку, иако се у б.шзшш налазило 

доста сел.ака који су раднАн у пол,у. Упркос свему успел.и су да се 

извуку и прt..>баце у Бошљановнh. А чстн1щн су сутрадан извршили 
претрес тога терена1оо. 

У лето 1944. преко терена среза кол.убарског из Вал.ева је пре
нета у Шумадију радно станица коју је израдио Жорж Берже уз по
моћ Миодрага Бурића. Са овом станицом у Бабајићу смо преноћили 
у шуми крај гробл.а и у истом селу преданили у шумарку близу вино
града и куће Живорада Спасојеоића, а да,ъе се ншло преко села ЈiЈ.ј
чића у Шумадију1D1. 

Из писма Сретена Чнтаковића од 24. ју,ш 1944. године види се 
шта је од пропагандног материјала добијено од ПК: 3 књиге нац. 
питаља (издаље ПК-а), 150 ком. Наше вести (изд. Главног НОО Србије), 
20 ком. летака ОК Крагујевац н 10 ком. летака Штаба Друге шума
дијске бригаде, а затим 11 пнсаhу машину, а.ш без котурова и без 
пантл.нке1D2, 

Ових двадесет комада летка ОК-а Крагујевца је било недовоЛ>Но, 
те је и умножаван и растуран на терену среза колубарског у лето 1944. 
године. Ево текста тога летка: 

99 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарског, 
Горња Топлица, Ракари, стр. 102 

100 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарскоr, 
Горњи Мушић, Дучић, стр. 32. 

101 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарскоr, 
Бабајић, стр, 194. Сада је тај апарат радио станица у Војном музеју у Бе
ограду. 

10З АС, окв, бр. 91. 
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НИ ЗРНА ЖИТА OKVПATOPV 

Наш хлеб, наше злато, наш труд и зној, који жути и зри по на
шим пољима хоће крвави окупатор са својим слугама да нам опљачка. 

Недајте нн комад хлеба окупатору Немцу, Немцу паликући 
11 разбојнику. 

Не дозволите да наши хамбари остану празни као у 1943. години, 
а наша деца цркавају од г.\ади, само зато да би Хитлерове разбојни
чкс армије биле нахрањене и сите, да би н даље успсшно робиле и 
убијале слободољубивс народе Европе. 

Недати жито окупатору значи задати му тежак ударац, значи 

убрзати час коначног ослобоћења. 
Недати жито окупатору значи помагати борбу наших великих 

савезника за слободу читавог напредног човечанства, за слободу своје 
роћсне домовине. 

Помажите борбу ваших синова, храбрих партизана, који су 
устали да се боре против п,ьачке и рззбојништва окупатора и њего

вих слугу. 

Ни једног зрна жита окупатору! 

НАРОДУ ШУМАДИЈЕ! 

Скоро ће жетва. Пшеница већ почиње да зри по нашим пољима. 

Немачки разбојници и њихови верни пси на челу са варалицом и 

крвопијом Миланом Недићем спремају се и ове године да опљачкају 
ваш труд и зној, ваше суво злато, вашу жетву. Окупатор већ од сада 
спрема лоповске планове да ти одузме твој хлеб. Он ће у току овога 
лета извршити већу п.ъачку, него у току прошле године. Њему више 

• • • 
не стоЈе на расположењу украЈинске житарице одакле Је могао да 

врши потребна снабдеваља. Наша братска Црвена армија проте

рала је п.ъачкаше са своје родне гру.~-е. Окупатор се спрема да опљачка 
наш хлеб. 

СЕЛ>АЦИ И СЕЛ>АНКЕ! СЕОСКА ОМААДИНО! 

Жетва је ваша, она припада нашем изгладнелом народу а не 
намачком разбојнику. Вас су прошле и предпрошле године тукли, 
хапсили, терали у логоре смрти, стрељали само да би вас заплашили 
11 опљачкали ваш хлеб. Они ће то покушати да учине и ове године. 

Не плашите се батина и хапшења. Недајте ваш хлеб! Ми жетву мо
рамо да одбранимо од пљачкаша, јер ако то не учинимо нама прети 
страшна глад. Наш народ, наша деца морају да живе, а Шваба нека 

псећи цркне. Жетву ћемо да одбранимо само с пушком у руци. На 
тај начин ћемо сачувати наш хлеб и спаситн се батина, хапшења н 
стрсљања. 
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. ~ Прилазите партизанским одреднма да заједнички бранимо 
наше благо, наш хлеб. 

Одуговлачите са вршидбама жита и на тај начин онемогућа
вајте окупатору успешну и лаку љъачку. 

Стварајте по селима радне и борбене десетине и чете за одбрану 
и скривање жита. 

Договарајте се и тражите помоћ од ваших синова и кћери, пар
тизана и они ће вам помоћи у одбрани и скривању жита. 

Учините све да окупатор не добије ни зрно жита, не оглоће ни 
комад хлеба из наше земл,е. 

НАРОДУ ШУМАДИЈЕ! 

Устају одбрану свога хлеба! Не дозвол11 да те окупатор опл,ачка. 

То је у интересу твоме, твоје деце и твоје слободе. 

Недајте жито окупатору Немцу, који нам је земл,у поробио 
и поубијао хи.ъаде најбол,их синова и кћери. 

Недати жито окупатору, знач11 скратити му његов разбојничкн 

живот. 

Недати жито окупатору, значи стати у исти ред са нашим ве

М!КИМ савезницима у борбу против ропства и мрака а за бо,ъи и срећ-
о 

НИЈИ живот читавог човечанства. 

Недати жито окупатору, значи борити се за слободу свог народа 

11 своје домовине. 
Ни комад хлеба, ни капи воде непрнјател,у наше домовине. 

Смрт и проклетство немачким разбоЈницима! 

1 О. VII 1944. 
Крагујевац 

Комунистичка партија Југославије 
Окружни комитет за КрагујевацlОЈ 

Партијско руководство је водиАо бршу о својим кадровима. 
Тако кад је реч о куриру за везу са Шумадијом Читаковић 28. јула 
1944. пише .,у разговору са другом Момом (куриром) видимо да он 

ступа и у борбу што сматрамо да је неправљшо, јер може да погине, 

да буде рањен итд. па да на везу не стигне, а ухватити поново везу 

није лака ствар. Са Момом смо уредили тако да од сада нећемо зака
зивати резервну везу због овдашње ситуације", која је била лоша 
после провале Боке и ликвидације председника општине у Цвета
новцуlо4. 

Ситуација се још више погоршала стре,ъањем НОО-а у Цвета
новцу, но упркос жестоког четничког терора нарочито у селима ц-ве-

103 ОКВ, 10. VII 1944, копија, власништво Сретена Читаковића. 
104 ОК-а Аранђеловац, 28. VII 194, копија, Власништво Сретена Чи

таковића. 
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тановачке општине, Среско партијско поверенство је наставило са 
радом под вр.ю тешким условима како у овим селима, тако и на те

рену широм срсза колубарскоr. И благодарећи том перманентном 
раду свих илегалних организација уследио је доброво..ьан одлазак ве

ликог броја о:-.rладинаца у НОВ-у, када су наишле наше јединице на 
с!шј терен1оs. 

Августа 1944. године четшщи су ухапсили Сретена Танасковића 
нз Мионице и брата му Живорада Танасковића као и зета му Живо
рада Аавидовића, оба из Клашнића. Отерали су их у Белошевац r де су 
дотерали и Јована Гајиhа из Миошщс. Саслушавали су их и тукли 

тражећи да признају сарадњу са партнзаннма, а сутрадан су им саоп

штили да су осуЬени на смрт. Још су ухапшснн Светолик и Радослав 
Гајић из Пауна. Тада је ха:-~шсна и Неранџа Гајнћ из Пауна и она је 
била тучена, амr је пос.\е четири дана пуштена, а остали одведени 

у Пауне, затим у Ракаре код Владана Радојичића где је Цале Протић 
рекао да Сретена Танасковића стрс.ьају а остале да поведу са собом. 
МеЬутим, то није извршено веh су lrx све водали преко Брежћа 
Косјерића Сече Реке и на Варду, па опет у Косјерић и онда у 
Брајић, одатле су пуштснн са објанама да се јаве у rюманду места. 
После неколико дана дошла је н слобода1ов. 

Ово хапшење је уследи.ш након што су два члана Среског пар
тијског повсренства Мпливојс Гајић Васко и Јова Гркинић Шале 
лнквиднрали чстrшка ко.ъаша Тешнhа сина Мнлоша Тешића из 
Пауна. 

У лето \944. четнички притисак на народ био је изразито поја
чан терором. Насилно су мобилисали у јединице и на стражу су 
терали са батином. То се највише односи rra терен западно од Риб
нице, те је за илегалне политичке раднике био проблем преданити 
на том терену на путу од Л>нга_ за Ва.ъево и да..ье, као и у обрнутом 
смеру. У ·непосредној близини Мноннце илегални политички рад
ници данили су у шуми званој .,Јассње" десно од пута Л>иг Мио

ница. А једном кад су заданилн у шумrщи испод гробл,а у Радобићу 
били су откривени од чобана, те су морали Аа се пребаце преко пута 
Мионица Аивци и да крену у правцу Мал,евића. Кад су пробали 
да прећу реку Рибницу ударили су на четникс и сукобили се са њима. 
Сретен Читаковнћ и Миливоје Гајнћ бњш су принућени да беже а 
четници су их гонили и пуцајући вика.ш .,ура, јуриш, недај!" А онда 

су викали .,доле оружје, хватајте их живе!" Читаковић се дохватио 
шуме, а Гајића су скоро сустигли, али је он легао и из пушке нани
шанио једног четника право у главу, те кад је тај пао они су се узбу
нили и тако се и Гајић извукао. Читаковић и Гајић један за друтоrа 
нису знали док се нису срели увече у Бошњановићу код Крстића. 

Убијени четник звао се Вучић Јовановнh. Сутрадан на вашару у 

10;; АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарскоr, 
Цветановац, стр. 134 135. 

106 АС, Стеноrрафке белешке мемоарске грађе среза колубарскоr, 
Мионица, стр. 21}0 202. 
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Мионици на Лиnама, на трећи дан Тројица четници нису дозволиАИ 
да се одржн вашар због жалости за поr.инулнм четником107 • • 

· Почетком авrуста 1944. због врло тешке nолитичке ситуације 
на територији среза колубарског, илегални политички рад~цн, 
сем чАана ОК-а Сретена Читаковнћа и секретара Среског парТИЈСКОГ 
nоверенства М.11Аенка Топа.\Овнћа, nовукли су се у Шумадију. О томе 
8. авrуста 1944. пише Павле (Душ::.н Петровић Шане): .,Другови су 
стигли са вашег терена. Осим Мнлоја (курнра, МТ), који се враћа на
траг, остали су отишли за бригалу. Ту је најсигурније и ја других 
моrућности немам. V вези са вашим пребацивањем овамо, морате 
друтови све да предузмете да и да.ъе останете на вашем терену. CahiO 
:1од условима крајње Н\•жностн nребацујте се овамо. Иначе у другом 
случају то не смете никако да чините. Овога nута са Милојем и Момом 
(оба курири) свакако ће доћи и тројка. Она долази радн пребацивања 
радно станице. Гледајте свакако да нам је пошал.ете, јер она ће ню1 
овде користити"tоо. 

Да је у јулу 1944. наша активност била скоро онемогућ~на n'Ј::<:~
зује и извештај ОКВ од 30. августа 1944. упућен Павлу 0,\•шану 
Петровићу Шану) у коме поред осталог пише: ,.Чим ухвати~ю везу 
(мисли измећу чланова ОКВ, МТ) вероватно д<~ ћемо доћи тамо (у 
Шумадију, МТ) да у твом присуству одржимо састава:< ОК-а, јер за 
састанак на овом терену нема услова"tо9 . 

.,Васко (Миливоје Гајић) и Шале (Јова Гркинић) СПIГАИ су" -
пише Демид (Сретен Читаковнћ) 31. августа 1944, што зн<:~чи да су се 
0&'1 дэа члана Среског партијског повсренства вр:пили нз Шумадијс 
за дал.н рад на терен\' овог срс:Ја. М<tњс од месец дана били су О.\

сутнн са овога тсрснаll". 

Повратком лругоuа МнАннvр Гајнћа В<:~ска н Јове Гркпннћа 
- Шала, чланова Cpccкur партнјског поверснства среза колубарског, 
из Шумадије на терен среза Колубарског Среско партијско nоверен· 
ство опет делује у пуно~1 саставу, а.\11 увек уз помоћ ОК-а Вал.евn 
Окружни комитет је добијао полюћ Покрајинског комитета КПЈ за 
Србију, јер су везе непрекидно функшюнисаАс, наравно уз веАике 
наnоре. Ево неких карактеристичних де.'\ова из писма Покрајинског 
комитета КПЈ за Србију од 1. септембра 1944, упућеног свим партиј
ским организацијама у Србији: 

,.Часно место је заузи~~з.ла наша партијска организација мсћу 
осталим партијским организацијама Комунистичке партије Југосла
вије. Увек до сада, у судбоносню1 часовима за наше народе и нашv 

• • • • 
зем1ьу, наша партИЈСКа органнзацир ЈС испуњаваАа часно дужност 

nредводника народа Србије, а у тим часовима народ Србије је оди
гравао напредну, предводничку yлDI'y мећу остаАим народима Југо-

101 Исто, стр. 194 200, 202. 
tов ОКВ, 8. VIII 1944, копија, власништво Сретена Читаковиhа. 
109 ОК-а Аранђеловац, 30. VIII 1944, копнја, власш1штва Сретена Чи

таковића. 
110 Исто, 31. VIII 1944, копија, власништво Сретена Читаковића. 
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славије. Диван успех у кршењу шестојануарске диктатуре, 27. март 
и бурни талас оружаног устанка 1941. год. јасно су показали слобо
дарско лице· српског народа, ·кој н је пошао за нашом Комунистичком 
партијом, а све је то одиграло судбоносни утицај на остале народе 

Југославије. У току трогодишње народноослободилачке борбе херој
ски напори наше nартијске организације да што више допринесе У 

народноослободилачкој борби доказују да наша партијска органи
зација наставља неnоколебљиво и смело традиције које су јој одре
Ьивале часно место меЬу осталим nартијским организацијама наше 
Комунистичке nартије Југославије". 

А онда у истом лисму, ПК-а ·поред осталих грешака у раду пар-
• • • 

ПIЈСКИХ организаЦИЈа нарочито Је nодnучено на "унакажено сх·ватаље 

руководеће улоге наше Партије у народноосАободилачким орrани
Јацијама. Многи чланови партије и nартијска руководства уопште не 

раде у народноослободилачкнм организацијама, већ раде само по 
,.партијској линији". Самим тим њихов рад или није везан за реша
ваље горућих питања из живе праксе (а љих решавају само народно
ослободилачке организације) или се стављају у командантски положај 
као чланови лартије nрема народноослободилачким организацијама. 
Уместо да се руководећа улога наше Партије у народноослободилач
ким организацијама остварује кроз конкретан рад наших другова у 

тим организацијама у којима ће они убедити све остале у потребу 

спровоЬења линије партије, злоуnотребљавају ауторитет партије, 
унаказvјући суштину њсне руководеће у.юге"111. 

Писмом Покрајинског •комитета КПЈ за Србију упућеном свим 
организацијама 1. сеnтембр:~ 1944. године nостављени су задаци "ос
тварити широке народноос,юбо,џыачке организације, народноослобо

дилачки фронт у •којима ће се кроз моби.шзацију народа око реша
nаља питаља свакодневне живе праксе исковати јединство као чврста 

основа народноослободилачке власти федеративне јединице Србије 

у демократској федеративној Југославији. 

А да се то постигне потребно је: 

1. Да наше партијске организације увиде огроман значај доса
дашљих успеха народноослободилачког nокрета израженог у одлу

кама 11 заседања АВНОЈ-а и nромене које су оне изазвале. У основу 
широког политичког рада nоставити одлуке П заседања АВНОЈ-а и 

улогу народа Србије у ствараљу демократске федеративне Југославије. 

2. Привлачити у народноослободилачки покрет поштене и уг-
• • • • 

ледне политичаре, Јавне раднике и друге КОЈИ имаЈу угАеда и утицаја 

у народу, и који ће свој углед и утицај ставити у службу народно
ослободилачког покрета. Ликвидирати највећу опасност у овом вре
мену за народноослободнлачки покрет у Србији :секташтво. 

3. Да се из широког политичког рада и привлачеља поштених 
појединаца остваре организације народноослободилачког фронта, а 
на бази свакодневних решаваља задатака народноослободилачке борбе. 

111 ОКВ, 1. IX 1944, копија, власништво Сретена Читаковиhа. 
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• 4. Правилно организовати НО одборе, извршити где год ЈС 
мoryhe избоr>с за њих, органи:юватн њихов ра•. као органа влас~, 
који у интересу народноослобо,щлачке борбе ст.варно организуЈу 

читав друштвени и држа·вни живот на свом делокругу. Да би НО 
одбори имали заслужни ауторитет припре'\шти и извршити изборе 
и добро објаснити народу да бирају I'Dyдe који су најбоi'DИ и најода
нији народноослободилачкој борби. 

5. Не дозволити ла и један члан партије буде изван које од 
народноослободилачких организација и нс учествује најактивније У 
њој (НОО, војска, НО фронт, АФЖ, УСАО]). 

Животворни садржај рада ваших партијских оргаrтзацнја ла
вас јесте руковоћењс народноослободилачким организацијама, дру
гог садржаја који би заменио овај, оне немају. Унутрашњи партијски 
живот мора да добије свој прави садржај тек кроз развнјање актив
ности партијских организација у н. о. организацијама. Што значи да 
унутрашњи nартијски живот у јединицама и партијским руковод
ствима треба да утисне њиховим члановима, као живим делотворни1.1 

I'Dуд:има, nечат партијностн кроз контролу и помоh да што б~л,~ раде 
• 

у н. о. организациЈама и кроз рад на њиховом теоретскю1 ~ш:жсн-

стичко лењинистичком уздизању. 

6. Самим тим и избором другова за партијске руководиоце и 
чланове партије треба да одговара стварној улози наше партије у 
данашњој борби којом руководи, тј. одабирати на руководећа места 
и чланство другове од дела, од акције а не неспособне или 
брбi'DИВЦе. . 

7. Најенергичнвјс nрекнпутн са шематвзмом, са нестварним 
,.дневним редовима" у партијским организацијама 11 у народноосло
бодилачким организацијама, већ на састанцима јединица и форума 
постав/'оати на рсшавање горућа питаља из живота свакодневне 

праксе, наравно не губећн се у сипшщr, не rубећи лерснективу зашто 
се што ради. 

Исто тако прекинути са шаблш1ско~1 подс.\ом рада на постојане 
и нестварне ,.секторе" у партијским организацијама, већ расподел.и

вати посао с тачке гледишта најпрактичнијеr и најбо/'оеr решавања 
rrитања свакадневне праксе, што не искi'Dучује, већ претпоставi'Dа из
раду реалног плана рада за краће 11: н дуже време". 

Почетком септембра 1944. отпочето је са припремама а затим и 
са радом на склоништу о чему је одлучено у августу 1944. да се 
на територији села Бабајнћа у шуми Светозара Спасојсвића поред 

самог Годевца направи то склониште за технику н поАитнчке раднике. 
У највећој конспирацији ово су радили Јова Гркинић Шале и Ми
ленко Топаловић. Алат је узет у другом селу, те нико није знао за 
то склониште. Али тек што се отпочело са радом на ово~1 склоништу, 

а како преко дана нисмо имали контакта са сарадницима у жеi'Dи да 

нико не сазна за ово склониште, те нисмо имали обавештења о кре-
• 

тању непр.-;затеi'Dа, видели смо из шуме како читаве колоне четника 

журно пролазе, али нисмо знали шта се догаћа. Претпостав/'оаАи смо 

да четници врше неко опкоi'Dавање и да ће вршити претрес у селу. 
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Увече ради обавештења и nрибавА>ања хране пошао сам код Уроша 
Лазареоића из Велишеваца, који ми је објаснио да су партизанске 
јединице стигле већ у Горњу Топлицу. Јасно је било да су се четници 

nовлачили пред јединицама НОВ. Вратио сам се да Шалу саоnштим 
радосну вест. Одатле смо отишли код Душана Лазића из Бабајића да 
nреко њега усnоставимо везу са партизанским јединицама, што нисмо 

успели током целог дана, те смо увече отишли поново код Уроша Ла
заревића и тек сутрадан преко Милована Лазаревића успели смо да 
успоставимо везу са XIII пролетерском бригадом "Раде Кончар"ll?._ 

Ослобоћењем села у околини Л.ига и самог Л.иrа XIII nролетер
ска бригада .,Раде Кончар" _је одржала збор у Л.нrу који је отворио н 
на истом, поред другова из бригаде, говорио и аутор ових редова. Био 
• • • 
1е то nрви .Јавни настуn секретара nартиЈског ЈЮ7~ренства среза колу-

барског. Потом _ic у ослобоћеној Мионици формирана команда места, 
• 

а затим и народна власт н друге оргашtзациЈе. 

Нешто о то~1е како је Комунистичка партија Југославије вас-
• 

питавала своЈе чланове и симпатизере: 

.. У свом настојању да правилно васпитава чланове и своје сим
патизере, Партија је још пре рата посвећивала, поред осталог, велику 
nажњу и односу А>уди _једних према дрvгима, развијајvћи А>vбав према 
човекv и свестраној бризи о А>Vдима. Овакво васпитаље чланова Пар
тије и ту своју Јt>убав једног пре~tа другом као и А>убав према човеку, 
манифестовала се на сваком кораку, при сваком сусрету, било на 
улици, на неком скупу или на ма ком друrо~1 ~tесту, великом радошћу, 
прнсношћv и друrарскюt и топл1ш разговорима. Поред тога они су 
ту своју бригу и л,убав према човеку показивали и према осталим 

.'оудима који нису бн.\11 ч.\шюви Партије, али су били поштени. Ова
кво своје васпитаље Партн_ја је н после осннвања партизанских одреда 
1941. године пренела и на све борце тих одреда, који нису били чла
нови Партије. Ово васшпаље се пренело и проширило још и у том 
смислу да нарочиту -пажљv треба посвеппи односу према народу и 
према народној и~ювишt. Партизани су били тако васпитани да на 

својим проласцнма кроз село не пролазе преко воћњака, винограда, 
да не нанесу штету народу, да не газе усеве, да не уберу ниједну шА>иву 
нити једно пуце грожћа, ако им сам власник то не понуди или пружи. 
Ово _је имало великог одјека у народу, те су и зато партизани шtали 
свуда подршку 11 поштоваље код народа због оваквог свог држања и 
става. Овакво васпитање дубоко је продрла у душу сваког борца пар
тизана, бњю да _је он члан Партије или не, било да је он скојевац 
или не, кандидат Партије или не, па је 11 касније у току илегалног 

• • 
партиЈског рада оваЈ однос остао исти и поред тешких услова живота 

и пада. Брига о л,удима 11 другима, као и брига према народу и народ
ној имовини, била ic цело време илегалног партијског рада на висини. 
Пполазсћи ноћу кроз nашљакс нли оборе г,1.с је бнла стока, никад се 
није десило а да илегалци за собом нису затворили капију или врат-

1.1" АС, Стенnгnафске белешке мемоарске грађе среза колубарског, 
Бабајиh, стр. 194--195. 
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нице, водећи рачуна да стока не би у току ноћи изашла и направила 
• • 

штету, а често Је н;ихово време у повлачењу кроз неприЈатељске ре-
• 

дове било ограничено н сваюf минут задржавања ЈС могао значити 

да се изгуби у времену и избегаваљу непријате/оСких патрола или дру
гих сусрета. Да је н народ ценио овакав став партизана и партијсЮfХ 

• 
радника и знао за овакав поступа·к, ча·к и у време илегалног партиЈ-

• 
ског рада, сведочи оваЈ пример. 

Једне ноћи пребацујући се из једног села у друго Сретен Чита
ковић и Миленко Топаловић дошли су у село Бабајић и пролазећи 
кроз њивс у Мирковнћа крају пут их је навео право на засејану 
кудељу, која .је већ била израсла. МеЬутим, по тој већ стеченој навици 
и у душу уливсној бризи о народу и народној имовини они нису nре
газили куде.ъу, иако би им то било ближе и брже, већ су заобишли 
и прошли измеЬу леја, те кудс.ъу нису нимало оштетили. · 

Сутрадан су заданили код Јована Мирковића у Бабајићу, који 
им је у току дана испричао да је код њега дошао Милисав Мирковић 
из Бабајића, који није био симпатизер народн~слободилачког покре
та, и испричао му да су те ноћи два човека прошла кроз њеrову њиву 

рекавши .,По трагу видим да су ноћас прошла два човека, али чудно, 
за ово ратно време, нису ишли преко куде.ъе у башти, већ су скренули 

и ишли измеЬу леја и тако ми нису куде.ъу изгазили. Мора да су то 
били неки добри .ъуди", а Јова Мирковић му је одговорио тобоже 

чудећи се ко би то могао да буде, иако се сетио у том моменту да су 
свакако морала бити ова двојица и одговорио је .,не знам ко је то, 

али сакако да су то заиста добри .ъуди кад у ово ратно време имају то

лико обзира да воде рачуна о твојој куде.ън"II:Ј. 

Утицај Партије у маса~ш непрестано је растао у току 1944. 
године, јер је лолитнчка ситуација 11 стање на фронтовима било такво 
да су се створилн услови за успешан рад политичких радника на те

риторији среза колубарског. Иако су чстющи били бројнији него 
икад до тада, било их је свуда и на сваком месту, мобилисали су 
сав народ да би се обезбедили од комуниста, поседали су сваку рас
крсницу, пут, сваки пролаз, патроле се кретале кроз села, претре

сале куће, ипак су сваким даном губили и оно што су имали и симпа
тије народа све више су на страни народноос.\Ободилачког покрета. 
Нарочито треба истаћи да је пово.ъно прим.ъена вест о доласку једне 
партизанске дивизије до Мравињаца и ве;::т о борбама ове дивизије 
са четницима, јер су се четници и Немци заједно овде сукобили са 

• 
организованом партизанском ВОЈСком. 

Исто тако позитивно су се одразиле, на територији овога среза, 

вести које су доносили насилно мобилисани .ъуди и одвоЬени као 

четници у борбу против партизана ван територије ва.ъевског округа, 
• 

КОЈИ су по повратку причали о снази партизана, о њиховом великом 

броју и наоружању. 

Ј 13 Исто, стр. 196 197. 
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Тако у 1944. години четници нису могли више да говоре ни код 
·нсобавештсног народа да су партизани уннштени, јер је већ цео на-

• о о 

род знао да партизани посТОЈе као Једна ВОЈНичка снага. 

Рад наших политичких радника на терену, наших л.уди са ко

јима су радили политички радници и уопште политичка ситуација у 
свету и код нас у земл.и допринели су да је расположење код народа 
из дана у дан расло у прилог народноослободилачкоr покрета, што 

је доводило четнике до очајања и последљих немоћних трзаја, те су 
се служили батином и камом као средством убећивања. Терор чет
ника достигао је највећу могућу границу. Иако је расположење код 
народа свакодневно расло за народноослободилачки покрет, ипак је 
због овог страшног четничког терора постојао страх. 

Како је и поред такве непоnо:ьне снтуаuије било тешко радити 
у то време најлепше илуструје то што су илегални политички радници 

у свом политичком раду са л.удима моралп да се служе и извесним 

знацима да би могли одржавати везу са л.удима, упркос бројним 
четничким патролама, заседама, претресима п терору. 

. Илегални политички радници иако нису формално имали на
родноослободилачки фронт, придобили су за народноослободилачки 

о о 

покрет л.уде свих партир и свих категориЈа имовног стања. 

Сви непријател.и народноослободилачког покрета, а нарочито 
о 

четници су се за време окупациЈе трудили да докажу да народноосло-

бодилачки покрет представл.а комунистички олош. И у томе су 

остали доследни у својој пропаганди. Сами себе су демантовали у 

лето 1944. године, када су били прнсњъени да похапсе највредније, 
најугледније и највише цењене л.уде нз неких села среза колубарског. 
У селу Цветановцу стре,ъали су четирн сел.ака због тога што су ак
тивно радил.и за народноосл.ободпл.ачки покрет, а који су бил.и и 

о 

остал.и наЈвише цењени у своме селу и не само у своме селу него 

познати као поштени, добри и вредни л.у .. щ у читавом срезу колу
барском. Зато се четницима и десило ·,·о да нм, после стрел.ања ових 
л.уди, један стари човек њихов пријате,ъ каже у лице: .,Како сте 
могли дозволити себи да то учините, јер тиме четнички покрет само 
губи, а ништа не добија". 

' 
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