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Предговор
Изградња социјализма после Другог светског рата у Југославији заснивала се на новом друштвено-економском и политичком систему. Створени су нови материјални основи и нови односи. Циљ је био успостављање праведнијег друштва које се заснивало на укидању приватне својине,
а уместо ње подржављењу својине, друштвеној једнакости, праведнијој
расподели, новом моралу заснованом на заједништву, укидању најамног
рада, економских разлика, превазилажењу свих облика отуђења човека.
Хуманистички и демократски концепт социјалистичког друштва био је
широко прихваћен од већине, тежило се идеалу, односно тражио се идеал „новог човека“.
Основни принципи хуманости су право на живот, право својине и
право на рад. У претходне две публикације, о конфискацији имовине и
спровођењу аграрне реформе у ваљевском крају, делимично су дати
одговори какав је однос нових власти био према прва два принципа. На
примеру запослених државних службеника у Ваљевском округу, покушаћемо да дамо одговоре и на питања како се остваривало право на рад,
како се градио социјализам и ко су били људи који су градили нови
поредак у овом крају.
Сазнаћемо њихова имена, када су рођени, које су школе завршили,
на која радна места су распоређивани и где су радили пре рата. Сазнаћемо и какво им је било понашање током Другог светског рата и колико
подржавају НОП и нову власт. Управо ово је било пресудно за њихово
преузимање и пријем у службу. На њиховом примеру на површину је
испливало сазнање да је иза хуманих полазишта које је поставио социјализам, обезвређена индивидуа и да су погажени многи принципи хуманости. Једно је сигурно, најобразованији појединци управо су се налазили у државној служби. Већина повереника и начелника Округа били су
високообразовани људи, мада треба нагласити да за руководећа места у
органима управе и политичке функционере није била важна стручна
спрема, битна је била опредељеност и учешће у револуцији и НОБ-у и
чин са којим је изашао из НОВ. Без обзира на политичку опредељеност,
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нова власт се није одрицала услуга високообразованих људи који нису
били за „садашњост“ јер су били „употребљиви“ на радним местима где
нема политичке одговорности.
Приступ теми је једноставан. У средишту рада је „мали човек“ који
је направио велика дела. Прво и основно, он је тај који је обновио и
изградио разрушену земљу после Другог светског рата, понео највећи
терет и своју „памет“ ставио у службу народа.
За писање рада коришћена је архивска грађа фондова који се чувају
и налазе у Међуопштинском историјском архиву у Ваљеву. Рад се, у
целости, заснива на прворазредним историјским изворима. Из преко
4.000 докумената, највише упитника и карактеристика, унети су подаци
о државним службеницима. Испоштована је методологија научног
истраживања и дат одговарајући научни апарат. Из архивске грађе може
се закључити, имајући у виду време, да су подаци о државним службеницима прибележени темељно и педантно.
Литература није коришћена, јер је на ову тему и нема.
Значајан сегмент представљају службена гласила која дају законске
оквире (регулисање пријема или отпуштањa из службе, плате, пензије и
друго) – за све што је у вези са остваривањем права из радног односа.
Такође, прегледан је недељник „Све за победу“, касније „Напред“, с
намером да се текстуално приближи живот у граду и околини, допуне
подаци о појединим лицима, нарочито функционерима, јер за већину
нема података у архивској грађи.
Тема прелази локалне оквире, јер је територије Ваљевског округа
прилично велика (град Ваљево и пет срезова: Ваљевски, Подгорски,
Колубарски, Тамнавски и Посавски). Из података о „малим људима“, у
зависности од угла из којег се посматра, могуће су вишезначне и
разнолике анализе. Такође, сазнајемо који су приоритетни задаци нове
власти, како се власт организовала и како су решавани проблеме у
свим гранама делатности.
Материја, односно остваривање права на рад и подаци о државним
службеницима изложени су у девет поглавља према организационој
структури Ваљевског округа. Обухваћен је први период од ослобођења
ваљевског краја септембар – октобар 1944. до априла 1947. године. У
оквиру делатности подаци за службенике дати су по срезовима.
Прво поглавље је Увод, где је у најкраћим цртама приказана организација власти на територији Ваљевског округа после Другог светског
рата. Друго поглавље под насловом Живот у ослобођеном Ваљеву доноси слике града: које су прве мере и акције предузете – живот, разореност
и разрушеност града, саобраћајница, збрињавање рањеника и војника,
помоћ борцима на фронту, здравствене прилике, хигијена, солидарност,
култура, снабдевеност тржишта, шта је могло да се купи за чиновничку
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плату, цене роба и друго. Саставни део овог поглавља је блок фотографија Ваљева и околине из периода 1944-1947, које је снимио фотограф
Обрен Јовановић. Треће поглавље – Организација и рад персоналне службе има три под поглавља: Законски прописи, Персонално одељење и
Одељење за радне односе. Највеће и главно, четврто поглавље су Упитници државних службеника. Они су разврстани по делатностима (организационој структури ОНО Ваљево), а у оквиру делатности по срезовима Ваљевског округа (град Ваљево и срезови: Ваљевски, Подгорски,
Колубарски, Тамнавски и Посавски). Делатност је узета за окосницу
рада зато што су службеници често премештани из места у место, према
потреби посла. Упитници су допуњени табеларно урађеним списковима
запослених у појединим гранама државне управе. Овој групи су придодате молбе и упитници лица која траже посао у Ваљевском округу. За
све државне службенике нису сачувани упитници, већ само Карактеристике, које су шесто поглавље. Оне су биле основни критеријум за
добијање посла, јер су писане од стране државних функционера. Управо
због своје специфичности издвојене су посебно. Седмо поглавље су
Повртници из заробљеништва и интернације на берзи рада 1945. и
1946. Осмо поглавље су Пријаве, забране и казне, у којем је изложена
практична примена законских прописа и наведени примери из архивске
грађе какав је био однос нових власти према државним службеницима
или онима који су требали да остваре нека права из радног односа. Девето, и последње поглавље доноси Закључна разматрања, у којима је
извршена свеобухватна анализа према укупном броју запослених по
стручној спреми и врсти стручне спреме, а по гранама делатности и
територији на којој су радили.
Оно што не може, а да се не нагласи и овога пута, како се „национални карактер“ ништа није променио и како је однос према државним
службеницима остао исти и до данас. Изненађује чињеница да се после
седамдесет година дешавају исте појаве и примењују исти обрасци. И
тада је била битна политичка припадност и подржавање режима, а не
стручност и знање, да би се „запосело“ неко место у државној служби.
Ипак, најважније је то што је у раду сабрана и пописана „памет“
Ваљевског округа, а то су државни службеници у просвети, здравству,
привреди, пољопривреди, судовима... Можда то нису били најоданији
људи режиму, али су свакако били најобразованији.
Аутор
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Увод
Подручје, које називамо ваљевским крајем, граничи се на северу долином Тамнаве, на истоку долином Колубаре и Љига, према западу долином Јадра, а јужне границе затвара планински венац Повлен – Маљен –
Сувобор. На ободу овог венца, на ушћу река Обнице и Јабланице, налази
се град Ваљево.
Окружни народни одбор Ваљево са седиштем у Ваљеву формиран
је, пар дана по ослобођењу, 24. септембра 1944. године (у даљем тексту:
ОНО Ваљево или Ваљевски округ), као орган власти за спровођење
општих задатака државне управе и политике. ОНО Ваљево, постоји до
30. априла 1947. године, када је престао са радом доношењем Закона о
административно територијалној подели НР Србије.1
У сали биоскопа „Централ“ одржана је прва скупштина Окружног
народноослободилачког одбора. Уз присуство 60 одборника, формирано
је 10 одсека: управни, судски, финансијски, технички, привредни, социјални, војни, саобраћајни, санитетски и културно-просветни одсек, који
убрзо прерастају у повереништва, касније одељења. За председника
ОНОО Ваљево изабран је Живота Ђермановић, адвокат.
Ваљевски округ имао је површину од 244.058,00 ха (у неким документима помиње се и површина од 235.498,86 ха). Економска моћ округа заснивала се на ситним земљорадничким поседима, трговини на
мало, рударству, дрвно-прерађивачкој, млинској и хемијској индустрији.
Пољопривредне површине су обухватале 167.658,22 ха. Као природна и
економска целина, територијално и административно обухватао је град
Ваљево и пет срезова: Ваљевски (Ваљево), Подгорски (Ваљевска Каменица), Колубарски (Мионица), Тамнавски (Уб) и Посавски (Обреновац).
У саставу срезова била су 203 МНО са 222.586 становника, хомогеног
националног састава, Срба православне вероисповести.2
1

Сл. гласник НР Србије бр. 17, од 24. априла 1947.
Међуопштински историјски архив (у даљем тексту: МИАВ), фонд: А.5.15. Окружни
народни одбор Ваљево – Ваљево 1944-1947 (у даљем тексту: ОНО Ваљево) – Одељење
за просвету Ваљево, Попис становништва ради прикупљања података о неписменима,
дел. бр. 564, од 26. марта 1946, кут. инв. бр. 2
2
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ОНО Ваљево делио се на одељења, а одељења на одсеке, према
врсти послова у датој грани државне управе ради лакшег обављања
послова. Број одељења и одсека одређивала је влада НР Србије, која је
оснивала нова, мењала, спајала или укидала постојећа одељења и одсеке. Одељења су била под непосредним руководством одговарајућих
министарства која су их финансирала.
Организациона структура ОНО Ваљево у 1944. и 1945. години била
је иста: Председништво ОНО (или Опште одељење), Привредно одељење, Пољопривредно одељење, Грађевинско одељење, Одељење за трговину и снабдевање, Социјално одељење, Здравствено одељење, Одељење за просвету, Персонално одељење и Финансијско одељење. Одељењима су руководили повереници, а техничким пословима начелници
одељења. Поред ових одељења радила су: Одељење за унутрашње
послове и Одељење за државну безбедност, прво, као непосредни орган
Министарства унутрашњих послова НР Србије, а друго је било у надлежности Савезног министарства унутрашњих послова ФНРЈ. Почетком
1945. почео са радом Одсек народне имовине. Да би извршавао постављене задатке из домена државне управе ОНО Ваљево имао је право да
оснива сталне и повремене комисије или нека друга тела. Тако су, само у
1945. години, при ОНО Ваљево радиле: Комисија за ратну штету, Комисија за конфискацију имовине, Комисија за одузимање ратне добити и
Повереништво за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача.
У јануару 1945. изабрано је ново руководство ОНО Ваљево: председник Милосав Матић, потпредседник Мирко Оташевић, секретар
Милосав Милосављевић, повереник за социјално старање Божа Божић,
повереник унутрашњих послова Живота Јеремић, повереник за просвету
Живорад Љубичић, повереник за трговину и снабдевање Душан Вуксановић, повереник за пољопривреду и шуме Алексије Ђурђевић, повереника за индустрију и руде Јока Јован, повереник за народно здравље др
Василије Јовановић, повереник за грађевине Милутин Димитријевић,
повереник за финансије Милорад Перишић и повереник општих послова Ратко Докић.
Све послове у органима управе обављали су државни службеници.
Прва активност нових власти била је отварање народне кухиње.
Приоритетни задаци ОНО Ваљево били су: организација народа за
борбу против непријатеља; радна и свака друга помоћ Народноослободилачкој војсци; брига за јавни ред и безбедност становништва; организација прехране становништва, нарочито породица палих, заробљених,
интернираних и мобилисаних бораца, инвалида, избеглица, свих жртава
фашистичког терора; старање за обнову и утврђивање штете окупатора;
заштита и чување јавне имовине; надзор над индустријским предузећима која су важна за снабдевање војске и народа; надзор и утврђивање
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цена, спречавање црне берзе и недозвољене трговине; и надзор над
радом извршних одбора по срезовима Ваљевског округа.3 Заједнички
именитељ је учвршћивање власти и брига о становништву.
Ослободиоци су паралелно деловали у два правца. Први, формирали су нову власт и организовали акције широких размера за збрињавање
и помоћ становништву, а други обрачун са политичким противницима и
неистомишљеницима. По ослобођењу био је период двовлашћа, војне и
цивилне власти, међу којима је постојала лоша сарадња, што је додатно
отежавало решавање проблема. За то постоје бројни примери.
Ипак, тријумф победе бледи пред чињеницом да васкрсавају међусобне поделе и сукоби. Жестоки обрачуни, у већини случајева, завршавају се трагично. У почетку то је решавано по кратком поступку, а већ у
октобру пред војним судом. Вођење кривичних поступака и изрицање
казни за „причињена дела“ нису били сваки пут објективни. Све се одигравало врло брзо, а циљ је био један: успостављање новог друштвеноекономског и политичког поретка. Нова власт је „журила“ у примени
репресивних мера према тзв. народним непријатељима. У тој журби
страдали су, не само они који су починили злочине, већ и они са „невољним огрешењима“ и многи часни грађани обележени као могући непријатељи, у то време називани „реакција“. Највише су погођени они који
нису били за комунисте и богати људи. Овим другима је, најчешће уз
образложење да су „привредни саботери“ или „сарадници окупатора“
конфискована имовина.
На политичку сцену ступају нови људи. Израста нова „елита“
шаролике структуре која статус добија, не на основу степена образовања
и имовног стања, већ на основу заслуга стечених током рата и политичке
опредељености. Предратна елита називана „реакцијом“ страдала је и
материјално и физички, јер се сматрало да је њима једино важно да очувају лични иметак, да су користољубиви и колаборационисти непријатеља. Ниједан имућни предратни индустријалац није поштеђен. Свима је
конфискована имовина током 1945. и 1946. године. Поменућемо само
неке: Унковић Стеван (две електричне централе), Никола Станковић
(„Вистад“, касније ВТЗ и „Крушик“), браћа Игњатовић Милан и Душан
(Фабрика кожа „Браће М. Игњатовић“), Ђурђевић Ђура (фабрика кожа),
Петковић Љубомир (циглана), Марко Бабић (хотел „Бранковина“) и многи други, од 254 евидентирана лица у Ваљеву и Ваљевском срезу. Нису
боље прошли ни богати људи из осталих срезова Ваљевског округа:
Јован Јузбашић, власник Фабрике кожа „Бели орао“ – Лукавац (Срез
колубарски), Путник Станоје и Петар, власници рудника и млина
„Радљево“ (Срез тамнавски), Антоновић Мирко, хотелијер и индустрија3

Лома и Митрашиновић, 1975, 127-128.
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лац којем је у Обреновцу одузет хотел „Антоновић“, а у Срезу лазаревачком рудник „Црљени“ и друга непокретна имовина. Поповић Младен
остао је без „Гранд“ хотела и две велике куће у Обреновцу, затим Симовић Александру одузета је Парна стругара и аутоматски млинови у
Забрежју, предузеће „Сувобор“, као и неколико кућа у Обреновцу и у
Лајковцу. Мићић Стевану конфискована је „Пољопривредна фабрика
рафинерија шпиритуса Сава С. Мићић А.Д. Обреновац – Забрежје“ (сви
из Посавског среза).4
Не може се порећи да има и примера како су неки из „реакције“
поштеђени у име посла који су обављали.

4

Радић, 2002, 16, 57-92, 135, 146, 172, 178, 180, 181, 195.
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Живот у ослобођеном Ваљеву
и Ваљевском округу
Ваљево је oслобођено, 15. септембра 1944. године. Највеће борбе вођене
су јужно од Ваљева, а у самом граду око Официрског дома, Хотела
„Бранковина“ и Командантуре где су била противничка упоришта.
Непријатељ се повукао, да би се сутрадан поново вратио, али због процене немачког генерала Густава Флебера да је даљи отпор узалудан,
немачки војници су се повукли према Убу. Током борби за Ваљево било
је доста жртава на обе стране. Према сећању актера трагови тешких борби били су видљиви по целом граду, нарочито од машинског оружја. На
многим зградама у граду зјапиле су рупе, излупана прозорска окна, а по
улицама биле гомиле топовских и пушчених чаура. Са бандера су висиле искидане телефонске и телеграфске жице. Били су искидани и електрични водови, па је град био у мраку. Није радио ни водовод.
Док се по обронцима планина око Ваљева још увек чула потмула
паљба, Ваљево је славило. И у таквим околностима Ваљево је са одушевљењем дочекало ослободиоце. Тих дана, комисије које су вршиле упис
добровољаца у НОВ, радиле су даноноћно. Уписано је преко 2.000 младића и девојака. Првенствено им је био циљ да ослободе земљу и „униште фашизам“.

Акције
Нормализовање прилика у граду није било једноставно. Морало је
брзо да се реагује, да се ублаже последице рата. Грађани Ваљева су се
организовали да рашчисте рушевине, збрину рањене, да сахране погинуле, нахране гладне, спрече заразе, формирају нову власт, да се обрачунају са неистомишљеницима... Било је много посла, али и неких других
стремљења, од покушаја сарадника окупатора да консолидују редове, до
жеље да се искористи прилика за брзо богаћење преко црне берзе и шпекулације.
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Свуда и на сваком месту, и поред свих невоља, на површину је
избијала радост због освојене слободе. Сви би да помогну. Колико могу.
Неко у храни, неко у одећи, неко својим знањем и умећем. Било је и
оних који се нису слагали са новим снагама, као и неодлучних. Такви су
стајали по страни чекали. Убрзо су организоване радне акције за пружање помоћи сеоском становништву у близини града у берби кукуруза,
поправци пољопривредних машина и обезбеђењу огрева, јер су радно
способни мушкарци били мобилисани у НОВ. Већина ових акција биле
су једнодневне или вишедневне и подсећале су на мобе традиционално
обављање сеоских сезонских послова. Разлика је била у томе што се
осећао такмичарски дух који је био присутан и код најмлађих и код старијих. Радне бригаде су кретале и враћале се са песмом.
Поред ових акција организоване су акције помоћи фронту. Тако су
радници „Вистада“ за 14 дана израдили потребне делове за мост, односно скелу на Дрини изнад Лознице, којом је омогућено лакше повезивање са Босном.5
Посебан вид активности, имајући у виду услове и време у којима су
спровођене, представљају сабирне акције, као што је прикупљање веша,
покривача, чаршафа и других ствари за оболеле и рањене борце. У једној од сабирних акција, у првим поратним месецима 1944, жене Ваљева
су прикупиле 600 сламарица, око 300 прекривача, 275 јастука, преко 500
пешкира, 155 кошуља, 3.779 кг воћа, 1.823 јајета, 90 л млека и умесиле
210 кг колача. Исплеле су 4.700 пари чарапа, 300 пари рукавица, 70 џемпера... Било је и необично дирљивих примера, када су уместо парастоса
за најближе припремале и прилагале ручак за рањенике.
Треба подсетити да је Ваљево по ослобођењу било неко време сабирни центар за прикупљање хране, одеће и обуће за борце на фронту.6

Социјално старање
Ваљево и ваљевски крај по ослобођењу, септембра 1944, налазио се
у изузетно тешкој економској ситуацији. Целокупан рад ОНО Ваљево,
као новоформираног органа власти, у првим данима био је окренут ка
подизању привредног, социјалног и културног напретка, а пре свега према интересима и циљевима народноослободилачке борбе, која се још
увек водила у неким крајевима земље. Ваљевска привреда била је разорена и у погледу људства и у материјалном погледу. Уз велики напор
становништва ваљевског краја, постигнути су огромни резултати у нормализовању живота и рада.
5
6

Вујић, 1995, 3.
Група аутора, 1967, 507, 514, 515.
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У овом периоду, као један од задатака нове народне власти била је
организација снабдевања становништва, сређивање тржишта, организовање и прикупљање помоћи, али пре свега брига о многобројним породицама жртава фашистичког терора. Тај велики задатак остваривао се
преко Социјалног одсека отварањем кухиње за исхрану радника у Ваљеву, породица НОВ и ПОЈ и заробљеника, намештеника по одсецима
ОНО Ваљево и осталих сиромашних грађана. Сва помоћ била је сведена
на ослањање на сопствене снаге и солидарност. Важило је начело „самопомоћи“, али тако да „они који примају помоћ не окрње достојанство,
већ да је осете као своје право.“7 У свим давањима активно је учествовао Црвени крст.
Несташица је обухватала све категорије становништва: болесне,
раднике, децу, труднице, старе и изнемогле. Велику помоћ, за армију
угрожених, представљали су УННР-а пакети са текстилом, обућом и
намирницама. Под посебном заштитом су биле поједине категорије радника, деца и труднице. То је решавано потрошачким књижицама, односно картама Р1 и Р2 и Д1 и Д2. Према попису, у Ваљевском округу је
било 9.337 социјално угрожене деце (без родитеља, без једног родитеља,
сиромашних родитеља, деце посрнуле и за преваспитавање...). Ситуацију је поправило организовање дечијих домова и прихватилишта. У Округу постојало је 5 домова у којима је боравило мање од 500 деце, и то не
само из ваљевског краја, већ из Београда, Лесковца, Краљева, Косовске
Митровице, Бањалуке, Осијека и других места. Деца су имала обезбеђену храну, одећу и обућу.8

Привреда и пољопривреда
Ваљевски крај се није могао похвалити развојем привреде између
два рата. Постојало је пар мањих индустријских предузећа: 19 са више
од 10 радника и 23 са мање од 10 раника, или укупно око 2.100 радника.
Од тога највише је било запослено у фабрици „Вистад“ – 1.204, основаном тек пред Други светски рат. Развој кожарске, млинске, прехрамбене,
дрвно-прерађивачке, хемијске и металне индустрије постепено се по
рату настављао. У овом периоду најбољи резултати су постизани у
рударству и цигларско-црепарској индустрији. Да би се повећала производња организована су ударничка такмичења у фабрикама. О херојима
рада и ударницима поратна штампа је редовно писала. Истицали су се
прегалаштвом и пребацивању норми, чак и за преко 100%. За свој труд
7

МИАВ, ОНО Ваљево – Социјално одељење, дел. бр. 287, од 18. децембра 1944, кут.
инв. бр. 1
8
Радић, 1987, 115-122.
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су приликом пригодних дана добијали ударничке значке, што је била
велика част јер су они били „хероји у миру“. Ипак, незапосленост је
била у порасту, нарочито у 1945, услед демобилизације војника ЈА,
повратка заробљеника и интернираца. Незапослени су добијали привремену новчану помоћ у износу од 100 до 400 динара и УННР-а пакете.
Тек коначним ослобођењем било је могуће сагледати последице
ратног разарања у Ваљевском округу. Саобраћај, индустрија, пољопривреда, стамбени објекти, комунална инфраструктура и друго били су
тешко оштећени или посве разорени. У граду, селима и већим местима у
Округу порушено је, лакше или теже оштећено 4.212 стамбених, индустријских и јавних зграда. Оштећено је 17 мостова. Познато је систематско пљачкање индустријског потенцијала од стране Немаца – алата,
машина, сировина и другог. Из фабрике „Вистад“ – Ваљево за Немачку
је одвезено „3 вагона разних машина“.
У току 1945. у Ваљеву су обновљене две школске зграде, стара и
нова зграда ГНО Ваљево, кланица, извршено калдрмисање градских
улица у површини од 4.596 м2, извршена оправка кеја на Колубари,
насут пут Ваљево – Боричевац. Радови су плаћени по надници од 120
динара, али употребљено је и 300 радних дана немачких заробљеника.
Иначе, на сваки уложени динар долазило је 4-5 динара остварених
добровољним радом, не рачунајући добровољне прилоге.9
Током 1946. године добровољним радом уређене су стазе и посечено трње на Пећини, пошумљен Видрак и Старо гробље, калдрмисане
две улице, инсталирано 80 водомера, започета изградња новог бетонског
моста на Колубари, поправљена Унковића кућа за дечији вртић, уређени
гробови жртава фашистичког терора, Прошинов трг и поправљен мост
на Љубостињи. Тај период обнове Ваљева карактеришу радне акције и
ударнички рад. По селима су организоване радне чете да обраде земљу
бораца и сиромашних породица које немају радне снаге.
Да би се обновила привреда требале су сировине. Зато су омладинци организовали сабирне акције прикупљања свега што је могло да се
искористи као сировина: хартија, крпе (ланене, вунене и јутане), гвожђе,
гума, конзерве, стакло, кости итд.
По завршетку рата, обнова земље, па и Ваљевског округа, покренута је организовањем омладинских радних акција. Највећа радна акција у
Ваљевском округу је за изградњу Посавског канала. Од стране ОНО
Ваљево донета је одлука да се у сезони јул – септембар 1945, када је
ниво подземних вода најнижи изврши прокопавање главног канала. За
успешно обављање посла ангажовано је око 300 људи из Ваљевског
округа; један део радне снаге чинили су омладинци, а други
9

Митровић, 1982, 289, 290.
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заробљеници. Посао је поверен инжењеру Срна Ђоки. Са радом се
наставило 1946. године на Титов рођендан и учествовале су радне бригаде из 10 округа Србије и Војводине. Планирана је изградња ободногравитационог канала Грабовац – Скела у дужини од 15 км са задатком
да прихвати спољне бујице и усмери њихов ток у реку Саву. По плану
радови су завршени 1. октобраа 1946. године. У Кртинској су омладинци, градитељи Посавског канала, прославили завршетак радова на исушивању 4.000 ха, прокопавању мреже од 17 канала дугих 41 км. Својим
радом држави су уштедели су око 8 милиона динара. Прослави је присуствовао је и председник владе др Благоје Нешковић. Технички руководилац је био инж. Ђурђевић.10
Први постављени задатак Пољопривредног одељења, засејавање ораница пшеницом, није могао да се оствари због недостатка радне снаге и
стоке за рад. Осим тога, много је пољопривредних машина и алатки уништено у току рата, а недостајало је и добрих мајстора. На све то, били су и
врло неповољни временски услови. Крајем 1944. у Ваљевском округу
поплављено је око 2.800 ха ораница, а незапамћене суше погодиле су
ваљевски крај у лето 1945. и 1946. године. Приноси су смањени за преко
60%. Суша је била толико велика да су у Подгорском срезу извори и бунари, августа 1946, пресушили. Радници фабрике „Вистад“ су од октобра
1944, до маја 1945. направили 3.000 плугова равњака, не само за ваљевски
крај, већ је део послат у Македонију, Црну Гору, Метохију и Санџак.
Ваљевски крај је познат по воћарству. Највише је гајена шљива,
потом јабука крушка, орах, а мање трешње, вишње, кајсије, брескве и
мушмуле. Подгорски срез је предњачио у гајењу малине.
Једна од главних грана пољопривреде било је и сточарство. Сточни
фонд је у односу на 1940. годину смањен за 30%.
Средином 1945. започело је спровођење аграрне реформе. По том
основу у Ваљевском округу од аграрних објеката (власника земљишних
поседа) одузето је преко 5.500 ха, који су подељени на око 3.300 аграрних субјеката, тзв. беземљаша. По величини одузетих пољопривредних
поседа издвајају се Алекса Алексић из Совљака (Уб) – преко 150 ха,
задруга Поповић из Јабучја (Уб) – 146 ха, Радовановић Радомир из Крчмара (Мионица) – 99 ха, Алексић Коста и син Божидар из Ваљева, имали су поседе у величини од 97 ха у Јовањи, Балиновићу, Јабланици и
Ребељ – Поћути, Јанковић Дамјан из Планинице (Мионица) – 95 ха.11
10

Видети: недељник „Све за победу” (касније „Напред”) бр. 23, од 19. јула 1945. напис:
„Радови на исушивању посавских мочвара“; исто, напис: „Богатство и здравље стварају четири бригаде добровољних радника“, бр. 73, од 7. јуна 1946; исто, напис: „Омладина Србије извојевала велику радну победу – Завршени су радови на прокопавању Посавских канала“, бр. 89, од 6. октобра 1946.
11
Радић, 2007, 23, 42, 43, 57, 138-145.
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Просвета и култура
Првих месеци после рата није се само мислило на елементарну
егзистенцију. Велика пажња била је усмерена на васпитно-образовне,
културно-забавне и спортске активности, као што су предавања, прикупљање књига и обнављање народних књижница, организовање аналфабетских течајева, народних универзитета, приказивање приредби и филмова, издавање зидних новина, приређивање изложби, спортских такмичења, а пре свега нормализовање рада школа.12
Свакако, најзначајнији посао било је сузбијање неписмености,
„непријатеља сваког напретка“. Аналфабетске течајеве су похађала лица
између 14 и 40 година старости, нарочито женска популација. Организовани су по основним школама, али и по приватним кућама. Број неписмених, према непотпуним подацима, марта 1945, јер нису урачунати
неписмени који су отишли у ЈА, у Ваљевском округу био је око 40.000,
или око 20% од укупног броја становника.
За извршење ових задатака образоване су културне екипе, а драгоцено учешће имале су школе и омладинске организације. Радио служба
„хватала је вести“ и „савезничке емисије“, односно вести Москве и Лондона. Петком, на пазарни дан у Ваљеву, постављан је звучник на пијаци
и непрекидно је емитован програм са месним и вестима из света. Лета
1946, највише се слушао пренос суђења Дражи Михаиловићу. Исте
године, у Ваљевском округу је било пријављено 380 радио апарата.
Такође, грађанство је обавештавано путем плаката. Усмене новине су
имале за циљ да заинтересоване грађане упознају са актуелним збивањима. Биоскоп „Централ“ у Ваљеву почео је са радом новембра 1944,
када су приказана два филма „Дуга“ и „Она брани отаџбину“, и неколико енглеских и америчких журнала.
Народни универзитет у Ваљеву свечано је отворен 14. јануара 1945.
године у Дому културе (сада Дом војске), а уводно излагање је имао
Бора Благојевић, професор Београдског универзитета. Васпитна и актуелна предавања била су сталан облик рада. Најпосећеније предавање
одржано је јула 1946. у Дому културе у Ваљеву под насловом „Утисци
из Совјетског Савеза“, а предавач је био књижевник Иво Андрић.13
У Ваљеву је радило пет књижара. Да би се књига приближила народу, Министарство просвете је крајем 1945. организовало културни вагон
који је кренуо пругом, са покретном изложбом књига и биоскопским
представама. Касније су организовани и кино-вагони. Ови путујући биоскопи су поред кино-апаратуре и радија, нудили изложбе књига и слика.
12
13

Радић, 1996, 187-213.
МИАВ, ОНО Ваљево – Одељење за просвету 1946, тем. целина: А, а), кут. инв. бр. 13.
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Гостовали су у неколико места Ваљевског округа и постигли запажене
резултате. Највише је продато наслова дечије литературе и књига „О
данашњим задацима партије“. Најскупља је била „Историја комунистичке партије бољшевика“ – 100 динара. Штампа је могла да се купи у књижарама и код колпортера. Ваљево је имало 7 културно-уметничких екипа. Веома је била активна екипа ЈНОФ-а, посебно њен оркестар од 13
музичара. Најјаче је било Културно-уметничко друштво „Абрашевић“ са
око 100 сталних и преко 300 „помажућих“ чланова. Током 1945. године
основано је Ваљевско окружно дилетантско позориште.
Обнова спортског живота у Ваљеву одвијала се споро. Многи млади људи отишли су на фронт, јер је рат још трајао. Прва спортска организована манифестација – фудбалска утакмица одржана је на игралишту
у парку Пећина поводом годишњице Октобарске револуције. Подмлађена Будућност савладала је екипу Команде НОВЈ са 7:4.14 У целини, тих
година, неговао се масован фискултурни покрет проткан идеалима аматеризма.
У првим данима, а и касније, у ваљевском крају се поклањала
пажња штампаној речи, у виду штампању летака, објављивања брошура
и листова, а све у циљу подизања општеобразовног нивоа и изграђивање
политичке свести. Намера је била да се изгради став код грађанства да
нема сукоба народа и власти. Путем штампане речи стварао се утисак да
је народ тај који жели стваралаачки преображај и обнову ваљевског
краја. То је била истина с обзиром да су људи били понесени слободом.
Бројни текстови објављени у листу „Све за победу“, касније „Напред“
говоре о потреби идејно-политичког уздизања, развоју културе и образовања, описмењавању, али и о појединцима и њиховом пожртвовању. И
тада се знало за моћ медија. На тај начин вршило се обликовање нових
односа и нове социјалистичке личности и свести.
Све је било обојено духом тековина народноослободилачке борбе –
патриотске пароле, нова обележја, нови називи. Генерално, основно обележје свих активности била је добровољност (само су неке засниване и
на принципу обавезности), затим бројност, разноврсност и масовност.
Свест о томе да треба разрушену и опустошену земљу обновити, уз обећање изградње новијег и праведнијег социјалистичког поретка, био је
највећи патриотски мотив за већину грађанства. Бројни су примери
квантитативних и квалитативних промена.

14

Милосављевић, 1981, 210, 211.
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Школе
У Ваљевском округу већина основних школа почела је са радом у
јесен 1944. године. Једино је основна школа у Ваљеву почела да ради
тек марта 1945, јер је њену зграду користила војска. Школе су тих
месеци, често прекидале рад јер су трупе војника биле у пролазу и
школске зграде су коришћене за преноћиште или привремене војне
амбуланте. То се најчешће дешавало у Посавском срезу. Ратна разарања оставила су видне последице на школским зградама које су претрпеле велике материјалне штете. Поједине су до темеља уништене
(попаљене или срушене бомбардовањем), а оскудевало се у школском
прибору и училима (није било табли, креда, школских клупа, пећи за
ложење...).
У овом периоду био је мањак наставника и професора за руски
језик и вештине (цртање, певање и фискултуру). Поред обавеза у школи
морали су да се истичу у ваншколском раду и да буду друштвено ангажовани. Наставници који нису имали завршене факултете могли су да
предају само у нижим разредима. Поједини су, уз одобрење Просветног
одељења, могли да држе приватне часове.
Проблем је био и нови програм и наставни план рада школа који
је морао бити у духу новонасталих друштвених промена. Сви наставни
предмети рађени су по старим програмима, осим историје. Док се није
добио скраћени програм из опште и националне историје предавали су
„најзначајнији моменти из народноослободилачке борбе“. У средњим
школама укинути су немачки и италијански језик, а уведен руски језик.
Најинтересантнији је однос власти према предмету веронауке. У
школској 1944/1945, часови веронауке су одржавани само оним ученицима чији су родитељи дали изјаву да желе да „им се дете образује у
религиозном духу.“ Већ почетком 1945, Просветно одељење ОНО послало је допис свим школама у Округу „да верска наука није више део
наставног програма“, затим је одобрено да буде факултативни предмет, а
доношењем Устава ФНРЈ 1946, постепено се гаси, тако да у наредној
години није било предавања из веронауке.
Слично је било и са верским празницима. Школска слава посвећена
заштитнику школа, првом српском учитељу и просветитељу – Светом
Сави, прослављена је свечано јануара 1945. године, са уобичајеним
црквеним обредом. У 1946. има световни карактер, а 1947. године
Савиндан су обележиле само средње школе.
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Здравство
Одмах после завршених борби за ослобођење града, септембра
1944, за непуна два месеца кроз град је прошло око 20.000 лица, а Ваљево је у то време имало око 12.000 становника.15 Метеж и пролаз војника
и рањеника, затим цивилних лица који путују са војском у потрази за
рођацима који су у војсци, створили су од Ваљева, у јесен 1944,16 погодно тле за избијање заразних болести. Томе су допринели и лоши хигијенски, комунални и стамбени услови. Стање у граду је налагало да се
делује у више праваца. Збрињавање војске и рањеника који су пролазили
кроз Ваљево био је приоритетан задатак. Ради асанације и хигијене,
формирана је добровољна радна чета од омладинаца, подељена на три
вода.
Одржавање минимума чистоће било је, такорећи, немогуће, а и
вашљивост је била доста раширена и самим тим и опасност за појаву
пегавог тифуса. У Ваљеву је постојао оправдан страх да се не понови
1915. година.
ГНО Ваљево почео је да функционише 13. новембра 1944, а Санитетски одсек за град Ваљево формиран је 2. децембра 1944, тако да је
одмах предузео све потребне мере да се у граду одржи примерена чистоћа, нарочито после појаве трбушног и пегавог тифуса.
Санитетски одсек ГНО за контролу чистоће по граду ангажовао је
незапослене професоре, учитеље и чиновнике који су обилазили град.
Два службеника одређена су да врше строгу контролу радњи у којима су
се продавале животне намирнице и свакодневно су обилазили кланицу и
прегледали чистоћу. Управи водовода је наложено да се дневно перу
водоводне цеви и резервоар хлорним млеком. Грађанству је скренута
пажња да воду из водовода прокувава, док су остали извори, пумпе и
бунари затворени. Друга два службеника одређена су да искључиво обилазе и контролишу домове оболелих од трбушног тифуса. Они су повремено прегледали и грађанство да ли има ваши.
У граду није постојало “народно купатило”. Оспособљена су три
купатила, али могла је да их користи само војска. Једно купатило имало
је комору за дезинфекцију топлим ваздухом. Друго купатило је имало
два дезинфекциона апарата и за кратко време кроз њега је прошло
22.000 лица, претежно војника који су уједно прали и одела. Постојала
15

МИАВ, ОНО Ваљево – Здравствено одељење, Извештај о раду Здравственог одељења,
од 8. јуна 1945, дел. бр. 487, кут. инв. бр. 1; Подаци о броју становника Ваљева, у том
периоду, које налазимо у арх грађи су различити, од 11.000 до 14.000 (прим. аутора)
16
Исто, фонд: А.2.5.23. Скупштина општине Ваљево – Ваљево (1944- ), (у даљем тексту:
СО Ваљево), Извештај о раду Санитетског одсека ГНОО Ваљево, од 13. децембра 1944,
кут. инв. бр. 158.
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су два дезинфекциона апарата и за грађанство. Због недостатка материјалних средстава планирана купатила у фабрици Вистад нису изграђена.
У Округу су радила 3 дипломирана дезинфектора, а постојале су 3
дезинсекционе станице и 3 купатила (Ваљево, Обреновац и Забрежје); 3
парна котла, 4 суве коморе и око 80 српских буради. Пегавог тифуса у
децембру 1945. није било, а порекло заразе из новембра (3 случаја) су
затвори, односно заробљенички логор. Проценат вашљивости у Округу,
како одела тако и главе, износио је 10-15%. Највише су вашљиви били
Цигани заробљеници. У Округу је било 7 затвора и здравствени и хигијенски надзор над затвореницима вршили су срески лекари.
Приватни клозети су били пуни и нередовно су се чистили јер су
капацитети цистерни и буради са којима располаже ГНО Ваљево били
недовољни. Наређено је грађанству да клозетске јаме и помијаре, уопште
загађена места, преливају кречним млеком и да дворишта чисто држе.
Ситуација и у осталим деловима округа била је подједнако тешка.
Немаштина, недостатак здравствене културе, недовољан број здравствених установа и радника, опште су карактеристике тадашњег здравства.
Здравствене установе среског значаја биле су народне амбуланте на
територији срезова у Округу и болница у Обреновцу, а окружног – болница у Ваљеву. У Округу је радило 6 народних амбуланти (среска седишта и Лајковац) које су месечно обављале око 15.000 прегледа.
Највише лекара, и у 1944. и 1945, радило је у Народној амбуланти у
Ваљеву – 6, док је у Народној болници у Ваљеву, касније Окружној болници 1944. радило 3 лекара и 1 апотекар, да би се, 1946. године, број
лекара повећао на 7, а осталог особља било је 35 – укупно 42.
Крајем 1945. године, посматрано по срезовима Ваљевског округа и
здравственим установама радило је лекара:17 ГНО Ваљево и Ваљевски
срез – Народна амбуланта 5, Државна болница – Ваљево 6; Посавски
срез 3, Тамнавски срез 2 и Народна амбуланта у Лајковцу 1; Колубарски
срез 1 и Подгорски срез 1 лекар.

Снабдевање и тржиште
Снабдевање становништва вршило се путем државних и задружних
предузећа, приватних трговина и пијаце. Све трговине су морале да имају истакнуте ценовнике робе коју продају.
Приватни сектор је био јак у трговини слободним артиклима
(неконтролисана роба), нарочито оном робом која се много тражила а
17

Исто, ОНО Ваљево – Здравствено одељење, Извештај – подаци о здравственим приликама и здравственим установама у Ваљевском округу, де. бр. 1749, од 7. децембра 1945,
кут. инв. бр. 2.
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новац уложен у њу брзо враћао. Дешавало се, да је приватни сектор
добијао више робе, често и бољег квалитета. Приватна трговина била је
најразгранатија у Ваљеву и Обреновцу. Мрежа трговачких радњи у
Ваљеву била је следећа: 15 продавница за гвожђе, 24 за извоз пољопривредних производа, 35 мешовите робе, 10 мануфактурних, 31 за бакалску и колонијалну робу, 8 нирнбершких, 53 пиљарнице, 5 књижара, 2
ситничарске, 2 за кожу и обућу, 2 кожарске, 7 шпекулантских, 1 дрогерија, 1 деликатесна, 2 стакларске, 1 бициклистичка, 4 трговачке, 1 трговина
старим стварима, 2 дрваре и за пернату живину.18
У августу 1945. основана су четири државна среска магазина:
„Будућност“, „Посавина“, „Колубара“ и „Тамнава“. Цене контролисане
робе по среским магацинима, стовариштима и задругама биле су уједначене. Државни срески магазин „Будућност“ у Ваљеву имао је 2 текстилне продавнице, 3 за гвожђе, 1 продавницу за колонијал, 2 бурегџинице, 1
посластичарницу, 6 пекарница, 3 месарнице, 1 пиљарницу.
Артикле, као што су гас, сапун, коломаз, пиринач, шећер, дуван,
посуђе, шпорети, со и друга роба расподелом су, по одређеним критеријумима, потрошачи могли да набаве у продавницама, нпр.: со – на сваког
члана домаћинства по 250 гр., за ситну стоку 100 гр., за крупну 150 гр.;
гас – за свако домаћинство без електричног осветљења по 1 л уз цену од
11 динара итд.
Првих дана у новинским написима нема извештаја о снабдевености
грађана. Више су се бавили недозвољеном трговином (црном берзом и
шпекулацијом), недозвољеним клањем стоке и продајом меса, „сакривањем робе од српског народа“ и др. Грађани су јавно, кроз штампу, позивани да пријављују шпекуланте. Највише је писано о не прихватању разреза од стране имућнијих грађана. Почетком априла 1945. када је донета
Уредба о промени новца, ваљевски привредници и трговци су заузели
погрешан став – рафове радњи испразнили су за неколико дана, „роба је
нестала са тржишта“.19 Као илустрација, наведени су подаци о ценама
поједине робе. Тако је цена кола дрва, тих дана, са 10.000 динара скочила на педесет, па и до 70.000 динара; 1 кг кајмака је од 1.500 динара
поскупео на четири, односно 5.000 динара. „Месари су престали да
кољу и продају месо и маст; пекарима је наједном нестало брашна,
пиљарима зелен и кромпир.., па су чак и кокошке престале да носе јаја“,
а и ако се неко „појавило“ било је 100 динара.20 За трговце је ово било
„златно доба“. Зато се народ побунио и по кишном дану одржао конфе18

Радић, 1986, 137-139.
Недељник „Све за победу“ бр. 10, од 19. априла 1945, „Ваљевски шпекуланти“, 3.
20
Исто, бр. 11, од 26. априла 1945, „Доле шпекуланти и саботери! Народ Ваљева даје
подршку народним властима“, 1.
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ренцију. Многе шпекуланте су сами похватали, па је код једног трговца
пронађено 350 пари одела.
Убрзо су уследиле казне за прекршиоце. Пресуде су доносили
народни судови, а „уредно“ су објављиване у штампи, јер је и то био
начин да се дела нове власти у обрачуну са шпекулацијом, црноберзијанством и несавесном односу према прописима, обелодане.
Ипак, намеће се закључак да су уређењу тржишта много допринели
закони, први донети од стране нове власти, априла 1945. године. То су:
Закон о сузбијање недопуштене спекулације и привредне саботаже21 и
Закон о одузимању ратне добити стечене за време непријатељске окупације22.
Одмах су почели да се примењују и већ, истог месеца, недељник
„Све за победу“ објавио је, у новим динарима, „Ценовник на основу
Уредбе о одређивању цена у динарима ДФЈ“. Цене пољопривредних
производа, у односу на цене из августа 1939, биле су повећане за 50%, а
осталих артикала за 30%. Прилично сложени и бројни прописи о ценама
често су се мењали. То је отежавало контролу, као и сталне несташице
што је све погодовало шпекулацији и црној берзи. Нове цене појединих
артикала су: хлеб од 1 кг – 5 дин.; кифле, переци по комаду – 0,75 дин.;
чорба – 7, салата – 3, говеђе месо 1 кг – 20, свињско 1 кг – 25, сланина
сува по кг – 40, млеко по литру – 5, зејтин по 1 литру – 30, јабуке по 1 кг
– 10, ораси по 1 кг – 12, кромпир по 1 кг – 2, пасуљ по 1 кг – 3,90, спанаћ
по 1 кг – 4, цигарете „Морава“ – 12, „Зета“ – 10, једно сељачко одело од
шајка у 3 парчета – 1.000, порхет на метар – 30, циц – 10, штоф по метру
(ширина 70 цм) – 60, мушка кошуља -50-120, један пар женског веша –
50-70, мушке чарапе – 7-15, женске чарапе – 18-40, мушке ципеле – 360,
женске ципеле 300, дечије ципеле – 200 итд. Цене у јесен, исте године,
према за ценовнику за прехрамбене производе, се разликују. За поједине
производе биле су мање или веће за 10 до 20% веће (јабука по 1 кг – 3-5
дин.; млеко – 7-8, кромпир – 5-6...).
Пијаца је пазарним даном била крцата воћем, поврћем, млечним
производима... Нарочито је понуда била велика у дане одржавања два,
традиционална вашара на Илиндан (2, 3. и 4. август) и на Михољдан (12.
октобар). Вашари су одржавани на пијаци са обе стране Колубаре. У
понуди су поред ситне и крупне стоке били сви земљораднички и занатски производи.
Просечна плата (зарада) у Ваљеву је била око 2.000 динара, с тим
што је државним службеницима одбијано од месечних принадлежности
10%, зато што је „Ваљево у II разреду скупоће“.
21
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Сл. лист ДФЈ, бр. 26, од 25. априла 1945.
Исто, бр. 36, од 29. маја 1945.
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Почетком 1946. године снабдевање тржишта града је било задовољавајуће, пијаца је богата и понуда разноврсна.23 Тако је на пазарни дан
крајем маја дотерано око 100 кола дрва, један кубни метар продавао се
по цени 400-450 динара; кајмак је био 75-85 динара по килограму, сир
22-25, јаја по комаду 2,50-3 динара, трешње 8-12, шумске јагоде 20-30,
малина 20-30, сланина 70-80, стари кромпир 6-8, млади кромпир 22-25,
пасуљ 6-8 динара, веза црног и белог лука 3 динара, салата по комаду
1,50 динара, грашак у зрну 28 динара, јагње 200-300 по комаду, овца
ошишана 270-500, свиње мршаве 30 динара килограм, живина 130-180, а
пар волова средње величине 14.000 динара. Снабдевање хлебом је уредно, „грађани примају по пекарама у одређеној количини редовна следовања хлеба“ који се прави од мешавине пшеничног и кукурузног брашна
(пола – пола). Једно од предузећа за снабдевање града, Магазин „Будућност“, успело је да довозом грашка из Новог Сада спусти цену са 44 на
28 динара, као и младог кромпира са 40 на 24 динара. Грађевинског
материјала било је довољно. Осећала се несташица текстила, нарочито
платна за женске хаљине и цедила за млеко. Највећи проблем представља „оскудица новца“.
Цене у октобру 1946. бележе раст што су диктирале понуда и потражња. Тако су дрва за огрев, ујутро рано, била 330 динара по кубику, а
после 9 часова продавци су их ценили 500 динара. Нарочито су поскупели млечни производи. Сир се продавао по 50 динара за килограм, а кајмак 120-150. Пијаца је била права јесења: боранија, купус, кромпир, лук,
зелени и плави парадајз, паприке, цвекла, брескве, крушке, шљиве,
дуње, ораси... Ово је доказ да нису били угушени сви механизми тржишта. Изузетно, у појединим случајевима реаговао је ОНО Ваљево, тако
што је административним путем снижавао цене.
У јеку предизборних активности за посланике Уставотворне скупштине НР Србије (10. новембара 1946), октобра 1946, Одсек за цене је
објавио „да се народна власт побринула да реалним одређивањем цена
снизи цене свим артиклима који су од неопходне важности“, на првом
месту хлебу и брашну. Уместо 7,50 динара по 1 кг, хлеб ће бити 6 динара,
а брашно које ће се делити сиромашнима коштаће 4,30 динара по 1 кг.24
Нешто касније, новембра 1946,25 лист „Напред“ објавио је текст
„Народна власт упорно настоји да свима производима из дана у дан
снижава цену“ у коме се анализирају цене у односу на почетак године и
1945. годину. Сељак, да би купио плуг – равњак, требало је 1945. да
прода 1.100 кг пшенице, а у 1946 – 600 кг; опанци су марта 1946.
23

МИАВ, ОНО Ваљево – Председништво, тем. целина: Г, 1946, кут. инв. бр. 5.
Недељник „Напред“ бр. 94, од 30. октобра 1946, 4.
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продавани по 280 динара, а у новембру 190; у истом периоду шајк је
продаван по 500 динара, а крајем године по 205 динара; шпорет је био
2.200, а нова цена је 1.330 динара... Такође, као пример наведена је плата
суплента у гимназији који је пре рата примао 900-1.200 дин, а стан је
плаћао 300 динара, док је минимална плата у октобру 1946. била 2.200
динара.
Ради равномернијег и праведнијег снабдевања уведене су потрошачке карте преко којих је вршено рационирано снабдевање (планско)
снабдевање.26 Тржишни фонд државних фирми за снабдевање, односно
државне резерве пуњене су разрезом. То се односило на робу домаће
производње. Најугроженије становништво, деца и труднице, поједине
категорије радника, социјалне и здравствене установе и мензе и кухиње
били су заштићени тако што се роба из резерви делила на основу категоризације потрошача преко потрошачких књижица, односно карата Р-1,
Р-2, Р-3 (Р су радници), Д-1, Д-2 (Д су деца до 2 године и од 2 до 14), Т и
Г (Т и Г су остали потрошачи). Такође, постојале су и ударничке карте,
које су обично су важиле три месеца. Добијали су их ударници са рада
на Посавском срезу, у разним предузећима, омладинској прузи и други.
Несташице су знатно ублажавали пакети УНРРА робе, које је
ваљевском крају достављало Министарство трговине и снабдевања НР
Србије. Пријем робе обављале су комисије. Роба је била разноврсна и
доброг квалитета: прехрамбена (уље, пиринач, шећер, евапорисано млеко, разне конзерве: меса, рибе, крвавице, јаја у праху, сојино брашно,
бутер, маслац од кикирикија, маслац од јабука; чоколада, какао, кафа,
мармелада, компоти, конзервирани парадајз, воћни сокови, грејпфрут, у
праху, лимун у праху, чај и др.), текстилна роба (разне врсте текстила,
конфекције и позамантерије) и обућа.
У Ваљеву је током 1946. одржан тромесечни течај за продавце
животних намирница који су завршила 64 лица што је требало да им
помогне да услуга и хигијена у продавницама буде задовољаваајућа.
Посебан вид попуњавања робних резерви у ланцу снабдевања, био
је откуп. Сви откупи су обављани организовано и строго су прописивани од виших органа, преко округа, до домаћинстава, значи био је то
административни разрез. Свакако, најважнији је био откуп жита, затим
стоке, како за потребе војске, тако и за грађанство. Ово је била ретко
дестимулативна и једна од најнепопуларнијих мера нове власти и трајала је пар година.
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МИАВ, ОНО Ваљево – Персонално одељење, дел. бр. 1250, од 11. јануара 1947, кут.
инв. бр. 8.
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Engleski avijati~ari na aerodromu u Divcima kod Vaqeva, oktobra 1944.

Ruski i ameri~ki vojnik u
Vaqevskoj bolnici, 1945.
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Okru`ni zbor 27. marta 1945.

Okru`ni zbor 27. marta 1945.
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Izbori 11. novembra, 1945.

Zgrada op{tine, 1945.

29

Mo{a Pijade u Vaqevu, 1946.

Sve~ani ispra}aj posmrtnih ostataka vaqevskih
narodnih heroja, 6. oktobra1945.
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Sahrana vaqevskih narodnih heroja, 6. oktobra 1946.

Proslava povodom Dana oslobo|ewa Vaqeva, 15. septembra 1945.
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Manifestacija povodom Dana pobede, 1945.

Manifestacije povodom Dana pobede, 9. maja 1945.
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[tafeta, 1945.

[tafeta, 1945.
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Pionirski skup u Vaqevu, 1945.

Pionirski skup u Vaqevu, 1945.

34

Pioniri, ratna siro~ad, sme{teni u De~jem domu
u Vaqevu (ku}a dr Keslera), 1946.

Sve~ani defile osnovaca povodom proslave 7. jula 1946.

35

Slet na Pe}ini, 1946.

36

Prvi regruti, 1946.

Prvi regruti, 1946.
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Prvi regruti, 1946.

Odlazak u Vojvodinu na brawe kukuruza, 1944.

38

Prve radne akcije (1945-1947)

Prve radne akcije (1945-1947)

39

Prve de~je jaslice, 1945.

Spremawe hrane u jaslicama, 1945.

40

Prva parna pekara u Vaqevu, 1946.

Analfabetski te~aj u ku}i Dragojla Dudi}a, 1945.
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Pija~ni dan u Vaqevu, 1945.

Razgovor posle prodate robe na pijaci, 1945.
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Организација и рад
персоналне службе
Персонална политика, после Другог светског рата, у Југославији одвијала се у два правца. У питању су два потпуно различита односа: 1. према
државним службеницима и 2. радницима намештеницима у осталим гранама привреде. Постојало је јасно разграничење у свему према ове две
групације запослених, од начина запошљавања, до плаћања и обрачуна
зарада за обављени посао. За пријем у државну службу надлежни су
били виши органи власти, односно министарства која су, у зависности
од ресора, вршила директна постављења. Запошљавање радника у привреди, као и кретање радне снаге било је у надлежности одсека рада,
касније Одељења за радне односе. Заједнички именитељ, оба правца, је
строга контрола од стране државе.

Законски прописи
Национални комитет ослобођења Југославије (НКОЈ) 31. октобра
1944. године донео је Одлуку о стављању на расположење свих државних чиновника и службеника27: 1) Сви државни чиновници и службеници
стављају се на расположење. 2) Сви државни чиновници и службеници,
који су били на служби до дана ослобођења, а који нису мобилисани у
НОВЈ имају се јавити на своју дужност. (Продужиће рад на досадашњој
служби до дана решења). 3) Сви бивши чиновници, који су били отпуштени на службе од стране окупаторских власти и издајничких влада –
имају се јавити надлештвима у којима су радили до отпуштања.
Закон о демобилизацији старијих годишта обвезника, жена и хранилаца у Југословенској армији и морнарици,28 из јула 1945, битно је утицао на тржиште рада и број оних лица која траже посао. Чланом 5. се
27
28

Сл. лист ДФЈ, бр. 1, од 1. фебруара 1945.
Исто, бр. 51, од 20. јула 1945.
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наглашава да су: „Државне власти дужне да преко својих органа створе
демобилисаним могућност запослења најдаље у року од два месеца од
дана доласка у место боравка узимајући у обзир и искуство и специјалност коју су стекли у Југословенској армији и морнарици.“ У другом
ставу се додаје да мора да им се осигура и стамбени простор. Закон је
важио и за мушкарце и за жене.
Приликом запослења било је потребно да се приложи: доказ о завршеној школи (по могућству сведочанство); уверење о држављанству;
крштеница; лекарско уверење; уверење о бирачком праву и уверење да
дато лице није осуђивано.
Интересантно је да су лица која траже посао често, уз молбу, прилагала уверења о владању за време окупације добијену од Одсека унутрашњих послова. Затим, иста уверења (обично у виду карактеристике) за
заробљенике достављале су Команда прихватилишта ратних заробљеника и Антифашистички одбор ослобођених ратних заробљеника, или су
сами у свом МНО прикупљали изјаве од мештана која су овераване у
истом МНО. Такође, не ретко, су наглашавали да нису осуђивани, нити
да су осуђени на губитак националне части, што су поткрепљивали
чињеницом да имају „активно или пасивно“ бирачко право, односно
право гласа, да су били на изборима 1945, па су поједини чак наводили и
свој број као гласачи. Иначе, први избори су одржани 11. новембра 1945,
а други 10. новембра 1946. године.
У народу је често могла да се чује парола „Буди наш, па ради шта
знаш!“ Ипак ти су били у мањини, сви остали државни чиновници су
пролазили кроз бројне провере. Тешко је било добити државни посао, а
по запослењу – боловање, одсуство, пензију...
На предлог одбора где лице ради, надлежно повереништво, касније
министарство, потврђивало је пријем (односно преузимање) или је вршило отпуст. Отпуштени службеници су улагали жалбе, али у већини случајева не. Тако је Росић С. Душан, инжењер, бив. пољопривредни инспектор
Округа ваљевског, отпуштен је из државне службе, почетком 1945, на
предлог ОНО од стране Повереништва за пољопривреду. У жалби наводи
да је отпуштен „са мотивацијом да сам сарађивао са окупатором и да сам
пљачкао државну имовину.“ Све негира и тражи да се његов 15-месечни
рад као в.д. пољопривредног инспектора испита, а да је права истина „да
је служио сељачком народу и узимао у заштиту пољопривредну и сточарску производњу испред окупатора“, што могу потврдити његови сарадници. О клевети да је пљачкао државну имовину наглашава да никаквом
имовином није руковао, јер је био саветодавни и стручни орган. Предмет
је затворен априла 1945, али се не зна судбина инж. Росића.29
29

МИАВ, ОНО Ваљево – Председништво, дел. бр. 714, од 6. априла 1945, кут. инв. бр. 2.
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Приликом ступања на дужност при народним одборима и установама службеници су полагали заклетву: „Заклињем се чашћу свога народа
да ћу верно служити народу, да ћу чувати и бранити тековине Народноослободилачке борбе, да ћу своју дужност по законима и законитим
наредбама вршити савесно, марљивo и непристрасно.“30 Судије народних судова били су дужни да полажу следећу заклетву: „Заклињем се
чашћу свога народа да ћу верно служити народу и да ћу судити законито
и непристрасно, чувајући и бранећи тековине Народно-ослободилачке
борбе.“31
Ваљевском округу недостајали су инжењери (машински и грађевински), електротехничари, радници металци, дрводељци, пинтери и
грађевински радници.
Служба за посредовање рада све више се учвршћивала и све ређи
су били случајеви запошљавања радника мимо ове службе. Запошљавање ратних војних инвалида ишло је прилично слабо.
Рад установа за социјално осигурање одвијао се без застоја, нарочито од 1. јануара 1947, када је ступио на снагу Закон о социјалном осигурања радника. Експозитуре Државног завода за социјално осигурање
постојале су у Ваљеву и Обреновцу, а реферати у Мионици, Лајковцу и
Убу. Сви осигураници су имали право на лекарску негу, а обезбеђивана
су новчана давања у случају болести (боловања), породиљских боловања
и дечијих додатака. Ове исплате су вршене уредно. Евиденција о броју
запослених била је потпунија и редовно је вршена контрола послодаваца
ради провере да ли су пријавили раднике и у каквим условима раде.
Пред расформирање ОНО Ваљево, априла 1947,32 достављен је распис Председништва ОНО Ваљево свим среским народним одборима у
округу:
„С обзиром на расформирање Окружног народног одбора као и
појединих среских одбора, срески одбори ће у својој надлежности отказати службу свима службеницима који неће даље остати код њих на служби, а они који прелазе у други срез или нови срез ставиће их на расположење дотичном срезу.
Отказ ће извршити извршни народни одбор среза, а сходно чл. 87.
Закона о државним службеницима, с тим што ће им отказ бити са 1.
мајем о. г. а принадлежности ће се исплатити за цео месец.
30

Сл. лист ДФЈ, бр. 2, од 6. фебруара 1945 – Одлука о полагању заклетве државних службеника и судија народних судова; ОНО Ваљево – Председништво, дел. бр. 712, од 2.
априла 1945, кут. инв. бр. 2.
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Сл. лист ДФЈ, бр. 2, од 6. фебруара 1945.
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МИАВ, ОНО Ваљево – Персонално одељење, дел. бр. 1071, од 12. априла 1947, кут.
инв. бр. 7.
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Они службеници којима се служба отказује задржаће се службенички листови у дотичном месном народном одбору, а у седишту среза.
Решења о преузимању службеника доносиће извршни народни
одбори дотичног среза, без икаквих извештаја ресорним министарствима док то исти не буду тражили.
Службенике које стављате на расположење Предс. владе НРС
пошаљите карактеристике па уколико их не узму до 1. маја откажите им
службу.“

Плате – зараде
НКОЈ је 1. децембра 1944, донео Одлуку о привременом регулисању
принадлежности службеника грађанског реда33 по којој се месечне бруто принадлежности повећавају од 50% до 110%, у односу на зараде на
дан 1. новембра 1944. Тако, на пример, према датој скали плате од 5.000
до 8.000 динара повећавају се од 10.100 до 11.500 динара. Поред повећања службеницима је исплаћиван и додатак на децу (за свако дете по 400
динара).
На основу Уредбе о регулисању принадлежности државних службеника грађанског реда и осталих јавних службеника34 донето је упутство за примену уредбе и прецизирани су износи плата – зарада према
стручној спреми. Иста уредба за територију Србије – Уредба о регулисању принадлежности државних службеника Србије, објављена је 28.
априла 1945. године.35 Имала је 7 чланова. Чланом 4. дефинисано је ко
су државни службеници: „Под државним службеником у смислу ове
уредбе подразумевају се: чиновници, чиновнички приправници, званичници, служитељи, дневничари, хонорарни и контрактуални36 службеници, надничари и радници који врше дужности чиновника, званичника
или служитеља – по министарствима, народним одборима и осталим
државним надлештвима и установама Србије.“
Под „принадлежностима“ подразумевале су се редовне месечне
зараде без других додатака. Исплаћиване су по одређеним групама –
платним разредима у оквиру којих постоје распони. При доношењу
одлуке о одређивању принадлежности, између минималних и максималних износа, узимана је у обзир „способност, марљивост и савесност у
раду“. Хонорарни и контрактуални чиновници имали су иста права као и
остали запослени. Потребе за „изузетне стручњаке“ морале су бити
33

Сл. лист ДФЈ бр. 2, од 6. фебруара 1945.
Исто, бр. 24, од 21. априла 1945.
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Сл. гласник Србије, бр. 11, од 28. априла 1945.
36
Службеници под уговором
34

46

оправдане и доказане. Породични додатак важио је за закониту, позакоњену, ванбрачну и усвојену децу до њихове навршене 14 године, изузев
када је дете неспособно за привређивање или ако се школује у земљи
или иностранству, најдаље до 18 године живота.
Свим државни службеници Србије са утврђеним службеничким
статусом одређене су принадлежности по Уредби из априла 1945, и то:
1. службеницима са школском спремом до два разреда средње школе или
њој равне стручне школе припада 1.800 динара, с тим да се после сваке
три године ефективне службе ова сума повећа за 100 динара месечно; 2.
службеницима са непотпуном средњом школом или њој равне стручне
школе припада 2.200 динара, с тим да се после сваке три године ефективне службе ова сума повећа за 140 динара месечно; 3. службеницима
са потпуном средњом школом или њој равне стручне школе припада
2.400 динара, с тим да се после сваке три године ефективне службе ова
сума повећа за 190 динара месечно; 4. службеницима са факултетском
или њој равном спремом припада 2.600 динара, с тим да се после сваке
три године ефективне службе ова сума повећа за 280 динара месечно.
Зараде осталих запослених дефинисане су Уредбом о регулисању
надница и плата радника и намештеника у државно-привредним и приватним предузећима, приватним установама и организацијама.37
Зараде радника у „државном сектору“ кретале су се у оквиру Уредбе о платама и надницама, док су зараде код приватних послодаваца прелазиле те оквире. То се „нарочито односи на грађевинске раднике, који
често пута зарађују по троструко – четвороструко већу зараду од осталих радника по државним предузећима.“38 Исто је важило и за шофере и
остале транспортне раднике.

Пензије
Децембра 1944, на предлог повереника финансија (касније министара), НКОЈ је донео Одлуку о ревизији права на пензију, народних
признања, сталне државне помоћи и издржавања и о привременој новчаној помоћи ових лица.39 По члану 2, став 1, ове одлуке, обуставља се
исплата пензија, народних признања, сталних државних помоћи и издржавања која се исплаћују из државне касе. Уживаоцима ових примања
исплаћиваће се привремене новчане помоћи. По другом ставу, члана 2.
пензију могу да добију лица која се сматрају неспособна за привређива37

Сл. лист ДФЈ, бр. 24, од 21. априла 1945.
МИАВ, ОНО Ваљево – Председништво, тем. целина: В – Извештај о раду Одељења
рада, од 10. јануара 1947, дел. бр. 1096, кут. инв. бр. 1
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ње утврђено лекарским налазом и лица старија од 50 година. Нешто
касније, почетком марта повереник социјалне политике донео је Упутство за извршење одлуке о ревизији права на пензију, народно признање,
сталне државне помоћи и издржавања и привременој новчаној помоћи40
за лица којима је судским путем утврђено да су се огрешила због сарадње са окупатором и његовим помагачима, не могу имати права на доделе
наведених новчаних исплата.
Трајније решење поступка пензионисања регулисано је, почетком
новембра 1945, Уредбом о установљењу права на пензију.41 У првом
члану је наведено да свим дотадашњим пензионерима (бивши државни
службеници) и њиховим породицама („у начелу“) признаје се право на
пензију, „али се подвргавају ревизији“. Други члан прецизира која лица
не могу уживати право на пензију, помоћ, народно признање и издржавање и то: она која су осуђена судском осудом на губитак националне
части; која су лишена активног и пасивног изборног права; која су у време окупације била под оружјем и у служби окупатора; која су била организатори, функционери и активни чланови квислиншких организација;
и лични пензионери који нису навршили 50 година живота, а способни
су за привређивање. Такође, право на пензију не могу имати лица која
остварују месечни приход већи „од највеће пензије по овој Уредби“. Да
би неко добио пензију морао је да има најмање 10 година ефективне службе (чл. 4). Установљено је 18 пензијских основа, од 2.000 динара до
5.000. Осим тога, лични пензионер је добијао додатак од 175 динара за
дете до навршених 16 година, односно до 23, ако је дете на школовању.
Породицама чији је хранитељ настрадао у рату као припадник НОВ и
присталица НОБ припада породична пензија уколико је имао 5 година
ефективне службе (чл. 9). Породичне пензије се деле на 4 групе, најнижа
1.200, а навећа 3.000 динара. Породичну пензију, односно помоћ губе:
удова, деца и родитељи (због губитка држављанства, губитка изборног
права, осуде суда на губитак пензије и ступањем у јавну службу док служба траје) и мати, удова и женска деца удајом (чл. 15).
По Закону о пензионисању и установљену права на пензију и помоћ
службеника бивших административно-политичких самоуправних јединица на подручју Народне Републике Србије из септембра 1946,42 право
су имала лица која су пензионисана до 1. априла 1945, која је ослобођење затекло у активној служби или заробљеништву, и ако су били пензионисани за време окупације. Губитак права на пензију регулисан је исто
као чл. 2. Уредбе о установљењу права на пензију. Исте године, у новем40
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бру, донет је Правилник за примену Закона о пензионисању,43 који у 35
члана детаљно регулише остваривање права на пензију.
Министарства унутрашњих послова ФНРЈ – Персонално одељење,
доставило је распис јануара 1945. у вези Уредбе о установљењу права на
пензију, којом су тачно одређени услови који се морају испунити за
остваривање права на пензију, нарочито чл. 2. Поред осталих доказа,
мора се „уверењем, издатим од надлежног среског, односно реонског
народног одбора... да дотични није био под оружјем у служби окупатора
или његових помагача.“ Додају, да чињеница да неко има бирачко право
није довољна, „да би се неко сматрао заслужним за додељивање пензије,
тј. да се није ограшио о НОП, како то Уредба предвиђа.“44
По Указу Президијума Народне скупштине НР Србије бр. 1161, од
27. септембра 1946, достављено је ОНО Ваљево Упутство о образовању
дисциплинских судова за државне службенике НР Србије.45 Ови судови
су били хијерархијски постављени и били су надлежни да доносе одлуке
и пресуде по дисциплинским преступима. Дисциплински суд морао је да
има сваки окружни, срески и градски народни одбор. Имао је по три
члана, исти број заменика, а два члана постављао је окружни, односно
срески и градски народни одбор, док је трећег члана постављала синдикална подружница. Разматрали су преступе службеника среских и
месних, односно градски народних одбора и службеника установа и
државних предузећа под њиховим непосредним руководством. Пред
овим судом одговарају и учитељи и остали службеници основних школа,
као и службеници прогимназија. Марта 1947. образовани су дисциплински судови.46 Чланови Дисциплинског суда за Округ ваљевски су: Мазињанин Андрија, повереник Одељења за радне односе ОНО, Дудић Зорка, учитељица, службеник Одељења за просвету ОНО, Катунац Тодор,
првник, службеник Одељења за финансије ОНО. За заменике су изабрани: Перишић Милорад, правник, повереник Одељења за финансије
ОНО, Милисављевић Светислав, правник, службеник Одељења за социјално старање ОНО и Васиљевић Светозар [Светислав], архитекта, службеник Одељења за грађевине ОНО. Извршни одбор ОНО именовао за
секретара суда Алексић Дивну, правника, службеник Одељења за радне
односе ОНО. Према упутству, прва два члана су изабрана од стране
Скупштине ОНО 19. јануара 1947, а трећи члан је делегиран од стране
управе Синдикалне подружнице. Сви су положили судијске заклетве.
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Исто, бр. 53, од 26. октобра 1946.
МИАВ, ОНО Ваљево – Персонално одељење, дел. бр. 257/46, кут. инв. бр. 4.
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Исто, ОНО Ваљево – Председништво, дел. бр. 2960, од 20. новембра 1946, кут. инв.
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Персонално одељење Ваљевског округа
Персонални одсек при Окружном народном одбору у Ваљеву отпочео је са радом 1. августа 1945. године.47 Персоналне послове, до тада,
обављало је Опште одељење ОНО, односно повереник Општег одељења
Ратко Докић.
Једном месечно, органи управе, подносили су извештај о раду.48
Коментарисан је рад одељења, односно одсека при Округу ваљевском,
од извршавања обавеза проистеклих из основне делатности, броју запослених (да ли су одсек и реферати попуњени потребним бројем службеника, персоналним променама и разлозима...), опремом канцеларија, до
односа службеника према раду и странкама. У извештају о раду Персоналног одсека из августа 1945,49 наведено је да ОНО Ваљево располаже
са задовољавајућим чиновничким кадром, односно бројем административног особља. Највећи проблем представља запослење демобилисаних
борца из војске, којима је одбор дужан да нађе запослење у року од два
месеца. Обично су без квалификација (само основна школа, занатска
школа, а ређе виша школа) и нису у стању, према карактеристикама из
војске, да воде административне послове. Тако за Персонални одсек
ОНО и реферате при СНО, у извештају од 27. априла 1946, пише:
„Посао у овом одсеку, као и по рефератима иде доста добро. Врши се
контрола над чиновништвом да би у сваком погледу одговорили својим
обавезама. У задње време се, нарочито у финансијском одељењу ОНО,
појавили случајеви закашњавања на дужност, на што им се скренула
пажња, те су се почели поправљати. Референт СНО Обреновац није се
показао експедитивним, мада располаже довољним бројем особља и
одличном комуникационом везом. Персонални одсек у сваком погледу
обраћа велику пажњу при општењу са странкама, тако да су врло ретки
случајеви да јој се не удовољи и не удовољи тражењу. Велики је прилив
молби демобилисаних бораца, од којих имамо само неколико незапослених и то махом другарица без квалификација.“
Народна власт је тражила нови тип чиновника – народног чиновника, и како је писала штампа: „Није народ створен због тога да би чиновници имали шта да раде, него је чиновник зато да посвршава народне
послове; он је службеник народа и народ у њему гледа представника
своје власти.“50 У истом тексту као пример је наведено да је у књизи
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Исто, ОНО Ваљево – Персонално одељење 1945, Извештај о раду Персоналног одсека
ОНО Ваљево, од 12. августа 1945, дел. бр. 68, кут. инв. бр. 1; видети: Радић,1997, 274-277.
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Исто, исто, Месечни извештаји о раду 1946, кут. инв. бр. 5.
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Радић, 1997, 274-277.
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Недељник „Све за победу“ бр. 22, од 12. јула 1945, „Бирократизам и бирократи“.
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жалби из јула 1945, упркос великог броја чиновника, „за време радног
времена у канцеларији Привредног одсека није било чиновника“.
Највише посла имали су одсеци унутрашњих послова због издавања легитимација, затим, народна милиција која је радила на сузбијању
саботаже, шпекулације и црноберзијанства, а финансијски одсеци ради
на наплати пореза У другој половини 1946. највише посла имали су
пољопривредни одсеци ради спровођења аграрне реформе.

Одељење рада Ваљевског округа
У оквиру припрема за прелазак на планску производњу било је
неизбежно да народни одбори прате кретање радне снаге, прикупљају
податке о стручној оспособљености радника и усмеравају младе у одговарајуће стручне школе. Ради ових послова Извршни одбор Окружног
народног одбора Ваљево, на седници од 18. јуна 1946. године, формирао
је Одељење рада.51 За повереника одељења изабран је Андрија Мазињанин, који је уједно постао и члан Извршног одбора. Послове у оквиру
одељења организовао је и њима руководио начелник одељења. Вест о
томе објавио је недељник „Напред“ објашњавајући да спровођење
планске привреде „која значи организовано управљање привредним
животом од стране државе“ нужно тражи и планску расподелу радне
снаге.52 Пре тога је формирано Министарство рада НР Србије, а као
органи рада су одељења рада у окрузима, а реферати рада у срезовима.
У надлежност Одељења рада ОНО, односно референата рада долази: контрола над установама социјалног осигурања (експозитура, повереништава, а нарочито да радници добију на време, и ако треба, лекарску помоћ, лекове, хранарину и др.), инспекција радних односа и радних
услова у циљу хигијенско-техничке заштите радника, предузимањем
потребних мера код предузећа да радне просторије уреде тако да буду
чисте, довољно простране, осветљене, и уопште хигијенске; да се радницима обезбеди довољна сигурност при раду на машинама да би се
избегли случајеви озледа, онеспособљавања или чак смрти. У надлежност Одељења рада спада и посредовање у радним споровима већег
значаја, уколико синдикат и раднички повереници не могу да реше својим посредовањем; предузимање мера за уздизање и оспособљавање
квалификоване радне снаге; посредовање код надлежних органа за снабдевање у циљу што правилнијег снабдевања радника животним намирницама; вођење рачуна о стамбеним приликама и изградњи радничких
51
МИАВ, ОНО Ваљево – Председништво ОНО Ваљево 1946, тем. целина: К, а) Записник ИО ОНО, од 18. јуна 1946, кут. инв. бр. 5
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станова и друго. Један од основних задатака је вођење евиденције свих
радника и намештеника на територији одбора.
Исте године, од послова из своје надлежности одељење је урадило
следеће: издаване су дозволе за обављање занатских радњи, формирана
је комисија за полагање помоћничких испита пред којом је 106 ученика
полагало; вршена је контрола склапања уговора о учењу између послодаваца и ученика у привреди по струкама и полу у Ваљевском округу.
Током године отворен је још један дом за ученике у привреди у Ваљеву
и један у Лајковцу. Одељење је остваривало тесну сарадњу са осталим
одељењима Окружног одбора, посебно са привредним и социјалним, као
и са синдикатом. И поред тога, у свом раду имало је доста проблема на
терену. Наиме, при срезовима Ваљевског округа радио је по један референт, који није могао да обавља све послове: „регистровање уговора о
учењу, полагању помоћничких испита, примењивању Закона о социјалном осигурању, врши преглед предузећа и ради у погледу хигијенскотехничке заштите радника при раду.“53 Министарство рада послало је
упутство у којем је формулисана надлежност и организациона структура
Одељења рада.54
Према упутству одељење треба да има три одсека:
1. Одсек хигијенско-техничке заштите (инспекција рада). Рад овог
одсека у потпуности је регулисан Закона о инспекцији рада и упутствима Министарства рада.
2. Одсек за уздизање кадрова, евиденцију и планску расподелу радне снаге.
а) Реферат за примену Закона о ученицима у привреди (ЗОУП)
спроводио је и изрицао казне по прекршајима прописа из овог закона;
водио евиденцију о ученицима у привреди; оснивао и водио комисије за
полагање помоћничких испита; евидентирао све стручне школе и течајеве; старао се о оснивању и издржавању ученичких домова (интерната) и
надзирао њихов рад.
б) референт за евиденцију и планску расподелу радне снаге помагао је органима посредовања рада; сарађивао са планским и другим привредним одељењима; решавао питања исељеника повратника, њиховог
прихватања, запослења и смештаја; старао се о запослењу ратних војних
инвалида и демобилисаних бораца; укључивању жена у привреду; организовао и спроводио издавање радничких књижица на својој територији.
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МИАВ, ОНО Ваљево – Одељење за радне односе, тем. целина: В – Извештај о раду
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3. Општи одсек радних односа имао је задатак да се стара о примени прописа о плаћању рада кроз наднице и зараде, контролише реалност
норми у предузећима; контролише рад органа социјалног осигурања;
води надзор над организацијом транспортног рада; стара се о снабдевању радника и решава њихова стамбена питања; посредује у разни споровима и води администрацију одељења.
Почетком 1947. године одељење је интензивно радило на расподели
радних књижица, па је морало да достави Министарству рада податке о
броју запослених радника у Ваљевском округу.55
ГНО Ваљево и СНО Ваљево – 4.764
СНО Ваљевска Каменица – 111
СНО Мионица – 722
СНО Уб – 712
СНО Обреновац – 2.643
У овај број запослених нису ушли државни службеници, односно
они који су се налазили на раду у „државним надлештвима“, изузев за
Ваљево и Ваљевски срез. Посматрано по занимањима, на пример, у
Подгорском срезу од 111 радника, 13 су ковачи, 4 кројача, 48 их ради у
обућарским задругама, 26 магационера у задругама и 20 школских
послужитеља. У Тамнавском срезу, од 712 радника највише је запослено
у Државној ложионици у Лајковцу – 198 и руднику „Радљево“ – 162, а у
Колубарском срезу највише радника је имао каменолом у Славковици –
300, а од осталих струка 160 радника су били ковачи и поткивачи.
Повереништво и управа за радну снагу формирано је 1. јуна 1948.
године.56
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Упитници

55

Подаци о запосленима или онима који траже запослење у Ваљевском округу урађени су на основу попуњених образаца (Упитни арак „Б“).57
Обрасци су имали 22 тачке – питања, од којих су на првих 10
тражени уобичајени одговори (име, презиме, датум и место рођења,
школска спрема, народност, вероисповест, кретање у служби – премештаји, напредовања.., породично стање, прележане заразне болести),
потом следе одговори на најважнија питања: „опис живота и рада за
време окупације“ и „преко кога, када и чиме је помогао Н.О.В. Југославије“. Понекад је упитник садржао мање питања или су питања
имала нешто другачију формулацију, али смисао је био исти. Одговоре на дата питања уносио је запослени. После провере података из
упитника надлежни су, односно овлашћена лица, уносили одговоре на
питања о „политичкој оријентацији, активности и начину преживљавања за време окупације и после ослобођења“ о лицу чији је упитник,
као и члановима његове уже породице, уз „евентуалне“ примедбе.
Интересантно је да су упитнике, до средине 1945, попуњавали
само они који су у струци радили за време окупације и они који су тек
тражили посао. На тај начин проверавала се, не само њихова стручна
оспособљеност, већ и њихова приврженост тадашњој власти. На остављање у служби („преузимање“) или добијање посла пресудно је утицала карактеристика написана на крају упитника. Већина лица на руководећим функцијама у органима управе (председници и повереници,
начелници одељења и одсека у округу и по срезовима), односно она
која су добила руководеће функције у државној служби (ту спадају и
државне предузећа) нису попуњавали упитнике. Највероватније, зато
што су те позиције заузели као присталице тадашњег режима или на
основу политичких заслуга стечених током окупације.
Већ у другој половини 1945. ситуација се мења. Председништво
Народне владе Србије – Персонално одељење тражило је од надлежних
министарства доставу података (у два примерка) о свим стручњацима и
руководећим кадровима која су расписом проследила одговарајућим оде57

Исто, ОНО Ваљево – Здравствено одељење, Попуњени обрасци запослених и
спискови из 1944-1946, кут. инв. бр. 1, 3. и 8.
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љењима. Тражено је следеће: „1. Презиме, име, занимање, садашње
запослење (функција) и струка, 2. Датум и место рођења, завичај, нација
и федерална јединица, 3. Школовање, стручно знање и знање језика, 4.
Досадашње функције и пракса пре окупације, за време окупације и
после окупације и после ослобођења (набројати функције стручне, у војсци, у политичком апарату, у управном апарату итд.), 5. Политичка оријентација, активност и начин преживљавања за време окупације и
после ослобођења (означити и евентуалну прогресивну оријентацију
пре рата), 6. Лични породични подаци о породици, родитељима браћи
и сестрама, 7. Евентуалне примедбе у појединим тачкама, допуна и
остали подаци.“58
Упитници и даље садрже карактеристике, које су коментар не само
биографских и стручних податка о лицу које тражи посао, већ су квалификације о навикама и понашању (алкохоличар, женскарош, лењ, вредан, експедитиван, има потенцијала за напредовање...).
Треба напоменути да је у циљу пружања што потпунијих података
о запосленим државним службеницима, уз податке из упитника, приложени су сви спискови и табеларни прегледи запослених државних службеника, по одељењима и територијалним јединицама Ваљевског округа. Разлога је више, а два су основна: за све нема упитника који су радили, у периоду 1944-1947, у Ваљевском округу, а други, многи су због
потребе службе премештани.
Један од најпотпунијих је Списак државних службеника ОНО по
одељењима на дан 1. септембра 1946, чија су места предвиђена у буџету
ОНО за 1947.59 На списку се налази 279 лица и два упражњена места. Они
су представљали административни апарат који је руководио Округом.
Овај списак, уједно даје организацију власти ОНО Ваљево, персонална
решења по одељењима и одсецима, звања, групе и плате. Напомињемо да
су потребе за плате исказане на годишњем нивоу.
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Исто, ОНО Ваљево – Персонално одељење ОНО, Распис Министарства социјалне
политике Србије – Персонално одељење, дел. бр. 142, од 26. августа 1945, кут. инв. бр. 3
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Исто, исто, тем. целина: Упитници, кут. инв. бр. 5.
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ОПШТИ ПОСЛОВИ
Чланови одбора
Ред.
бр.

Презиме и име

1. Матић Милосав
2. н. н.
3. Пауновић Живко
4. Љубичић Живорад
5. Божић Божа
6. Перишић Милорад
7. Ђурђевић Алекса
8. Мазињанин Андрија
9. Делеон Ашер
10. Ћирић Мирослав
11. н.н.
Службеници
1. Божовић Живота
2. Миливојевић - Ћосић Милица
3. Николић Надежда
4. Ивановић Негосава
5. Лелековић Јелена
6. Јешић Косара
7. н.н.
8. Сретеновић Миливоје
9. Пашић Славољуб
10. Живановић Селимир
11. Марјановић Даринка
12. Ерор Милан
13. Милошевић Милан
14. Милинковић Саво
15. Којић Светозар
16. Лучић Милица
17. Пантовић Георгина
18.

Звање и група

Бруто плата

председник
потпредседник
секретар
повереник одељења
повереник одељења
повереник одељења
повереник одељења
повереник одељења
повереник одељења
повереник одељења
повереник одељења

48.000 дин.
48.000 дин.
48.000 дин.
48.000 дин.
48.000 дин.
48.000 дин.
48.000 дин.
48.000 дин.
48.000 дин.
48.000 дин.
48.000 дин.

начелник Општег одељења
чиновник, VII група
чиновник, VIII група
чинов. приправник, IX група
дневничар
дневничар
чиновник, IX група
чиновник, VIII група
чиновник, IX група
чиновник, IV/1 група
дневничар
дневничар
шофер
служитељ
служитељ
чистачица
чистачица

52.920 дин.
38.880 дин.
34.560 дин.
25.920 дин.
25.920 дин.
25.920 дин.
30.240 дин.
34.560 дин.
30.240 дин.
52.920 дин.
23.760 дин.
20.520 дин.
36.000 дин.
20.520 дин.
19.440 дин.
19.440 дин.
19.440 дин.
бруто плате
се крећу од
25.920 до
52.920 дин.

На општим пословима потребно чиновника IV/1, VI, VIII и IX
је да ради још 8 запослених
групе

1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ
Ред.
бр.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Презиме и име

Јока Јован
Пауновић Јеремија
Станић Стана
Малешевић Драгиша
Зељић – Рејц Десанка
Рожић Лепосава

Звање и група

Начелник Одељења, VI група
референт VI група
инспектор VII група
референт VIII група
чиновн. приправник X група
чиновн. приправник X група

Бруто плата

43.200 дин.
43.200 дин.
38.880 дин.
34.560 дин.
23.760 дин.
23.760 дин.
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7. Левковић Михајло
8. Богутовић Златомир
9. Радосављевић Светислав
10. Давидовић Обрад
11. Милошевић Драгутин
а) Одсек индустрије и руда
1. Рејц Јосип
2. Јордановић Славко
3. Вићентијевић Вера
4. Станојловић Јулијана
5. потребан служитељ
б) Одсек за цене
1. Сретеновић Миливоје
2. Пашић Славољуб

дневничар
дневничар
хонорарни
хонорарни
служитељ

37.152 дин.
37.152 дин.
29.808 дин.
29.808 дин.
19.440 дин.

чиновник, VIII група
хонорарни
чинов. приправник, IX група
чинов. приправник, X група

34.560 дин.
32.400 дин.
25.920 дин.
23.760 дин.

чиновник, VIII група
чиновник IX група

34.560 дин.
25.920 дин.

2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Ред.
бр.

Презиме и име

1.

Нецић Милан

2.

Јелић Саво

3.
4.
5.
6.
7.

Ристић Живојин
Ђукић Милован
Катунац Тодор
Павловић Марко
Јовашевић Симеун

8.

Влатковић Милан

9.
10.
11.
12.
13.

Стојнић Драгиња
Ђекић Душан
Бебић М. Сретен
Лазић Драган
Рашета Ђура

14.

Шутвић Вељко

15. Лазаревић Радосав
16. Беговић Радисав
17. Радовић Љубица
18. Марковић Олга
19. Говедарица Видак
20. Ниновић Превислав
21. Ђукић Михајло
Умни надничари
1. Делач – Рашевић Катарина
2. Васић Олга
3. Васиљевић Олга
4. Гроздановић Катарина
5. Ђорђевић Љубинка
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Звање и група

виши саветник, IV/1 група
виши порески инспектор, V
група
порески инспектор, VI група
рачунски инспектор, VI група
контролни чиновник, VI група
порески контролор, VII група
рачунски контролор, VII група
чиновник фин. струке, VIII
група
књиговођа, VIII група
помоћни књиговођа, IX група
помоћни књиговођа, IX група
арх. чиновник, IX група
арх. чиновник, IX група
финансијски контролор, X
група
архивски чиновник, IX-2 група
рачунски приправник, IX група
чин. приправник, VIII група
рачунски приправник, IX група
званичник, I група
служитељ, II-3 група
служитељ, II-2 група
надничар
„
„
„
„

Бруто плата

52.920 дин.
46.440 дин.
46.440 дин.
43.200 дин.
43.200 дин.
38.880 дин.
38.880 дин.
35.640 дин.
34.560 дин.
30.240 дин.
30.240 дин.
30.240 дин.
30.240 дин.
27.000 дин.
32.400 дин.
27.080 дин.
30.240 дин.
27.080 дин.
27.000 дин.
21.600 дин.
20.520 дин.
25.920 дин.
23.760 дин.
23.760 дин.
23.760 дин.
23.760 дин.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Илић Православа
Марковић Надежда
Николић Драга
Обрадовић Љубица
Пиргић Радмила
Радмиловић Милојка
Стојановић Добринка
Ташић Живота
Теодоровић Бојка

„
„
„
„
„
„
„
„
„

23.760 дин.
23.760 дин.
23.760 дин.
23.760 дин.
23.760 дин.
23.760 дин.
23.760 дин.
23.760 дин.
23.760 дин.

3. ОДЕЉЕЊЕ ПРОСВЕТЕ
Ред.
бр.

Презиме и име

1. Нешић Јован
2. Благојевић Десанка
3. Дудић Зорка
4. Ћирић Надежда
5. Јеремић Драгутин
6. Малешевић Марија
7. Јосимовић Радосав
8. Пријевић Антоније
Домаћички течајеви
1. Васић Марија
2. Павловић Даница
3. Стојановић Магдалена
4. Даничић Драгиња
5. Трбојевић Зорка

Звање и група

Бруто плата

начелник одељења, VI група
референт, IV-2 група
референт, VIII група
референт, VIII група
чиновник, VII група
архивски чиновник, VII група
референт, VIII група
служитељ, II-3 група

43.200 дин.
49.560 дин.
34.560 дин.
34.560 дин.
38.880 дин.
25.920 дин.
34.560 дин.
21.600 дин.

учитељица, IX група
учитељица, IX група
учитељица, IX група
учитељица, IX група
учитељица, IX група

30.240 дин.
30.240 дин.
28. 080 дин.
28. 080 дин.
28. 080 дин.

4. ГРАЂЕВИНСКО ОДЕЉЕЊЕ
Ред.
бр.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Презиме и име

Звање и група

Драговић инж. Василије начелник одељења, V група
Воденлић инж. Богољуб технички саветник, IV-1 група
Атанацковић инж. Милош технички саветник, V група
технички саветник, в. прист. VI
Јовановић инж. Милорад
група
Васиљевић инж. Свети- технички саветник, в. прист. VI
слав
група
Кравченко инж. Игњат
машински инжењер, VII група
Јеремић Светислав
архивски чиновник, VII група
Севић Рајко
архивски чиновник, VIII група
Петровић Витомир
техничар, VIII група
Јевремовић Јован
шеф (пише: ад п.о.), IX група
Роган Миро
дактилограф, IX група
Ђурић Живојин
надзорник путева, X група
Стељић Радован
чиновник – приправник, X група
Пеладић Светозар
машинист, X група

Бруто плата

48.540 дин.
52.920 дин.
50.640 дин.
47.400 дин.
43.200 дин.
38.880 дин.
38.880 дин.
40.860 дин.
36.660 дин.
30.240 дин.
34.440 дин.
27.000 дин.
25.920 дин.
29.100 дин.
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15. Вуковић Стана
16. Смиљанић Никола
17. Вујић Љубиша
18. Илић Ђорђе
19. Ровчанин Чедомир
20. Ошевљев Леонтије
21. Срна инж. Ђорђе
22. Поповић Бранислав
23. Остојић Ратомир
24. Пујић Живорад
25. Рафајловић Божидар
26. Павић Ђорђе
27. Степановић Богдан
28. Мојсиловић Драгомир
29. Ђерић Глигорије
СНО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА
1.

Дедић Марко

2. Петровић Јован
3. Лукић Велимир
4. Видаковић Дамјан
СНО МИОНИЦА
1. Савић Милован
2. Брборић Риста
3. Јовић Војислав
4. Живковић Милија
5. Томашевић Василије
6. Лазаревић Живота
СНО МИОНИЦА
1. Петровић Миодраг
2. Гајић Михајло
3. Илић Милутин
4. Живковић Радојица
5. Андрић Величко
СНО ОБРЕНОВАЦ
1. Врељански Светозар
2. Врељански Адам
3. Јеремић Живорад
4. Радуловић Александар
5. Коларевић Божидар
6. Јовановић Милоје
7. Поповић Богосав
8. Мишковић Милутин
9. Радосављевић Пантелија
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званичник, II-2 група
званичник, II група
шофер, I-3 група
надзорник путева – дневничар
надзорник путева – дневничар
надзорник – геометар
надничар – инжењер
надничар – техничар
надничар – служитељ
путар
„
„
„
„
„
срески грађевински референт –
званичник
путар – стручни раденик
путар - дневничар
путар - дневничар

25.920 дин.
30.060 дин.
25.920 дин.
23.760 дин.
21.600 дин.
36.720 дин
32.400 дин.
32.400 дин.
27.840 дин.
25.740 дин.
22.145 дин.
24.240 дин.
26.340 дин.
26.340 дин.
25.260 дин.
22.140 дин.
24.240 дин.
22.140 дин.
24.720 дин.

надзорник путева – надничар
надзорник путева – званичник
путар – струч. радник
путар – струч. радник
путар – струч. радник
привремени путар

24.780 дин.
27.000 дин.
26.340 дин.
27.360 дин.
25.260 дин.
24.180 дин.

надзорник путева – надничар
путар – струч. радник
путар – приврем. радник
путар надничар
путар надничар

21.600 дин.
21.540 дин.
19.440 дин.
19.440 дин.
21.540 дин.

чиновник
путар

28.080 дин.
27.360 дин.
21.060 дин.
24.240 дин.
25.980 дин.
27.360 дин.
27.240 дин.
21.540 дин.
19.440 дин.

„
„
„
„
путар - дневничар
путар – приврем. радник
„

5. СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНО ОДЕЉЕЊЕ
Ред.
бр.

Презиме и име

Звање и група

ОКРУЖНА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
1. Стефановић др Радомир шеф хируршког одељења, V група
2. Ненадић др Рајко
шеф дечијег одељења, V група
3. Љубисављевић др Сава
шеф грудног одељења, VI група
4. Пауновић др Маргита
шеф заразног одељења, VII група
5. Беничини др Лудвик
шеф интерног одељења, VII група
6. Стамболовић др Благоје шеф гинеколошког,
7. Непопуњено
лекар хирург, VI група
8. Зафировић Драга
шеф апотеке, VII група
9. Непопуњено
помоћник шефа апотеке, VIII група
10. Павловић Владимир
економ, VIII група
11. Радуловић Блажа
режисер, VIII група
12. Срећковић Симка
инструментарка, II група
13. Ракић Радомир
званичник, II група
14. Томић Сретен
бравар, II група
15. Живић Лепосава
бабица, II група
16. Глишић Божидар
служитељ, II група
17. Курлагић Милутин
служитељ, II група
18. Грковић Петар
служитељ, II група
19. Штулић Михајло
служитељ, II група
20. Ковачић Јованка
сестра нудиља – дневничар
21. Штулић Марица
званичник – дневничар
22. Илић Радмила
бабица – дневничар
23. Опсеница Драгица
дечија неговатељица – дневничар
24. Флоријанчић Љубинка
сестра нудиља – дневничар
25. Павловић Татјана
медицинска сестра – дневничар
26. Украјинска Лидија
медицинска сестра – дневничар
27. Поповић Милица
болничарка – дневничар
28. Остојић Даница
болничарка – дневничар
29. Бобовац Јован
болнички превијач
30. Милинковић Мара
болничарка – дневничар
31. Глигоровић Цветана
болничарка – дневничар
32. Стевовић Михајло
болничарка – дневничар
33. Хаџи-Петровић Надежда шнајдерка – дневничар
34. Станковић Јелена
куварица – дневничар
35. Живановић Мирослава
праља – дневничар
36. Митровић Војислава
праља – дневничар
37. Ситарица Јелица
чистачица – дневничар
38. Шошкић Зорка
чистачица – дневничар
39. Илић Сибинка
чистачица – дневничар
40. Милосављевић Драгослав служитељ – дневничар
41. Илић Нера
чистачица – дневничар
42. Јаковљевић Милан
болнички чистач - надничар
43. Урошевић Александар
болнички чистач - надничар
44. Гардовић Радосава
болнички чистач - надничар

Бруто плата

46.440 дин.
46.440 дин.
43.600 дин.
38.880 дин.
38.880 дин.
38.880 дин.
43.600 дин.
38.880 дин.
34.560 дин.
34.560 дин.
34.560 дин.
29.160 дин.
29.160 дин.
29.160 дин.
29.160 дин.
30.240 дин.
27.060 дин.
27.060 дин.
27.000 дин.
30.240 дин.
25.920 дин.
28.080 дин.
28.080 дин.
33.480 дин.
33.480 дин.
33.480 дин.
27.000 дин.
27.000 дин.
27.000 дин.
27.000 дин.
27.000 дин.
27.000 дин.
27.000 дин.
27.000 дин.
27.000 дин.
27.000 дин.
27.000 дин.
27.000 дин.
27.000 дин.
29.160 дин.
27.000 дин.
28.080 дин.
27.000 дин.
27.000 дин.
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НАРОДНА АМБУЛАНТА – ВАЉЕВО
1. Иванишевић др Милица управник, VI група
2. Филиповић др Милена
лекар, кожни – венеролог, VI група
3. Туцовић др Зорка
лекар
4. Орлушић др Христина
зубни лекар, хонорарни
5. Чолић Р. Надежда
чиновник – приправник , IX група
6. Николић Светислав
болничар – званичник, II група
7. Новокмет Јово
служитељ, II група
8. Стојковић Живка
бабица
9. Николић Оливера
нудиља
10. Петровић Љубица
писар – дневничар
11. Радојчић Вера
дневничар
СРЕСКА НАРОДНА АМБУЛАНТА – ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА
1.
СРЕСКА НАРОДНА АМБУЛАНТА – ЛАЈКОВАЦ
1. Банковић др Милосав
управник амбуланте, VII група
2. Грковић Милка
сестра нудиља, IX група
3. Стефановић Добрила
бабица надничар
СРЕСКА НАРОДНА АМБУЛАНТА – МИОНИЦА
1. Иванишевић др Милица управник, VI група
СРЕСКА НАРОДНА АМБУЛАНТА – УБ
1.
СРЕСКА НАРОДНА АМБУЛАНТА – ОБРЕНОВАЦ
1. Стојшић др Драгољуб
управник амбуланте, VII група
лекарски помоћник, званичник, II
2. Радовановић Миодраг
група
3. Цвијовић Ружа
бабица
4. Јејина Антица
лаборант
САНИТЕТСКО-ЕПИДЕМИОЛОШКА СТАНИЦА – ВАЉЕВО
1. Драшкоци др Јелисавета шеф – бактериолог, IV-2 група
2. Чекић Ђорђе
лаборант, IX група
3. Филиповић Здравко
званичник – дезинфектор, I група
4. Миладиновић Милена
болнички лаборант
5. Мишовић Видосава
служитељ – дневничар
АНТИТУБЕРКУЛОЗНИ ДИСПАНЗЕР – ВАЉЕВО
1. Љубисављевић др Сава
шеф диспанзер, VI група
2. Ковачић Јованка
сестра нудиља
3. Поповић Милица
сестра нудиља
4. Штулић Марица
писар – званичник
ДЕЧИЈИ ДОМ – ЗАБРЕЖЈЕ
1. Петровић Драгољуб
управник, VIII група
2. Јосиповић Милојка
васпитачица – учитељица, IX група
3. Петровић Десанка
васпитачица – учитељица, IX група
4. Радишић Радмила
економ - чиновник, X група
5. Стаменић Јованка
болничар – надничар
6. Станисављевић Јелена
праља – надничар
7. Марковић Радмила
редара – надничар
8. Бичевић Цвета
чистачица – надничар
9. Бичевић Славко
спољни момак
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43.200 дин.
43.200 дин.
38.880 дин.
38.880 дин.
25.920 дин.
31.320 дин.
27.900 дин
28.080 дин.
27.000 дин.
23.760 дин.
28.080 дин.
38.880 дин.
37.800 дин.
30.240 дин
43.200 дин.
38.880 дин.
31.320 дин.
30.240 дин.
28.080 дин.
49.680 дин.
30.240 дин.
34.560 дин.
28.080 дин.
27.000 дин.
43.200 дин.
27.000 дин.
33.480 дин.
25.920 дин.
34.560 дин.
28.080 дин.
28.080 дин.
27.000 дин.
23.316 дин.
23.316 дин.
23.316 дин.
23.316 дин.
23.316 дин.

10. Мићиновац Јованка
куварица
СОЦИЈАЛНО ОДЕЉЕЊЕ ОНО ВАЉЕВО
1. Милисављевић Светислав чиновник, III-2 група
2. Панић Петар
чиновник, IV-1 група
3. Степановић Бранко
чиновник, VIII група
4. Жунић Вера
чиновник – приправник, IX група
5. Тавчар Радмила
чиновник – приправник
6. Јевтић Маринко
служитељ
7. н. н.
начелник одељења
ЗДРАВСТВЕНО ОДЕЉЕЊЕ ОНО ВАЉЕВО
1. Орлић др Дејан
начелник санитета IV-1 група
2. Марковић Нада
помоћник повереника, VIII група
3. Стојковић Љубомир
чиновник, VI-1 група
4. Живковић Обрад
званичник – дезинфектор
5. Стефановић Милева
служитељ

29.190 дин.
56.160 дин.
54.000 дин.
34.560 дин.
25.920 дин.
25.920 дин.
19.440 дин.
48.000 дин.
52.920 дин.
34.560 дин.
44.280 дин.
28.080 дин.
19.440 дин.

6. ОДЕЉЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА ОНО
Ред.
бр.

Презиме и име

1. ПОЉОПРИВРЕДА
1. Милуновић Лука
2. Туцовић Боривоје
3. Пантелић Константин
4. Јаковљевић Михајло
5. Прица Стеван
6. Пенезић Боривоје
7. Влаховић Вучо
8. Савић Остоја
9. Вуковић Жарко
10. Којић Светозар
2. ШУМАРСТВО
1. Ћирић инж. Мирослав
2. Милошевић инж. Душан
3. Спасовић инж. Десимир
4. Петровић инж. Ненад
5. Вишњић инж. Бранко
6. Филиповић Тома
7. Симић Вукосав
8. Вучићевић Видоје
9. Радосављевић Воја
10. Велимировић Тодор
11. Каменовић Евгелије
12. Јовановић Радоје
13. Остојић Михајло
14. Николић Живорад
15. Живојиновић Марко
16. Зечевић Тихомир

Звање и група

Бруто плата

начелник одељења, VII група
агр. чиновник, VII-1 група
пољ. чиновник, VII-1 група
пољ. чиновник, VII група
окружни ветеринар, VII група
ветеринар – хонорарни
чиновник – приправник, IX група
званичник, III-1 група
ветер. помоћник – хонорарни
служитељ, II група

38.880 дин.
39.960 дин.
39.960 дин.
38.880 дин.
38.880 дин.
38.880 дин.
30.120 дин.
24.240 дин.
20.520 дин.
23.640 дин.

саветник
шумарски пристав
чиновник приправник
чиновник приправник
-

34.560 дин.
43.200 дин.
34.560 дин.
28.080 дин.
25.920 дин.
24.840 дин.
28.080 дин.
22.140 дин.
20.520 дин.
19.440 дин.
19.440 дин.
19.440 дин.
19.440 дин.
19.440 дин.
19.440 дин.
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17.
18.
19.

Мијајловић Миленко
Вуковић Даница
Прокић Љубомир

-

19.440 дин.
25.920 дин.
19.440 дин.

7. ОДЕЉЕЊЕ РАДА ОНО
Ред. бр.

1.
2.
3.
4.

Презиме и име

Алексић Дивна
Живковић Груја
Влаховић Ната
Боркан Вера

Звање и група

начелник одељења
-

Бруто плата

38.880 дин.
38.880 дин.
30.240 дин.
25.920 дин.

8. ПЛАНСКА КОМИСИЈА
Ред. бр.

1.
2.
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Презиме и име

Радисављевић Бр.
Глишић Марија

Звање и група

чиновник
чинов. приправник

Бруто плата

43.200 дин.
25.920 дин.

Председништво ОНО и управни
одсеци среских народних одбора
у Ваљевском округу
Првих месеци по ослобођењу рад Председништва ОНО, односно Управног одсека био је тесно повезан са радом Општег одељења. Стабилизацијом нове власти долази до разграничења, па тако Персонални одсек који је
био у саставу Општег одељења функционише самостално од средине
1945. године. Задатак Управног одсека је био да организује управну власт,
стара о одржавању реда и мира и имовинске сигурности грађана, издаје
путне исправе, решава грађанске спорове, врши реквизицију за потребе
ослободилачке војске и све друго што је било ван делокруга послова осталих одељења. Одељење за опште послове бавило се пословима државне
управе и њима је руководио секретар Окружног народног одбора.
За политички врх, односно за руководећи кадар који је управљао
Ваљевским округом и административно-управним и територијалним
јединицама у његовом саставу (срезовима и народним одборима) упитника – нема. Њихова имена се налазе у списковима и у потписима докумената. На индиректан начин дошли смо до података о њима. Имена и
кратке биографске податке пронашли смо у ондашњој штампи када су
били кандидати разне функције на изборима 1946. године.60 Упитници
су сачувани само за поједине поверенике и начелнике запослене у одељењима ОНО и одсецима при СНО-има Ваљевског округа.61
Списак Председништва ОНО Ваљево 1945. године
Милосав Матић, председник ОНО
Оташевић Мирко, потпредседник ОНО
Милосављевић Милосав, секретар
Докић Ратко – повереник Општег одељења ОНО
60

Исто, ОНО Ваљево – Финансијско одељење, тем. целина: Платни спискови 1945, кут.
инв. бр. 2, 6-9.
61
Исто, ОНО Ваљево – Персонално одељење, кут. инв. бр. 3, 6. и 8.
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Ђукановић Гроздан – повереник Одељења унутрашњих послова ОНО
Љубичић Живорад – повереник Одељења за просвету ОНО
Перишић Милорад – повереник Финансијског одељења ОНО
Димитријевић Милутин – повереник Грађевинског одељења ОНО
Божић Божа – повереник Социјалног одељења ОНО
Станић Стана – повереник Одељења трговине и снабдевања ОНО
Јока Јован – повереник Одељења за привреду ОНО
Ђурђевић Алекса – повереник Одељења за пољопривреду ОНО
Личним примером, залагањем и ангажовањем предњачили су у
доказивању да је нова власт праведнија и да раде у корист народа и
државе. Тако су, на седници Извршног одбора одржаној 21. јула 1945,
повереници „добровољно смањили своје принадлежности“ и то „оптерећени са породицом на 4.000, а мање оптерећени на 3.500 дин.“, а све са
намером да се смањи буџет.62 Према платним списковима, из тог периода, председник, потпредседник и повереници су имали плате од 3.500 до
4.500 динара.
Божовић Ј. Живота, рођ. 12. јула 1903, Градац – Ваљево, завршена
нижа гимназија и годину и по Педагошке гимназије у Београду. Од половине 1946. је начелник Општег одељења ОНО. (видети групу: Заробљеници)
Димитријевић А. Милутин, рођ. 7. децембра 1907, Ваљево, завршена 4 разреда основне и 3 разреда занатске школе. Има 15 година службе, а за време окупације радио је као бравар у Пољопривредној школи
у Ваљеву. Провео је 14 месеци у затвору на Бањици, као политички кривац. Ожењен је и има двоје деце. По ослобођењу члан је ОНО Ваљево, и
обавља функцију повереника Грађевинског одељења.
Докић Радомир, рођ. 6[7]. септембра 1912, Пироман (Срез посавски), завршен Правни факултет у Београду, 4 године службе. За време
окупације био је писар и заменик шефа одељења исхране Општине града Ваљева (Градског поглаварства) и судијски приправник Среског суда
у Ваљеву. Карактеристика: „За време окупације држао се исправно. Није
сарађивао са окупатором нити са народним издајницима. Постављен је
за време окупације, те му је служба престала. Одан је данашњем покрету. Ради у Социјалном одсеку ГНОО Ваљево и члан је ГНОО. Одбор је
мишљења да треба да остане у служби ГНО у Ваљеву. Шеф Персоналног одељења ОНО.“ Једно време радио је и у Председништву ОНО, као
шеф канцеларије. Било је предлога да га као „вредног и марљивог“, треба оставити на том радном месту.63
Ђермановић Живота, рођ. је у Ваљеву 1897. године, где је завршио 6 разреда гимназије, а матурирао је у Француској. У Паризу је завр62
63

Недељник „Напред“, бр. 24, од 26. јула 1946.
МИАВ, ОНО Ваљево – Финансијско одељење, кут. инв. бр. 2
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шио и Правни факултет. Кратко је радио у суду у Ваљеву и Лозници, а
потом се бавио адвокатуром. По ослобођењу изабран за је за првог председника ОНОО Ваљево, 24. септембра 1944, и са те функције одлази у
Београд за посланика АСНОС-а и именован је за повереника исхране
при Поверништву трговине и снабдевања. У новој Влади НР Србије
постављен је за министра социјалне политике.64
Ђукановић Гроздан, рођ. 1. јула 1923, Крушчица (Косјерић), завршио је кројачки занат у Ваљеву. Члан је СКОЈ-а од 1939, а КПЈ од 1941.
године. Међу првима је ступио у Азбуковачко-рађевску чету Ваљевског
партизанског одреда. Био је борац Пратећег батаљона Врховног штаба
НОВ и ПОЈ. Од јануара 1944. је командант Прве тенковске бригаде у
Африци. По ослобођењу био је члан Окружног комитета КПЈ за Ваљево
и шеф Одељења унутрашњих послова.65
Љубичић Живорад, рођ. 2. јануара 1912, Завлака (Крупањ), Завршио је учитељску школу у Шапцу и радио је као учитељ до пред рат.
Августа 1941. ступио је у Ваљевски НОП одред и био командир и политички комесар чете Рађевског батаљона. По ослобођењу био је секретар
Окружног комитета КПЈ и повереник Просветног одељења ОНО.66
Јока В. Јован, рођ. 8. маја 1919, Хилсвил Па (САД), живи у Ваљеву,
завршио 5 разреда гимназије, ожењен, двоје деце. Пре Другог светског
рата радио је као чиновник у Творници вагона у Славонском Броду, био је
радник железничке секције, благајник и директор хотела, чиновник и
пословођа Вистада за време рата. После ослобођења био је политички
делегат II батаљона I бригаде VI дивизије, чиновник у Вистаду и члан ИО
ОНО Ваљево – повереник Одељења индустрије и руда. Пре рата је припадао левичарском покрету. Карактеристика: „За време окупације припадао
и симпатисо НОП. По ослобођењу добровољно је ступио у НОВ и вршио
дужност политичког делегата. Демобилисан је ради слабог здравља. Потпуно је одан НОП-у и до крајности се залаже у раду. Сасвим поверљив.
Добар стручњак и организатор. Са странкама се лепо опходи.“ (Од формирања Одељења за привреду повереник је био Иван Шами, када га је
заменио Јока Јован. Спајањем одељења и индустрије и трговине, 1. августа 1946, на његово место постављен је Живорад Љубичић)
Матић Милосав – Чича, рођ. 1899, Грабовaц (Срез Посавски),
пекарски радник и земљорадник. Члан је КПЈ од јануара 1941. године.
После ослобођења изабран је за председника ОНО Ваљево на Скупштини ОНО одржаној 22. јануара 1945. године у Ваљеву.67
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Милосављевић Милосав, рођ. 24. октобра 1911, село Леушићи
(Горњи Милановац). Одлази у Чачак 1926. године где изучава папуџијски занат и похађа вечерњу трговачку школу. Рано је приступио радничком покрету и 1934. године примљен је у КПЈ. Услед полицијских прогона, јула 1940. године прелази на партијски рад у Ваљево где је обављао
дужност секретара Окружног комитета КПЈ. Непосредно руководи припремама за устанак у ваљевском крају и формирању Ваљевског НОП
одреда, где је био политички комесар. У НОР-у је обављао многе политичке дужности. Почетком 1945. је секретар ОК КПЈ и ОНО Ваљево.
Орденом народног хероја Југославије одликован је 27. новембра 1953.
године.68
Оташевић Мирко,69 рођ. 1892, Ужице, обућарски радник. Члан је
КПЈ од 1920, одборник комунистичке општине у Ваљеву 1920. и припадник радничког покрета; по ослобођењу потпредседник ОНО Ваљево.
Пауновић Живко, рођ. 1915, Санковић (Срез колубарски), завршена учитељска школа. Прво запослење добија у Ораховици (Македонија).
Априла 1941, после капитулације Југославије, заробљен је и интерниран, прво у Немачку, а онда у Бугарску, одакле успева да побегне. Од
септембра 1943. до августа 1944. ради илегално за НОП у Македонији, а
затим у Београду. Јула 1944, по хватању групе илегалаца са којом је био
у вези, одлази у Космајски партизански одред и обавља задатак комесара батаљона, касније и одреда. По ослобођењу, био је комесар Команде
места Гроцка, а почетком 1946. долази у Ваљево за секретара ОНО.70
Перишић Милорад, рођ. 1915. је у Годечеву (Косјерић). Завршио
је Правни факултет у Београду. За време рата је живео у Ваљеву, помагао НОП због чега је хапшен од Гестапоа, а једно време је провео и на
Бањици. После ослобођења је повереник Одељења за финансије ОНО
Ваљево.71
Станић Стана, рођ. 25. јануара 1914, Београд, живи у Ваљеву,
виши течајни испит и два семестра филозофије. Пре рата је радила 6
година у Штампарији у Београду. Била је припадник напредних идеја.
Окупацију је провела у Ваљеву, као домаћица и све време активно сарађивала са теренским радницима НОП. Брат Љубомир ступио је у партизане 1941, где је погинуо. По ослобођењу укључује се у рад антифашистичких организација, од 1945. ради као статистичар ОНО, затим повереник Одељења трговине и снабдевања ОНО. Маја 1946. предлаже се
њено постављење за инспектора, истог одељења. Карактеристика:
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„Посао трговине познаје добро и сналажљива је у раду.“ Од 1947. године је начелник Привредног одељења.
Шами Иван, рођ. око 1900. године у Суботици, Мађар по националности, машинбравар, припадник револуционарног радничког покрета и учесник мађарске револуције 1919. године. После тога бежи, долази
у Осечину, а од 1923. живи у Ваљеву и отвара приватну радњу. За време
окупације помагао је НОП. После ослобођења, од формирања Привредног одељења ОНО, до средине 1945. био је повереник.72
Остали запослени у Општем одељењу
при Председништву ОНО Ваљево
Вујновић Марија
Јешић Косара
Милинковић Сава

4 раз. гимназије
в. течајни испит
служитељ

2.400 дин.
2.400 дин.
1.800 дин.

Председници среских народних одбора у Ваљевском округу су:
СНО Ваљево – Иван Дудић, СНО Ваљевска Каменица – Д. В. Андрић,
СНО Уб – Живан Д. Пандуровић, затим Џајић Крстивоје и СНО Обреновац – Станоје Бабић. Они се не налазе на платним списковима.
Дудић Ј. Иван, 73 рођ. 1907, Клинци (Ваљево). Пре рата и за време
рата прогањан због активности брата Драгојла Дудића. Члан је КПЈ од
1943. године. Службовао је у Источној Србији, а после ослобођења
долази у Ваљево и био је председник СНО Ваљево.
Списак лица са службом у ГНО Ваљево и зараде, од 2. новембра 1945.74
Исаиловић Живојин, председник, 4.000 дин.
Ножица В. Надежда, потпредседник, 4.000 дин.
Јовановић Цветко, секретар, 4.000 дин.
Лазић Александар, шеф трошаринског одсека, 3.300 дин.
Михајловић Момчило, шеф финансијског одсека, 3.300 дин.
Јефтић Слободан, шеф управног одсека, 3.300 дин.
Николић Надежда, шеф персоналног одсека, 3.300 дин.
Ђурић Новак, шеф економата, 3.300 дин.
Бешевић Миодраг, шеф привредног одсека, 3.300 дин.
Илић Цветко, шеф грађевинског одсека, 3.300 дин.
Ножица Василије, шеф војног одсека, 3.300 дин.
Павићевић Петар, сеоски одборник, 750 дин.
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Андрић Живорад, сеоски одборник, 750 дин.
Пантић Андрија, сеоски одборник, 750 дин.
Параментић Радован, сеоски одборник, 750 дин.
Исплата принадлежности вршила се од 1. јуна 1945, сем за Ђурић
Новака који прима плату од 1. децембра 1945.
Исаиловић (Павла) Живојин,75 рођ. 28. августа 1877, Белотић
(Посавотамнава). Завршио је Учитељску школу у Београду 1896. и
одмах постављен за учитеља у Брежђу (Мионица), где је остао 10 година. Радио је у Горњој Грабовици крај Ваљева; тридесетих година XX
века одлази за Скопље (Македонија) где је и пензионисан. Време окупације провео је у Ваљеву подржавајући НОП (носио летке и обавештења,
давао прилоге у новцу и др.). Ожењен, четворо деце. На првој седници
ГНО Ваљево изабран је за председника.
Јовановић Р. Цветко, рођ. 30. марта/13. априла 1903, Ваљево, завршио учитељску школу и филозофски факултет. Има 23 године службе. У
време окупације је три пута кажњаван и премештан у Петницу, Ужице и
Јагодину и радио је као наставник Грађанске школе у Ваљеву. Од ослобођења 1944, до 25 децембра 1945, био је секретар ГНО Ваљево, а од
тада директор Прве мешовите реалне гимназије у Ваљеву. Ожењен је и
има једно дете. У карактеристици се наводи да за време окупације није
помагао домаће издајнике и окупатора „већ је од истих хапшен и сумњичен... Одржавао је илегалним путем везе са партизанима, што је на сваки
начин то било, у оно време, опасно и ризично. По ослобођењу активно
се залагао за народноослободилачку борбу кроз све фронтовске организације... што је био повод да буде изабран за члана Градског народног
одбора и секретара ГНО-а...“
Ристивојевић – Божовић (Животе) Грозда, рођ. 24. септембра
1909, Бобова (Срез подгорски), живи у Ваљеву, Правни факултет у Београду, удата. Има 13 година службе, радила је до 1943. године, када долази у Бобову. „По ослобођењу одмах се укључила у рад свих антифашистичких организација по којима ради најактивније. Именована је била
изабрана за помоћника јавног тужиоца, а касније за члана Извршног
народног одбора Среза подгорског.“ Децембра 1946. преузета је у државну службу у својству административно-правног референта Општег одсека ГНО Ваљево.
Пантовић Георгина, рођ. 1912. у Косјерићу, 4 разреда основне
школе, удата, једно дете. Решењем из септембра 1946. постављена је за
чистачицу при Председништву ОНО Ваљево.
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СНО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА
Андрић (Радомира) Драгољуб,76 рођ. 1902, Осладић, (Подгорски
срез), земљорадник, ожењен, три сина. За време Другог светског рата је
помагао НОП, а по ослобођењу је изабран за председника МНО Плавањ,
а почетком 1945. за председника СНО Ваљевска Каменица.
Вукадин К. Бранко, рођ. 19. јуна 1907, Сјетлина, Срез Рогатица
(Босна), два разреда гимназије, радио у управној служби, окупацију провео у Ваљевској Каменици, предлаже се да остане у Управном одељењу
у Ваљевској Каменици.
Дамњановић Миодраг, рођ. 8. септембра 1897, Осладић, Срез подгорски, завршио Српску пешадијску подофицирску школу у Бизерти,
има 22 године службе, ожењен, троје деце. Пре капитулације био је
радикал. У време окупације радио је као управни чиновник у Посавотамнавском срезу, а по потреби мењао среског начелника. „Био је оптужен да је сарађивао са четницима и да је прогонио наше људе, али вођеном истрагом је пуштен као невин из затвора.“ Затим је радио као управно-канцеларијски чиновник СНО Ваљевска Каменица, да би крајем
1944. био отпуштен из службе. Председник Среског суда у Ваљевској
Каменици Ч. Радојичић ургирао је да се именовани прими у суд на
место дактилографа, међутим није прихваћено, док шеф управног одсека Миле Нинковић предлаже да се прими на рад у неко друго надлештво, али не у управној струци.
Настић Д. Тадија, рођ. 8. октобра 1905, Ваљевска Каменица, 4 разреда основне школе, од 17. августа 1943. радио као служитељ у среском
начелству и „својим радом и понашањем за време окупације стекао
поверење да остане и даље у служби“.
СНО МИОНИЦА77
Смиљанић Тихомир, рођ. 1906, Славковица (Срез колубарски).
После одслужења војног рока, бавио се трговином и угоститељством. Од
капитулације Југославије помаже НОП, а августа 1941. године „после
спаљивања општинске архиве да не би пала у руке непријатељу“ одлази
у Колубарску чету Ваљевског НОП одреда. По ослобођењу био је председник СНО Мионица. Током 1948. године, по Резолуцији ИБ, осуђен је
на три године затвора.78
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Богдановић (Богдана) Ратомир, рођ. 1915, Берковац (Срез колубарски). За време окупације био је код своје куће, добровољно се јавио
на рад 15. октобра 1944. и обавља све административне послове.
Даничић (Тихомира) Предраг, рођ. 1920, Славковица (Срез колубарски), завршио завршио Техничку школу – грађевински одсек. За време окупације био је код своје куће до фебруара 1942, а после је радио у
Чачку у једном приватном предузећу. По ослобођењу, на рад је ступио
добровољно, 20. октобра 1944, и обављао је дужност секретара СНО
Мионица. Предлаже се његово преузимање у Одељење унутрашњих
послова.
Недељковић М. Живојин, рођ. 1. јуна 1929, Гуњица (Срез колубарски), 2 разреда основне школе. Тражи посао, и примљен је маја 1946.
на место послужитеља при Председништву СНО Мионица, са бруто
месечном наградом у износу од 1.800 динара.
Стојковић (Александра) Милоје, рођ. 25. јула 1917, Мрчић (Срез
колубарски), две године студија на правном факултету. Пред само ослобођење, 15 дана провео је у четницима Д. М. који су га насилно мобилисали и од њих прешао партизанима и ступио у НОВ и учествовао при
ослобођењу Ваљева. Демобилисан је (ограничено способан) и по
повратку кући активирао се и био секретар Општинског народног одбора Мрчић и секретар ЈНОФ-а. Децембра 1946. донето је решење по
којем постављен за административног службеника Општег одсека СНО
Мионица.
Топаловић Д. Миленко,79 рођ. 9. маја 1914, Бабајић (СНО Мионица), завршена учитељска школа, има 8,5 година државне службе, ожењен. По ослобођењу постављен је за секретара СНО Мионица. Време од
капитулације провео је: од 6. априла 1941. до 18. новембра 1941, као ратни
заробљеник у Немачкој. Затим је као Бугарин (лажном исправом) отишао
у Бугарску и тамо провео један месец у логору. На слободи је од септембра 1942, када се пребацио у Србију и „поново ступио у своје место службовања Дучић“, где је остао до 1. септембра 1943. године када одлази у
партизане. Карактеристика: „Друг Топаловић Миленко још пре окупације
био је врло напредан.1941. г. заробљен је и био у Немачкој у заробљеништву и по налогу организације јавио се као Бугарин и дошао из ропства.
По доласку одмах се повезао и радио за НОП до 1943. г. када је ступио као
активиста у НОП и остао у НОП-у до ослобођења Ваљева. До сада је био
на дужности секретара Среског народног одбора у Мионици где је потпуно одговорио. Врло је педантан и вредан. Као организатор је одличан и
самоиницијативан је. На дужности окружног инспектора ће моћи у потпуности да одговори, за шта га и предлажемо.“
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СНО УБ
Џајић Крстивоје,80 рођ. 1913, Горња Буковица (Срез подгорски).
После погибије оца у Првом светском рату, сели се са мајком у Памбуковицу. Радио је као сеоски надничар. По капитулацији, 1941, ступио је у
Тамнавски партизански одред као борац, где је остао до заробљавања од
стране непријатеља 1942. године. Касније, до ослобођења је прогањан и
теран на присилни рад као симпатизер НОП-а. Од ослобођења био је
члан МНО Памбуковица, а 15. фебруара 1945. изабран је за председника
СНО Уб.
Васиљевић Драгољуб, рођ. 29. октобра 1909, Тулари (Срез тамнавски), завршио је два разреда ваљевске гимназије, ожењен, двоје деце. Од
1941. био је „председник селског месног комитета села Памбуковице све
до расформирања партизанских одреда, одакле је помагао партизанске
одреде прикупљајући храну и остале животне потребе“ за партизане
који су пролазили кроз село. После ослобођења Среза тамнавског изабран је за секретара МНО Памбуковица. Марта 1947. године преузет је у
Општи одсек СНО Уб на послове референта Управе народне имовине,
као и референт за војне ствари и срески матичар.
Крчевинац Р. Миле, рођ. 18. фебруара 1908, Латвица (Срез ариљски, Округ ужички), апсолвент права. Све време окупације, од 11. априла 1941, до априла 1945, био је у заробљеништву у Немачкој. Од 18.
октобра 1945. одлуком Министарства унутрашњих послова Србије
постављен је за кривично-истражног референта Одсека унутрашњих
послова СНО Уб, а 30. јануара 1947. стављен је „на расположење“ ОНО
Ваљево. Решењем истог одбора, од марта 1947, преузет је у Општи
одсек СНО Уб, за шефа.
Миловановић Радмила, рођ. 22. јануара 1924, 4 разреда основне
школе и 3 разреда Женске занатске школе у Убу. Време окупације провела је код куђе у Убу, а од 7. октобра 1944, до 13. септембра 1945. у ЈА.
Од октобра 1945. обавља послове архивског чиновника при СНО Уб.
СНО ОБРЕНОВАЦ81
Бабић Станоје, председник СНО Обреновац, рођ. 22. јуна 1922,
Грабовац (Срез посавски), завршио је 4 разреда основне школе и уписао
Гимназију у Обреновцу 1934. (нема података да ли је завршио). Учесник
је НОБ у Посавини.
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Јовановић Радмила, потпредседник СНО, 4 разреда основне и 2
гимназије.
Јосиповић Србољуб,82 секретар СНО, рођ. 1909, у Стублинама
(Срез посавски), завршио 4 разреда основне школе. Један је од организатора устанка у Посавини, заменик је Коче Поповића. Са повлачењем
партизана из Србије одлази у Босну, и преко Срема и Умке, долази у
Космајски одред. Крај рата дочекао је у ослобађању Санџака, као политички комесар XXIV дивизије и потпуковник. Повратком у Посавину
изабран је за секретара СНО Обреновац.
Бабић Љ. Јован, чиновник, 4 разреда основне школе.
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Персонално одељење
Запослени у Персоналном одељењу ОНО и персоналним
одсецима СНО-а83
Ред.
бр.

Име и презиме

школска спрема

Персонално одељење ОНО Ваљево
Милосављевић Александра, до дец. 5 раз. гимназије
1945.
Ћосић - Миливојевић Милица, од
в. течајни испит
дец. 1945.
Петковић Надежда
в. течајни испит
Лелековић Јелена
4 раз. осн. школе
Ћирић - Милатовић Надежда
учитељска школа
Персонални одсек ГНО Ваљево
Усенко Ана, до марта 1946.
в. течајни испит
Јоксимовић Љубина, од марта 1946.
Персонални одсек СНО Ваљево
Грујичић Зорка
в. течајни испит
Јоксимовић Љубина
в. течајни испит
Персонални одсек СНО Ваљевска Каменица
Лазаревић Никола, до феб. 1946.
5 раз. осн. школе
Радојичић Ч. Александар, од феб. 1946.
Персонални одсек СНО Мионица
Читаковић Радмила
в. течајни испит
Персонални одсек СНО Уб
Манџукић Радмила, до дец. 1945.
Андрејевић Максим, од дец. 1945
Персонални одсек СНО Обреновац
Јефтић Иван
4 раз. гимназије

принадлежности
(зарада)

VII група,
3.600 дин.
2.400 дин.
2.400 дин.
2.100 дин.
2.700 дин.
2.400 дин.
2.400 дин.
2.400 дин
2.200 дин.
2.425 дин.
2.200 дин.
2.400 дин.
2.800 дин.
2.200 дин.
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Влаховић Наталија, рођ. Ристић, 23. децембра 1911, Ваљево,
завршила 8 разреда гимназије, радила је у Среском суду града Београда
и у Ваљеву – добар познавалац канцеларијског посла и дактилографије,
удата, двоје деце. У карактеристици пише да је за време окупације имала
исправно држање, а да после ослобођења активно ради у свим антифашистичким организацијама, нарочито АФЖ. „У личном животу важи
као цењен и поштен грађанин.“
Вујновић Марија, рођ. 4. јуна 1917, Госпић (Лика – Република
Хрватска), нижи течајни испит, 9 година службе, неудата. У карактеристици пише: „Именована се за време окупације држала исправно. Није
сарађивала са окупатором, ни са народним издајницима. За време окупације била је званичник Окружног суда у Ваљеву. Вредан и марљив службеник. Од ослобођења, до данас ради у Председништву ОНО у Ваљеву.
Решењем Председништва ОНО у Ваљеву бр. 1186/45 именована је примљена у службу при овом председништву у звању чиновничког приправника X положајне групе.“84
Даниловић Босиљка, рођ. 13. новембра 1923, Горња Буковица
(Срез подгорски), 4 разреда основне и 3 разреда радничке школе. Крајем
1945. Запослила се у СНО Ваљевска Каменица – Персонални одсек, као
чиновница.
Ђунисијевић (Косте) Драган, рођ. 24. августа 1924, Уб, завршио је
4 разреда гимназије и богословију (студент теологије), постављен је за
чиновника у Социјално одсека СНО Уб, по одлуци Министарства социјалне политике Србије, децембра 1945. У упитнику је наведено да је
50% инвалид, да је брат Бранислав питомац Географског института, а да
се брат Миладин налази у Италији, као Љотићевац. Марта 1946. тражи
се његово „постављење“ за персоналног референта Среза тамнавског,
што је и учињено крајем маја 1946. године.
Ивановић (Милоша) Миодраг, рођ. 4. октобра 1903, Остружањ
(Срез подгорски), два разреда гимназије. Са НОВ је активно сарађивао
од 1941, због чега је током окупације „био сумњичен од окупаторских
власти, као и од стране четника.“ Фебруара 1947. године решењем Председништва ОНО Ваљево преузет у државну службу у својству персоналног референта СНО Ваљевска Каменица.
Јешић Косара, рођ. 17. септембра 1921, Осеченица (Мионица),
завршила је 8 разреда гимназије са вишим течајним испитом. У време
окупације радила је као чиновник Општине ваљевске. Маја 1945. године
Министарству унутрашњих послова прослеђена је карактеристика:
„Именована се за време окупације држала исправно. Није сарађивала са
окупатором, ни са народним издајницима. Вредан је и марљив службе84
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ник. Од ослобођења сарађује са народноослободилачким покретом. Сада
ради у овом председништву. Одбор је мишљења да се постави у службу
при Председништву ОНО у својству чин. приправника IX положајне
групе.“85
Лазаревић Никола (видети групу: Заробљеници)
Манџукић Радмила, рођ. 14. маја 1924, Обреновац, завршена трговачка академија. После ослобођења Тамнавског среза активно учествује
у раду омладинске организације, одлази на терен и организује и формира месне одборе УСАОС-а. „Услед великог залагања разболела се и била
принуђена да оде на лечење на Голник.“ Марта 1946, добила је посао
чиновника при Председништву СНО Уб са бруто принадлежностима од
2.400 динара. Сагласност за пријем стигла је септембра 1946, од Председништва Владе – Персонално одељење. Из незнаних разлога, октобра
1946, СНО Уб одговара да јој није уручено решење о постављењу,
„пошто је именована отпуштена од стране овог одбора и више не ради.“
Милосављевић Александра, рођ. Максимовић, 1920. у Калањевцима (Љиг), удата за Милосава Милосављевића. Све време окупације
била је у партизанима, а ступила је одмах по формирању Рудничке чете.
Првобитно је радила у партизанској болници и била је борац Петог
шумадијског батаљона Прве пролетерске бригаде. У КПЈ је примљена
1942. године. Годину дана касније, по одлуци Врховног штаба отишла је
на острво Вис. После ослобођења, долази у Ваљево и ради као шеф Персоналног одељења.86
Радивојевић Драгослава, рођ. Грујичић, 23. априла 1913, Пљевља
(Црна Гора), живи у Ваљеву, од стручне спреме има велику матуру и две
године филозофског факултета, удата, двоје деце. У време окупације
живела је у Прибоју, а од 1944. у Ваљеву. У упитнику је написала да јој
муж „остао у заробљеништву“, а двојица браће налазе се у НОВ (један је
од 1941, а други од 1944. године). У карактеристици се наводи да је присталица НОП-а, „као и цела јој породица“.
Радојичић Ч. Александар, рођ. 29. марта 1912, Осладић (Срез подгорски), 4 разреда и нижу пољопривредну школу, ожењен, једно дете.
Има 12 година службе на пословима писара у Ваљеву, Обреновцу и Београду. Његов брат, Живојин истеран је, у току рата, из Учитељске школе
у Београду, са губитком права школовања, као комуниста. И браћа Вукашин и Јордан, такође су прогањани, хапшени и пребијани од окупаторске власти. Сва тројица су били у партизанима, односно НОВ. Карактеристика: „Пре рата политички незаинтересован, за време окупације имао
је исправно држање, од ослобођења пришао је НОП-у и у њему активно
85
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сарађује и потпуно се у њега укључио. На служби се налази у Председништву Среског народног одбора Ваљевска Каменица, службу врши
врло добро, са вољом из својих побуда, марљив, вредан, поштен, пун
самоиницијативе, поуздан у сваком погледу, посао познаје врло добро,
заслужује сваку препоруку.“ Новембра 1945, постављен је за службеника при Председништву СНО Ваљевска Каменица. Предлаже се његов пријем у службу на место персоналног референта СНО Ваљевска
Каменица.
Трајковић Љубица, рођ. 12. јуна 1908, Ваљево, завршена велика
матура, 11 година службе, удата. У мају 1945. тражи посао. У карактеристици пише: „Именована се за време окупације држала исправно. Није
сарађивала са окупатором, ни са народним издајницима. Пре окупације,
као и за време окупације била је на линији НОП. Пре рата, као политички непоуздана била је запостављана у служби, доста пута премештана и
најзад, 1940. год., отпуштена. По ослобођењу одмах је почела радити
као реонски секретар АФЖ-а, сада ради у Председништву ОНО у Ваљеву. Одбор предлаже да се именована постави при овом председништву у
својству чин. приправника IX положајне групе.“87
Филиповић (Теодосија) Борисав, 14. јануара 1928, Ваљево, 8 разреда гимназије са матуром. Окупацију је провео у Ваљеву – учио школу;
„није се интересовао политиком, али је био симпатизер НОП-а.“ Јануара
1947. постављен је у Персонални одсек ОНО Ваљево за чиновника –
приправника.
Крачуновић – Матијаш (Светислава) Соња, рођ. 1. септембра
1923, Задар – Арбанаси (Хрватска), живи у Обреновцу, 7 разреда гимназије, удата. Била је активни борац НОП-а од 1942. године „учествовала
је у борбама где је рањена 1943. године и остала инвалид.“ По демобилизацији из ЈА долази у Обреновац и укључује у рад антифашистичких
организација и ради у ГЗПЗ на административним пословима. Фебруара
1947. постављена је за персоналног референта СНО Обреновац.
Ћирић М. Надежда, рођ. 19. октобра 1910, Топола (Срез опленачки), живи у Ваљеву, учитељска школа, удата. Има 14 година службе. За
време окупације била је учитељица у Јовањи, а од новембра 1944.
године је у Ваљеву. Од септембра 1945. ради у Персоналном одсеку
ОНО Ваљево, као персонални референт за учитеље и професоре, а маја
1946. предлаже се њено пребацивање на исте послове али у Просветном
одељењу ОНО.
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Одељење рада
Јуна 1946. Председништво ОНО послало је предлог Министарству
рада за преузимање службеника при одељењима рада у Округу. 88
1. Одељење рада ОНО Ваљево
Повереник Андрија Мазињанин, начелник Дивна Алексић, шеф
одсека инспекције рада Грујица Живковић и два чиновника Наталија
Влаховић и Вера Боркан.
2. Одсек рада ГНО Ваљево
Шеф одсека Новак Ђурић, инспектор рада Добривоје Митић, чиновник Драгослава Радивојевић.
3. Референт рада на Убу – Живорад - Жикица Стефановић
4. Референт рада у Обреновцу – Бранко Николић
5. Референт рада у Мионици – Славко Марковић
Министарство рада је донело одлуку да се прихвате поједини предлози и крајем истог месеца послало је одлуке о постављењу Живковић
Грујице, Алексић Дивне и Влаховић Наталије. За Боркан Веру је одговорено да Министарство нема буџетских могућности. Она је директно
отишла у Министарство и из одговора крајем августа, види се да ће „ова
омашка бити исправљена и да ће другарица Боркан бити постављена као
чиновник.“ Такође, одлучило је да се срез подгорски и ваљевски не именују референти, већ ће тај посао обављати референти задужени за привредни одсек.
Запослени у Одељењу рада ОНО Ваљево89
Алексић Р. Дивна, рођ. 25. марта 1916, Ваљево. Завршила је правни факултет и има 6 година државне службе. У ЈА ступила је 16. септембра 1944. године и била је борац до 27. октобра 1944. у артиљеријском
дивизиону I Пролетерског корпуса, а после писар у Команди артиљерије
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I Армије, до 19. јуна 1945. Одмах потом почиње да ради као секретар
Окружног суда у Ваљеву, односно и у касније основаном, Аграрном
суду. У карактеристици се наводи да је поуздана, дисциплинована, у
личном животу примерна, политички и теоретски изграђена и да има
смисла за даљи развој у својој струци – судијској. Јула 1946. уважена је
оставка председника Окружног аграрног суда Животе Јеремића, а на
његово место постављена је Дивна Алексић.90 Убрзо потом, именована
је за начелника Одељења за радне односе.
Боркан Вера, рођ. Ђокић 25. децембра 1912, Ваљево, завршила 8
разреда гимназије, 10 година државне службе у Државној штедионици у
Београду, а од 1942. у Окружном начелству у Ваљеву; удата, двоје деце.
У карактеристици пише да је за време окупације имала исправно држање, а да после ослобођења „није нарочито“ активна у раду у антифашистичких организација, „али је симпатизер НОП-а.“ Наглашава се њено
добро административно знање и чиновничка пракса.
Ђурић Новак (видети више групу: Интернирци)
Живковић Грујица, 2. марта 1919, живи у Ваљеву. Има завршена 3
разреда војно-занатске школе. Време окупације провео је као машиностругар у Ваљеву, Крагујевцу и Београду. Са НОП-ом активно сарађује
од 1941. године. Иначе, запослен је у ВТЗ у Ваљеву. „Друг Груја Живковић, као занатлија је добар, на послу прилично спор, али квалитет посла
му је одличан. Посао га интересује и има врло добре услове за даље развијање. Сталожен је и миран, однос према друговима има правилан, као
и према руководиоцима. Карактера је чврста. Има добар ауторитет међу
друговима. Политички је сасвим исправан, поуздан и поверљив. Врло је
активан на осталим пољима рада, као и у радионици. Ужива поверење
код руководилаца. За време окупације имао је исправно држање и био је
прогањан и хапшен од стране непријатеља ради помагања НОП-а.“
Мазињанин Андрија, рођ. 1911. у Купинову (Срем), завршена 3
разреда занатске школе, има 8 месеци државне службе (био је шеф
Социјалног одсеку СНО Уб), ожењен. Карактеристика: „Друг Андрија
Мазињанин познат је још од 1936. године као присталица напредних
идеја и њихов активиста. 1941. године одлази у партизанске одреде и
цело време окупације ради илегално. Потпуно одан радничком покрету,
поверљив и неуморно ради на подизању радничке свести, нарочито
путем синдиката. Ужива поверење руководиоца и радника. На сваком
послу је врло агилан и испуњава задатке са успехом. Добар је организатор, администрацију не познаје тако добро.“
Марковић Славко, рођ. 8. октобра 1925, Ваљево, 3 разреда Средње техничке школе у Ваљеву, за време окупације учио школу. Предлаже
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се за референта рада у СНО Мионица. У карактеристици се наводи да
има исправан политички став, да се истакао својим радом у синдикату и
да је самоиницијативан и истрајан.
Митић Добривоје, рођ. 1. септембра 1916, Ћуприја, живи у Ваљеву, завршио 3 разреда занатске школе, није био у државној служби. Време окупације провео је у Ваљеву као обућарски радник. Карактеристика:
„Друг Добривоје Митић, још пре окупације припадао је групи напредних радника и сарађивао у синдикалном покрету. За време окупације
помагао је повремено НОП и због тога је хапшен од стране окупатора.
После ослобођења се нарочито истакао у раду НФ, по доласку из НОВ у
коју је отишао добровољно. Такође се истакао у раду по синдикату. Као
радник је врло вредан, залаже се до максимума и због тога је цењен како
од радника, тако и од руководиоца. Врло је педантан, дисциплинован и
поверљив. Сваки постављени задатак ће извршити уносећи у рад самоиницијативе.“
Николић Бранко, рођ. 15. септембра 1926, Орашац (Аранђеловац),
живи у Обреновцу, завршена 3 разреда занатске школе. У време окупације био је на абаџијском занату. У карактеристици се наводи да је симпатизер НОП, да је активан у антифашистичким организацијама и да
„политички исправан и поверљив.“
Стефановић Живорад (видети: Интернирци)

83

Привреда
Запослени у Привредном одељењу ОНО, одсецима
при СНО-има и предузећима у Ваљевском округу91
Вићентијевић (Ранка) Вера, рођ. 24. фебруара 1923, Ваљево, 8
разреда гимназије, 11 месеци службе у Градској општини као умни надничар, а од ослобођења у Привредном одељењу ОНО. Отац Ранко се
налази у заробљеништву. Карактеристика: „... На послу је вредна и марљива. Одбор је мишљења да је треба преузети у службу за чиновника IX
положајне групе у Одељењу индустрије и рударства.“
Ивановић (Миленка) Радован, рођ. 12. октобра 1920, Горњи
Мушић (Срез колубарски), завршена 4 разреда основне и 2 разреда гимназије. Пре рата обављао је канцеларијске послове у Среском суду у
Мионици и код адвоката. У време окупације био је у партизанима у
Колубарском партизанском одреду, од јула 1941. све до 1942, када је
заробљен од стране четника који су га предали Немцима. Пуштен из
затвора „на новчану интервенцију и тако дошао кући. Мобилисан је од
стране четника 1944. г., али је и поред тога радио за партизане и растурао летке. За сво време имао је исправно држање и гледао је на сваки
начин да нашкоди непријатељу.“ У ЈА Ступио је 12. септембра 1944, а
демобилисан је 6. новембра 1946. и одмах почео да ради у Магацину
„Колубара“ у Мионици. Фебруара 1947. Председништво ОНО Ваљево
донело је решење да се Ивановић Радован „преузме и постави за начелника Одељења индустрије и рударства ОНО Ваљево“ са принадлежностима од 3.000 динара.92
Илић М. Живота, рођ. 27. јула 1914, Белошевац (Ваљево), апсолвент
права, ожењен. За време окупације био је чиновник у општини, а по ослобођењу у Команди места Ваљево и Вистаду. Као студент припадао је народно сељачкој странци, „био је у друштву Љотићеваца, али је ипак помагао
НОП.“ Ради послове референта индустрије и рударства у СНО Ваљево.
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Јордановић (Живка) Славко, рођ. 17. марта 1924, Ваљево, завршена 2 разреда гимназије и 3 железничке занатске школе. У време рата
радио је „као физички радник код општине“. По ослобођењу се активирао
и потпредседник је УСАОС-а. Одбор је мишљења да га треба преузети у
службу за помоћника повереника Одељења индустрије и рударства. Као
разлог, у карактеристици се наводи да још пре рата припадао напредној
радничкој омладини, да је за време рата помагао НОП, а после рата „најактивније ради у омладинским организацијама..., веома окретан, агилан и
способан за обилазак предузећа, рудника и уопште за терен.“
Рејц (Ивана) Јосип, рођ. 19. априла 1907, Љубљана (Словенија),
живи у Ваљеву, завршен виши течај Војно-техничке школе у Крагујевцу
(у рангу средње школе), машинбравар по струци, 13 година службе, удовац, једно дете. Пре рата радио је у ВТЗ у Крагујевцу, а за време окупације радио је послове финансија у финансијској контроли у Алексинцу,
Крагујевцу и у Ваљеву на ликвидатури плата. У Привредном одељењу
ОНО Ваљево је од септембра 1944. године, као референт индустрије и
занатства. Карактеристика: „Имао је исправно држање за време окупације. Политички је потпуно незаинтересован, али није непријатељ НОПа. Са симпатијама гледа за његов развој. Радник је вредан и добар. Залаже се у раду до максимума. Одлична стручна спрема. Марљив службеник.“ Маја 1945, ОНО Ваљево предлаже да се преузме у службу.
Томанић Р. Драган, рођ. 11. марта 1913, Обреновац, завршена 4
разреда гимназије и 4 разреда трговачке школе, ожењен. Пре окупације
био је трговачки помоћник и трговац. У време окупације избегао је из
Ваљева код брата у Обреновац, јер су му због непријатељскг става према
окупатору Немци опљачкали радњу у Ваљеву. У Обреновцу је радио у
Набављачкој задрузи као пословођа, али је више био код куће пошто је
болестан. Одмах по ослобођењу ставио се „на расположење“ народним
властима и ради као референт за индустрију СНО Обреновац. „Политички неоријентисан, није сарађивао са окупатором.“
За управитеље предузећа Ваљевског округа који су постављени од
стране Министарства индустрије Србије тражени су следећи подаци:
име и презиме, школска квалификација, специјалност, године праксе у
служби, где ради, радна карактеристика и политичка оријентација. У
напомени је дописано да подаци за инжењере нису достављени, јер их у
предузећима нема.93
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ГНО ВАЉЕВО
Млин Петра Петковића – Ваљево
Костић Јован, рођ. 1907, Горњи Присјан, (Срез власотиначки,
Округ лесковачки), и по завршеној основној школи дошао је у млин
Петра С. Петковића, као шегрт 1924. године, а 1938. године положио
мајсторски испит из млинарског заната. Ради као надмлинар и пословођа Млина Петра Петковића – Ваљево.
Костић Љубомир, машинист, руководилац парних котлова и локомобила у Млину Петра Петковића – Ваљево.
Млин Војислава Тадића – Ваљево
Ћировић Радомир, млинар, пословођа Млина Војислава Тадића –
Ваљево, ради на млинским постројењима.
Јоксимовић Радивоје, машинист, стручни руководилац, машиниста и ложач у Млину Војислава Тадића – Ваљево.
Моторни млин „Младен Веселиновић“ – Бело Поље (Ваљево)
Митровић Иван, 4 разреда основне и 2 разреда занатске школе,
управник Моторног млина „Младен Веселиновић“ – Бело Поље (Ваљево); „Добар и вредан. Познаје посао прилично, труди се и има воље за
рад. С обзиром да је млад може да одговори дужности. Политички
исправан и опредељен за НОП.“
Ваљевска пивара А.Д. – Ваљево
Милошевић Љубиша, завршена Трговачка академија, једна година
радног искуства, управник Ваљевске пиваре А.Д.; „Врло вредан и способан, самоиницијативан, и уме да се снађе на послу. Политички потпуно
исправан и у потпуности опредељен за НОП“. (више видети у групи:
Заробљеници)
Мандић Еда, рођ. 24. августа 1892, Будимпешта (по народности
Мађар, по вероисповести римокатолик), завршио 4 разреда гимназије и
техничку школу – машиниста и електромашински монтажер. Време окупације провео је у Ваљеву радећи као пословођа Ваљевске пиваре. Ожењен, двоје деце. У карактеристици из маја 1946, се наводи да је за време
окупације имао исправно држање, да је укључен у рад свих антифашистичких организација, да посао познаје добро, „само му је један недостатак што воли да буде руководилац. Самоиницијативан је, али воли
своју вољу да намеће другима.“ Ипак, истог месеца је постављен за в.д.
принудног управитеља Пиваре.
Мијановић (Тодора) Сава, рођ. 14. јануара 1905, Требиње (БиХ), 4
разреда гимназије и занат у Ваљевској пивари, ради у Ваљевској пивари
А.Д. од 1928. године и обавља послове техничког пословође израде
пива.
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Хофман (Крсте) Обрад, рођ. 14. јула 1904, Добој (БиХ), завршио
занатску школу у Сарајеву и 3 разреда трговачке у Бугојну, има положен
испит за машинисту (1927) и машиновођу и саобраћајну сигнализацију
на железници (1929), говори немачки и мађарски, обавља послове машинисте у Ваљевској пивари А.Д. Пре тога је радио у Сарајеву, на Палама,
Немачкој и у радионици Ивана Шамија у Ваљеву.
Чекада (Антона) Јозеф, рођ. 9. октобра 1896, Трбовље (Словенија), завршио 4 разреда основне и 3 разреда занатске школе у Бенедикту –
Словенска Горица, машинбраварски занат изучио у Грацу (Аустрија),
говори немачки, ради у Ваљевској пивари А. Д.
Кожара „Браће Игњатовић“ – Ваљево
Јојић Славко, управник Кожаре „Браћа Игњатовић“ – Ваљево, 4
разреда основне и 3 године занатске школе, кожарски мајстор (опанчар).
У једној карактеристици је написано: „Вредан и добар, али нема довољно самоиницијативе и не уме да се снађе, те му се често дешавају пропусти у раду. Политички исправан и опредељен за НОП“, а у другој је
додато да је као симпатизер НОП био затваран од стране окупатора.
Пантић (Милана) Рајко, рођ. 1. априла 1906, Лукавац (Ваљево),
завршио кожарски занат код Игњатовића, радио у Лукавцу, Земуну и
Ваљеву; 1946. ради на пословима шеровања у Државној фабрици „Милан Китановић“ – Ваљево.94
Радић (Милана) Ђура, рођ. 20. марта 1904, Гај (Ковин – Банат),
завршене 3 године Трговачке школе у Белој Цркви, као нижи и виши
курс Државне привремене кожарске школе у Београду, кожар за хромну
штаву (има 25 година службе – радио у Београду, Земуну, Нишу и Ваљеву), пословођа Кожаре „Браће Игњатовић“ – Ваљево, а од маја 1946
пословођа Државне фабрике „Милан Китановић“ – Ваљево.
Кожара Ђуре Ђурђевића – Ваљево
Марковић (Војислава) Младен, рођ. 13. новембра 1913, Лукавац
(Ваљево), завршио 3 разреда трговачке школе, мајстор за прераду коже,
има 12 година стажа, радио је у Лукавцу, Новом Саду и Београду; по
ослобођењу прво је био пословођа Кожаре Ђуре Ђурђевића – Ваљево, а
потом у Државној фабрици „Милан Китановић“ – Ваљево.
Електрично предузеће Србије – Експозитура Ваљево
Берже (Ели-Батист) Шарл-Андре, рођ. 2. децембра 1915, Виши
(Француска), електротехничар, завршена Средња техничка школа у Београду, а дипломирао је у Ваљеву 1942, приватно усавршио радио техни94

Фабрика кожа „Милан Китановић“ – Ваљево настала је од три кожаре: „Браћа Игњатовић“ – Ваљево, Ђура Ђурђевић, обе у Ваљеву и „Бели орао“ – Лукавац, маја 1946.
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ку, говори француски, 7 година праксе, од ослобођења ради као референт електротехнике у Команди подручја Ваљево, затим је постављен за
управника Електричне централе – Дегурић (Ваљево), а од 1946. в.д.
шефа Експозитуре Ваљево Електричног предузећа Србије; „Врло вредан
и способан. Стручне спреме сасвим добре и познаје сасвим добро посао.
Политички опредељен за НОП.“
Радовић (Ивана) Милоје, рођ. 3. децембра 1925, Ђурђевац (Срез
колубарски), завршена Средња техничка школа у Ваљеву у периоду
1941-1945, звање електротехничар, од новембра 1945. ради у Електричном предузећу Србије – Експозитура Ваљево.
Ранисављевић (Милана) Драгољуб, рођ. 12. јуна 1907, Гола Глава
(Срез подгорски), у Београду и Загребу дао је 6 семестара Техничког
факултета – електротехничког одсека; у периоду 1932-1941. бавио се
приватно електротехничким послом у Загребу и Београду, а од 1941. до
ослобођења, радио је у хидроцентралама Градац – Дегурић. Запослен је
у Електричном предузећу Србије – Експозитура Ваљево, као руководилац поменутих хидроцентрала.
Ћирковић (Властимира) Душан, рођ. 22. јула 1922, Чачак, завршио је 1942. године четворогодишњу Државну техничку школу у Београду, по струци је електротехничар. У време рата радио је у Техничкотелефонској секцији у Ужицу, од јула 1943. до октобра 1944. у фабрици
„Вистад“, потом у Електричној централи у Ваљеву до јуна 1946, од када
ради као пословођа електричне мреже у Електричном предузећу Србије
– Експозитура Ваљево.
Рудник „Златар“ – Драчић
Урошевић Љубомир, завршена техничка школа и технички управитељ рудника. Карактеристика: „Члан је Среског УСАОС-а, присталица
НОП-а и за време окупације је га помагао. Од ослобођења активно ради у
свим антифашистичким организацијама; врло је вредан, одан и поштен.“
Реонска откупна станица у Ваљеву
Због реорганизације Земаљског предузећа Србије за промет житом
„Житопромета“ тажене су, почетком 1947, карактеристике запослених у Реонској откупној станици у Ваљеву. Сазнајемо ко је радио, али и нешто више.95
Ботић Божидар, шеф одељења РОС је на „дужности исправан, у
послу експедитиван и ради с вољом“.
Караматић Милан, руководилац РОС. Био је магационер Откупне
станице у Ваљеву и добар је познавалац робе. Веома способан за ту
дужност, па су мишљења да би му одговарала већа откупна станица.
95
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Мрвић Богдан, административни чиновник. Способан је да буде
руководилац Реонске станице, међутим због болести одговара му лакши
посао.
Рабасовић Вукосава, књиговођа. Млада је, залаже се, исправна,
педантна, способна за књиговођу...
Радмановић Александар, благајник, на „дужности исправан“.
Тошанић Велимир, руководилац РОС је на „дужности исправан“ и
способан за дужност коју обавља.
СНО МИОНИЦА
Аћимовић Александар, рођ. 2. априла 1901, Кључ (Мионица), 4
разреда основне школе, пре рата радио је 15 година у општини Мионица, од капитулације није радио – био код куће, осим када је хапшен
(1942 – три месеца у лагеру Шапцу; 1943 – 3 месеца у Гестапоу у Ваљеву и 3 месеца на Бањици), од ослобођења чиновник у Привредном одсеку СНО Мионица; ожењен, 7 деце.
Фабрика кожа „Колубара“ – Лукавац (пре: Фабрика кожа „Бели
орао“ – Лукавац)
Томић Славко, принудни управник Фабрике кожа „Колубара“ –
Лукавац, 4 разреда основне и 3 године занатске школе, машинбраварски
мајстор. Карактеристика: „Као радник вредан, али често самовољан.
Нема довољно самоиницијативе у раду и прилично несналажљив. Политички исправан и опредељен за НОП.“ У другој карактеристици пише:
„за време окупације се добро држао, био је неколико пута хапшен од
стране четника. Доласком НОВ ступио је добровољно у Шесту личку
дивизију и био до прекоманде, новембра месеца 1944. Ради активно у
свим антифашистичким организацијама. У свом личном животу потпуно
исправан, доста доброг карактера. Вредан је и има вољу за рад, али нема
неког организационог плана, већ се запетља у њега.“
Лазаревић (Живорада) Косан, рођ. 16. априла 1926, Лукавац
(Ваљево), по завршеној Занатској школи у Ваљеву радио је у Лукавцу, а
од 1946. на штол машини у Државној фабрици „Милан Китановић“ –
Ваљево.
Недовић (Милана) Обрад, рођ. 2. августа 1928, Мионица, завршио
Занатску школу у Ваљеву. Занат је изучавао у периоду 1942-1946. у
Фабрици кожа у Лукавцу. Од јуна 1946. ради у Државној фабрици
„Милан Китановић“ – Ваљево на гланз машини.
Поповић (Владимира) Властимир, рођ. 12. марта 1913, Лукавац
(Ваљево), завршена Трговачка школа у Ваљеву; има 13 година стажа,
радио у Лукавцу, Новом Саду и Ваљеву; ради на фалц машини у Државној фабрици „Милан Китановић“ – Ваљево.
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СНО УБ
Муњић (Спасоја) Коста, рођ. 1. августа 1913, Дегурић (Ваљево), 6
разреда гимназије и 4 разреда Трговачке школе у Ваљеву. Радио је у у Техничком одељењу – Ваљеву 1937. и 1938, када је постављен за чиновника
Општине града Београда – Техничка дирекција, где остаје до јуна 1943,
када је отпуштен као „непоуздан“. По ослобођењу, а по одлуци ОНО Ваљево ради при СНО Уб у Привредном одсеку. Августа 1945, поднео је „уредну
оставку која му је уважена. Као разлог навео је мале принадлежности и да
имање не може без њега, а он је из околине Ваљева.“
Париповић (Будимира) Милан, рођ. 2. августа 1912, Уб, завршена 4
основне и 3 разреда Стручне продужне школе на Убу, ожењен, два сина.
Пре и за време окупације бавио се трговином. У јавној служби је од доласка
НОВ на Уб, 20. октобра 1944, по одлуци СНО Уб као шеф Привредног
одсека на Убу. Карактеристика: „Одан, вредан, поверљив, поверени посао
му одговара, одан борби, заслужује место које му је поверено.“ Међутим,
августа 1945. је смењен зато што је „друг Париповић изјавио да као трговац
који има своју радњу не жели да буде државни службеник.“96
Парни млин и стругара „Тамнавац“ – Уб
Бихондић Славко, завршена 4 разреда основне и трогодишњу
шегртску школу, а у карактеристици пише: „... управник стругаре „Тамнавац“ је за сваку похвалу, јер је именовани 1941. године, са осталим
иницијаторима партизанског покрета у овом срезу с пушком у руци учествовао у свим борбама против окупатора. Друг је са партизанским трупама које су се повукле у Босну отишао са њима, учествовао у свим борбама... и за три и по године са партизанима унапређен у чин потпоручника... У грађанству, као стари борац, ужива врло добар глас и у вароши
је цењен, а другови га необично воле.“
Велић Богдан, 4 разреда основне школе, опанчар, управник Парног
млина и стругаре „Тамнавац“ – Уб (на другом месту је написано да има 3
основне и 3 разреда стручне школе и да је по занимању је опанчарски
радник). Карактеристика: „Добар и вредан на послу. Уме да се снађе на
дужности. Има прилично самоиницијативе. Политички опредељен за
НОП.“ Из друге карактеристике сазнајемо да је „као активни партизан
1941. године учествовао са пушком у руци против окупатора и као такав
заробљен и интерниран у Немачку, где је био све до месеца августа
1945. године... НОП је помагао у интернацији на тај начин што је вршио
организацију међу друговима, и што је по цену свога живота дотурао
друговима разне летке и извештаје који су му долазили...“
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Недељник „Све за победу“ бр. 26, од 9. августа 1945, у тексту: „Пресуде народног суда
у Убу“, објавио је да је Милан Париповић кажњен са три месеца принудног рада и конфискацијом 10% целокупне имовине и конфискацијом све сакривене робе у корист
Министарства трговине и снабдевања.
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Крстић (Рајка) Гавра, рођ. 1. јуна 1894, Црна Трава (Срез власотиначки), завршио 3 разреда занатске школе и 3 разреда вечерње трговачке
школе у Шапцу; радио је у Шапцу, Београду, Нишу, а од 1926. ради као
надмлинар у млину „Тамнавац“, да би од јуна 1946. био управник млина.
Митровић (Добривоја) Богољуб, рођ. 1. маја 1907, Обреновац,
завршио Занатску школу у Обреновцу 1922, звање машинбравар, положио
је испит за машинисту 1945. године. Радио је на Државној железници,
„Сувобору“ – Забрежје, општини Обреновац и приватно, код инжењера
Ничоте. По ослобођењу ради у млину „Тамнавац“ – Уб, као машиниста.
Попадић (Новака) Милисав, рођ. 19. октобра 1900, Крагујевац,
живи на Убу, завршио 6 разреда гимназије и државну пореску школу.
Има 22 година службе на пословима такси, као контролор и осталим
пословима пореске администрације, ожењен, двоје деце. На Уб је дошао
1931. године и радио је у Млину „Тамнавац – Уб, све до јануара 1946. По
доласку НОВ био је управник и благајник. Без посла је остао зато што
Управа народних добара није хтела да га преузме, те се предлаже његов
пријем у Финансијски одсек СНО Уб за пореског контролора.
Рудник лигнита „Радљево“ – Радљево
Андрић Душан, принудни управник рудника „Радљево“ има завршена три разреда стручне продужне школе. У карактеристици је написано да је имао лојалан став према окупатору и његовим помагачима, да је
његово понашање према НОП-у „било обично“, да није помагао НОП, а
и „није био овоме на штету“. „Као стручан са добром праксом (дугогодишњи трговачки помоћник) самоиницијативан је у раду, истрајно и
пожртвовано ради.“
Рудник „Звиздар“ – Уб
Радовић Добривоје, као бив. чиновник рудника постављен је за
принудног управника, има завршену трговачку академију и рударску
школу, „тако да му место потпуно одговара“. Држање према окупатору и
домаћим издајницима било лојално, али и према НОП, самоиницијативан је „ради и помаже НОП као синдикалиста преко синдикалне подружнице у руднику.“
СНО ОБРЕНОВАЦ
Индустријско-трговачко А. Д. „Сувобор“ – Обреновац97
Петровић Бранислав, 4 разреда гимназије и учитељска школа,
управитељ Индустријско трговачког предузећа „Сувобор“ – Обреновац.
Карактеристика: „Врло вредан и агилан на послу. Посао сасвим добро
познаје и уме у потпуности да руководи са њим. Врло сналажљив. Поли97

МИАВ, ОНО Ваљево – Персонално одељење, тем. целина Привреда – упитници и
карактеристике, кут. инв. бр. 2; и дел. бр. 514, март 1946, кут. инв. бр. 5.
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тички у потпуности исправан и опредељен за НОП.“ У другој карактеристици пише: „Пре рата је припадао студентској омладини. За време окупације је помагао НОП, због чега је био интерниран у логор на Бањицу,
а затим у Немачку. По доласку из логора у Немачкој активно ради у свим
масовним организацијама, а као управитељ предузећу сав се залаже. Са
радницима се врло лепо опходи. Има услова за развијање, како на политичком пољу, тако и на привредном.“
Бекер (Мије) Јосип, рођ. 24. априла 1883, Феричанци (Нашице –
Хрватска), завршена 4 основне и 3 разреда занатлијске школе, говори
немачки, ради у „Сувобору“, као млинар.
Вићентијевић (Михаила) Милутин, рођ. 30. мај 1901, Забрежје
(Срез посавски), завршио 4 разреда основне школе, Прву пешадијску
подофицирску школу у Београду и дактилографски курс. У бив. Југословенској војсци радио је благајничке и административне послове као
активни подофицир. Од средине 1946. је ликвидатор платних спискова и
чиновник – протоколиста у предузећу „Сувобор“.
Вуковић (Станимира) Милан, рођ. 6. маја 1906 (није уписано
место), основна школа, од 1943. године ради у „Сувобору“ као гатериста.
Ђорђевић (Живка) Радомир, рођ. 8. септембра 1891, Косјерић, 5
разреда гимназије и 4 Трговачке школе у Ваљеву, од 1922. године ради у
„Сувобору“, као благајник.
Ковачевић (Александра) Иванко, рођ. 4. септембра 1907, Звечка
(Срез посавски), основна школа, ради у „Сувобору“, као гатериста –
циркулариста.
Којић (Ђорђа) Стојан, рођ. 27. јануара 1900, Травник (Босна), 4
разреда грађанске школе трговачког смера у Травнику, шумарско-стругарске струке, специјалност – манипулација и прерада обле грађе, говори немачки, радио у Крупи, Хан Пијеску, а од 1939. у стругари „Сувобор“ – Обреновац и „Симовић“ – Забрежје, као пословођа стругаре.
Колашинац (Јосипа) Васа, рођ. 24. марта 1893, Ваљево, 4 основне
и 2 разреда занатлијске школе, ради у „Сувобору“ од 1925. године у
магацину на продаји брашна.
Ленаси Ћирил, комерцијалиста и администратор, административни руководилац предузећа.
Лукић (Радована) Сава, рођ. 15. новембра 1902, Суботиште (Рума
– Срем), 4 основне и 3 разреда занатлијске школе, ради у „Сувобору“ 20
година, као надмлинар.
Јовановић (Танасија) Радован, рођ. 15. маја 1911, Сремски Михољевци (Стара Пазова), 4 основне и 2 разреда трговачке школе, звање трговачки помоћник; радио у Обреновцу, Рипњу, Београду, Земуну, Новом Саду,
Баричу; маја 1946. ради у „Сувобору“ као магационер техничког материјала
и помоћник благајника.
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Меншик (Јосипа) Норберт, рођ. 8. август 1913, Рудин (Чехословачка), 4 разреда основне, 3 занатске и 2 гимназије у Устрипачи, по струци машинбравар, радио у Устрипачи, Тарчину, Вреоцима, Горажду, Пљевљима,
Ужицу у ауто чети 37. дивизије, ради у „Сувобору“ у машинској радионици.
Наранџић (Мила) Стеван, рођ. 2. фебруара 1913, Дољани (Лика –
Хрватска), 4 разреда основне школе и курс за синдикалне руководиоце,
ради у „Сувобору“ на циркулару.
Нешић (Милана) Живорад, рођ. 17. октобра 1903, Грабовац (Срез
посавски), ради у „Сувобору“ 11 година, као гатериста.
Оштир Иван, рођ. 28. новембра 1905, Горња Пирошица (Словенија), 4 разреда основне и положени испити за ложача и машинисту, ради у
„Сувобору“, као ложач.
Поповић (Драгића) Војислав, рођ. 15. фебруара 1901, Звечка
(Срез посавски), од 1944. године ради у „Сувобору“ као гатериста.
Радосављевић (Александра) Сима, рођ. 3. јула 1912, Лелић
(Ваљево), 4 основне и 4 разреда продужне трговачке школе у Ваљеву,
радио је у Ваљеву и Обреновцу, а у „Сувобору“ ради 8 година на пословима продаје и отпремању грађе и као магационер.
Ранковић (Живорада) Станимир, рођ. 2. фебруара 1916, Дивци
(Срез ваљевски), 4 основне и 3 занатске школе и курс за шофере, по
струци бравар, ради у „Сувобору“ у као браварски помоћник.
Раубић (Јохана) Алберт, рођ. 7 априла 1888, Босанска Градишка
(БиХ), 4 разреда основне и 2 грађанске школе, курс за машиновође,
говори немачки и чешки, радио у Хаџићима, Доњем Вакуфу, Варешу,
Струмици, Палама, Крупи..., ради у „Сувобору“ као главни машиниста.
Риоровић (Васе) Сава, рођ. 4. фебруара 1900, Звечка (Срез посавски), 4 разреда основне школе, ради у „Сувобору“ од 1915, као гатериста
и пословођа.
Симић (Михаила) Ранисав, рођ. 24. децембра 1913, Суводање
(Срез подгорски), 4 основне и 3 занатске школе и војно-моторциклистички курс, по струци бравар, ради у „Сувобору“ као бравар.
Стеванчевић Тодор, рођ. 1. јуна 1895, Шид, 1 разред реалне гимназије и курс књиговодства, ради у „Сувобору“ од 1938, као шеф књиговодства.
Парна стругара и аутоматски млин „М. С. Симовић и Синови“ –
Забрежје98
Живановић Радомир, управник Парне стругаре и аутоматских
млинова „Митар Симовић“ – Забрежје (Обреновац), 6 разреда средње
школе и курс стенографије, има 12 година праксе у државним и привредним установама. Карактеристика: „Вредан и добар. На послу одго98

Исто, исто, дел. бр. 514, март 1946, кут. инв. бр. 5.
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вара. Има самоиницијативе у раду. Политички исправан и опредељен за
НОП.“ У другој карактеристици пише: „Пре рата био је секретар земљорадничке омладине. За време окупације држао се пасивно. Са окупатором и домаћим издајницима није сарађивао... Од доласка НОВ ради
активно и као чиновник и у свим масовним организацијама. Као управник предузећа се сав заложио на послу и захваљујући њему предузеће
ради задовољавајућом нормом. Са радницима се лепо опходи и прилично је популаран код радника...“
Берковић (Радована) Милорад, 16. јануара 1906, Забрежје (Срез
посавски), завршио Занатску школу у Београду 1926, до рата је радио
самостално у Београду, од јануара 1946. ради у „Симовићу“, као столар.
Блажић (Косте) Живојин, рођ. 14. јануара 1894, Забрежје (Срез
посавски), струка – гатериста, у „Симовићу“ ради од 1910, где је изучио
занат.
Блажић (Душана) Милисав, рођ. 11. маја 1911, Забрежје (Срез
посавски), завршио Занатску школу у Обреновцу 1929, струка – ковач и
поткивач, а у „Симовићу“ се запослио 1933. као ковач - поткивач.
Борковић (Радована) Милан, рођ. 30. августа 1908, Забрежје
(Срез посавски), специјалну вишу занатску школу завршио 1932. у Београду и има положен мајсторски столарски испит, у „Симовићу“ ради
као руководилац машинско-столарске радионице.
Бранковић (Драгића) Бранислав, рођ. 10. октобра 1919, Уровци
(Срез посавски), основна школа, ради у „Симовићу“ од 1932, као циркулариста.
Дреновац Славко, рођ. 13. маја 1913, Дрежник (Слуњ – Хрватска),
завршио Шумарски факултет у Загребу, радио је у Министарству пољопривреде и шумарства ФНРЈ, а од 1. јануара 1946. запослен је у „Симовићу“ на „спољним пословима око сировина“.
Егедушевић (Алексе) Марко, рођ. 14. августа 1919, Звечка (Срез
посавски), завршена основна школа, ради у „Симовићу“ од 1934, као
гатериста где је изучио занат.
Жакула (Мана) Вујо, рођ. 1. децембра 1903, Брлог (Оточац – Хрватска), завршена основна школа, ради у „Симовићу“ од 1926, као гатериста где је изучио занат.
Јанковић (Љубомира) Славко, рођ. 14. фебруара 1902, Уб, положио је стручни електричарски испит при Министарству трговине и
индустрије 1927. и добио звање електротехничара; радио је у Београду,
потом самостално до 1933. када се запошљава у „Симовић“ и ради као
руководилац електричне централе.
Јевтић (Луке) Стојан, рођ. 15. март 1905, Грачаница (БиХ), завршио Занатску школу Грачаници 1921, ради у „Симовићу“ од 1927, као
циркулариста.
94

Каурић (Ивана) Душан, рођ. 12. август 1912, Скела (Срез посавски), завршена Занатска школа у Београду и положен испит за машинбравара 1930. и ложачки испит положен 1942, кратко је радио у Министарству саобраћаја (1937), затим је радио самостално, а од марта 1944.
ради у „Симовићу“ као машинбравар.
Кевић (Стевана) Јован, рођ. 11. јула 1888, Долња Подградица
(Босанска Градишка – БиХ), завршена Занатска школа у Сарајеву, струка
– машински поткивач, говори немачки; радио у Сарајеву, Београду, Раковици (фабрика авиона), затим у Јасеници, у предузећу „Макиш“ до 1941,
а у „Симовић“ се запослио 1945, као ковач - поткивач.
Керкез (Тривуна) Илија, 15. августа 1903, Језерски (Босанска Крупа – БиХ), основна школа, ради у „Симовићу“ од 1927, као оштрач.
Лазаревић (Андрије) Живорад, рођ. 15. септембра 1915, Обреновац, завршио занат у Београду лимарске струке; ради у „Симовићу“ од
1933. на млинским постројењима.
Љубисављевић (Богдана) Сава, рођ. 2. фебруара 1913, Брестовац
(Панчево), завршио млинарски занат у Брестовачком млину 1930, од
1932. ради у „Симовићу“ као млинарски стручњак за послове просте
мељаве на камење.
Мандић (Манојла) Милош, рођ. 24. септембра 1910, Дељине (Оточац – Хрватска), основну и Занатску школу завршио у Ђакову, по струци
гатериста и на тим пословима ради у „Симовићу“ од 1926. године.
Николић (Љубомира) Јован, рођ. 10. априла 1915, Брестач (Рума),
завршио Занатску школу у Путинцима 1932, струка – млински стручњак
за аутоматску млинску велу мељаву; радио је у млину у Путинцима и
„Сувобору“, а од 1933. године ради у „Симовићу“, као млинарски
помоћник.
Николић (Чеде) Никола, рођ. 21. марта 1908, Суботиште (Рума),
основна школа, говори немачки, ради у „Симовићу“ као млинарски
помоћник.
Николић (Ђорђа) Милорад, рођ. 15. марта 1900, Забрежје (Срез
посавски), завршио Занатску школу у Обреновцу, машинбравар – машиниста; радио је у више места, а у „Симовићу“ је од 1930, као машиниста.
Павић (Теодора) Петар, рођ. 15. августа 1888, Стублине (Срез
посавски), основна школа, до 1934. радио је самостално, а од тада у
„Симовићу“, као ковач.
Петернел (Ивана) Славко, рођ. 18. јуна 1901, Жири (Логатец –
Словенија), завршио вечерњу трговачку школу 1926, струка млинарство;
говори немачки, ради у „Симовићу“, као надмлинар.
Половински (Жарка) Ђорђе, рођ. 18. марта 1909, Прегари (Земун), основна школа и положен испит за мотористу 1938. у Београду код
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Речне пловидбе, струка – руковање моторним чамцима – реморкерима; у
„Симовићу“ ради од 1938, као моторист на пловним објектима.
Радовановић Светозар, комерцијалиста, специјалност - познавалац за жита и брашна, управник млинова.
Радуловић (Димитрија) Милоје, 9. март 1903, Забрежје (Срез посавски), основна школа, по струци оштрач свих врста тестера и циркулара и на
тим пословима ради у „Симовићу“ од 1917. где је и изучио занат.
Ратковић (Милисава) Богољуб, рођ. 21. октобра 1911, Забрежје
(Срез посавски), по струци циркулариста и на тим пословима ради у
„Симовићу“.
Симић (Јована) Миодраг, рођ. 4. јуна 1916, Гостиница (Ужице),
основна школа, ради у „Симовићу“, са прекидима, од 1939, као ложач.
Стојковић (Стојана) Милорд, 16. фебруар 1893, Чачак, завршио
Занатску школу у Београду 1908, струка машинбравар; ради у „Симовићу“ од 1920. као гатер-шлосер.
Цицварић (Драгомира) Сретен, рођ. 26. октобра 1907, Забрежје
(Срез посавски), по струци гатериста и ради у „Симовићу“, од 1920. где
је и научио занат.
Чешковић (Јоце) Јован, рођ. 13. марта 1889, Земун, по струци
гатер мајстор – циркулариста, од 1935. раду у „Симовићу“.
Фабрика шпиритуса – Забрежје
Јевтић Иван, рођ. 20. маја 1903, Уровци (Срез посавски), живи у
Обреновцу, има завршена 4 разреда основне школе. Ожењен је и има
једно дете. У време окупације, односно „устанка“ био је члан Месног
народноослободилачког одбора Уровци; по повлачењу партизанских
трупа 1942. одлази у Београд где обавља свој молерско-фарбарски занат;
6. марта 1942. године ухапшен је од стране окупатора и био је у логору у
Шапцу два месеца; затим поново ради у Београду и Уровцима, а када су
четници почели да га прогоне опет је отишао у Београд и ту остаје до
ослобођења. По ослобођењу изабран је за председника МНО Уровци.
Затим је септембра 1945. изабран за персоналног референта СНО Обреновац, а на дужност привременог управитеља Фабрике шпиритуса у
Забрежју постављен је 30. маја 1946.
Фабрика буради „Воћар“ А.Д. – Забрежје
Крчевинац Милан,99 управник фабрике, рођ. 22. јуна 1909, Ариље,
основну школу је завршио у Ариљу, 4 разреда гимназије у Пожеги и 4
разреда трговачке школе В.Т.О. у Београду. Радио је од 1927, до 1930. на
Београдској продуктној берзи; од 1931, до 1937. у Фабрици хлеба и кек99

Исто, исто, тем целина: Привреда – карактеристике, октобар 1945, кут. инв. бр. 2; тем.
целина Привреда, кут. инв. бр. 5; (друго лице истог имена и истог места рођења помиње
се у управи СНО Уб – прим. аутора)
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са „Соко“, као административни чиновник. Од 1937, до 1939. био је
секретар Удружења извозника за извоз стоке. Наредне године, 1940,
основао је ортачко превозно предузеће са два теретна камиона под фирмом „Експрес“. Услед ограничења портошње бензина и рата у Европи,
предузеће престало са радом. По избијању рата мобилисан је у бив.
Југословенску војску, али како наводи у биографији „успео је спретно да
се извуче и не оде у заробљеништво“. Током окупације скривао се у
Ариљу и Београду, да би се коначно склонио у Забрежје. Даље пише:
„Након ослобођења 15. септембра 1944. год. ступио сам у Југословенску
армију, односно Ауто-команду... и остао до 18. новембра 1945“, када је
на захтев Министарства индустрије и рударства ослобођен војне дужности и постављен за управника предузећа „Воћар“. У карактеристици,
пуној недоследности, написаној крајем октобра 1945, пише: „Милан
Крчевинац дошао је у Забрежје 1943. године половином лета и остао у
Забрежју све до доласка НОВ, тј. до 14. октобра 1944. године. Именовани је сво време док је радио у Цереал Фрукту А.Д., радионици буради у
Забрежју, према радницима врло се хрђаво опходио. Славко Јанковић из
Забрежја тврди да је код њега доносио, мерио на вагу и продавао радничко следовање у храни. Да је за сво време док је боравио у Забрежју
дружио се са Славком Милутиновићем, који је за четнике Д. М. куповао
оружје, и још се дружио са Властом Бугариновићем, учитељем, иначе
великим присталицом четника Д. М. Месни народни одбор у Забрежју
наводи да је Качевинац свакако по нечијој препоруци примљен за управитеља „Воћара“, где је исти покушавао да поједине раднике придобије
за себе, као и то да му је један столарски радник исте фирме правио
намештај, а он га је исплаћивао по платном списку предузећа „Воћар“ –
Забрежје, а последње недеље платио му је својим новцем. Даље наводи
да је Крчевинац окупљао око себе раднике који су слабији и више цени
њих, него оне који су стварно способни бачварски радници и присталице НОБ. За време боравка у Забрежју није сарађивао са окупатором.“
Поштански службеници100
Алексић А. Миодраг, Богатић (Срез ваљевски), чувар ТТ линије.
Политички незаинтересован. „Као службеник је врло вредан и савесно
врши своју дужност.“
Божић Ђ. Тиосав, чувар ТТ линије. Непријатељски настројен према данашњици „али се прикрива... Дружи се са реакцијом. На послу је
лежеран.“
Бошковић Ј. Павле, Ваљево. „За време окупације био непријатељски
расположен према НОП-у... Увек је у друштву најреакционарнијих елемената у граду. Пијаница и коцкар... Не заслужује да буде државни службеник.“
100

Исто, исто, тем. целина: Карактеристике 1947, кут. инв. бр. 8.
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Влашић Милан, бив. управник поште у Убу, који је због бирократског држања премештен за службеника у Ваљево. Марта 1947, Председништво ОНО Ваљево послало је карактеристику Дирекцији пошта у
Београд где, између осталог, пише и ово: „Од доласка у Ваљево исти се
нимало није поправио. Не само што се није укључио у рад и што не
долази уопште на конференције, већ се држи непријатељски и дружи се
са највећим непријатељима у граду. Стално иде по кафанама и једино и
најглавније је код њега да слуша радио Лондон и да после разноси вести
које су непогодне по народну власт и данашњи поредак.“
Вукашиновић М. Боривоје, Ваљево, механичар ТТ секције. „За
време окупације имао је исправан став... Био је у ЈА добровољно по
ослобођењу Ваљева.“
Глоговац Ђ. Вељко, Лајковац, чувар линије. „Именовани је за време окупације био симпатизер покрета Д. М. и исти је помагао.“
Јаковљевић Н. Илија, Лозница (ваљевска), чувар ТТ линије. Незаинтересован, старији човек – „скоро неспособан за рад.“
Јовановић Ж. Михаило, Лајковац. „За време окупације налазио се
у заробљеништву где је, по сазнању, имао добро држање. По доласку
активно је почео да ради у свим масовним организацијама... Један је од
најбољих службеника поште у Лајковцу.“
Јовановић А. Станко, Осечина, чувар ТТ линије. „За време окупације имао је исправан став и није сарађивао са окупатором нити његовим помагачима.“
Јефремов Тодор, Ваљево, службеник. Старији човек, политички
незаинтересован, као службеник добар.
Караџић Јован, Ваљево, шофер. Незаинтересован, „воли алкохол,
али се не опија. Као службеник врло добар.“
Лукић Ј. Живорад, Лајковац, чувар ТТ линије. „За време окупације је симпатисао покрет Д. М., али од ослобођења се укључио и помаже
рад масовних организација и исти је помагао.“
Максимовић М. Војислав, Обреновац, чувар ТТ линије. „За време
окупације имао је исправан став и није сарађивао са окупатором нити
његовим помагачима.“
Марошанин А. Драгутин, Обреновац, чувар ТТ линије. „За време
окупације није сарађивао са окупатором и издајницима, већ је само био
у служби у којој се и сада налази. После ослобођења заузео је лојалан
ста према данашњици. Као службеник је вредан и марљив и исправан.
Владања и понашања је доброг.“
Миладиновић М. Миливоје, службеник поште у Ваљеву. „За време окупације налазио се у заробљеништву у Немачкој где је имао, по
сазнању, добро држање. По ослобођењу дошао је у земљу и прикључио
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се народном фронту. По природи је тих и миран. Као службеник је
добар.“ (видети више групу: Заробљеници)
Петровић В. Тимотије, Ваљево, чувар ТТ линије. „За време окупације је симпатисао покрет Д. М. По ослобођењу показује незаинтересован став. Као службеник је врло добар, па и похваљен на дужности.“
Стефановић М. Милорад, Лозница (ваљевска), чувар ТТ линије.
Политички незаинтересован. „Као службеник је одличан и савесно врши
своју дужност.“
Стојановић Ж. Милан, инжењер, Ваљево. Написано је да о његовом раду за време окупације нема података, али да се по ослобођењу
није укључио у рад антифашистичких организација, да се дружи са
реакционарним елементима, да је добар службеник, али „наклоњен
алкохолу“. Премештен је за Београд.
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Пољопривреда и шумарство
Спискови пољопривредних службеника на
територији Ваљевског округа 1946.101
Пољопривредно одељење ОНО Ваљево
Ђурђевић Алекса, повереник
Туцовић Боривоје, пољопривредни стручњак
Пантелић Константин, пољопривредни стручњак
Прица Стеван, пољопривредни ветеринар
Савић Остоја, писар
Пенезић Боривоје, ветеринар
Влаховић Вучо, пољопривредни стручњак
Којић Светозар, служитељ
Пољопривредни одсек СНО Ваљево
Илић Михаило, чиновник, хонорарни
Милојковић Миломир, пољопривредни стручњак, хонорарни
Вукашиновић Станиша, пољопривредни стручњак, хонорарни
Митровић Сима, аграрни чиновник
Вељковић Бранко, ветеринар, хонорарни
Пољопривредни одсек СНО Ваљевска Каменица
Новаковић Божидар, пољопривредни чиновник
Николић Јездимир, пољопривредни чиновник
Ранковић Боривој, пољопривредни чиновник, хонорарни
Јанковић Живојин, управник расадника
Дамњановић Будимир
Павловић Будимир, служитељ
Пољопривредни одсек СНО Мионица
Гајић Светомир, шеф одсека
Канђера Ладисав, ветеринар
Андрић Вукосав, пољопривредни стручњак
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Виторовић Душан, пољопривредни стручњак
Танасковић Будимир, задружни референт
Ђокић Драгиша, дневничар
Обрадовић Никола, пољопривредни стручњак
Николић Војин, управник расадника
Делић Ђорђе, радник у расаднику
Ђурђевић Милинко, радник у расаднику
Пољопривредни одсек СНО Уб
Милуновић Лука, шеф одсека
Соколовић др Јулије, ветеринар
Новаковић Миливоје, пољопривредни стручњак
Никић Александар, пољопривредни стручњак
Јанковић Михаило, управник расадника
Милосављевић Живко, служитељ
Пољопривредни одсек СНО Обреновац
Новаковић Живко, пољопривредни референт
Јовановић Љубивој, пољопривредни стручњак
Петровић Ђорђе, пољопривредни стручњак
Мијалковић Божидар, ветеринар
Мијатовић Андрија, управник расадника
Маринковић Војислав, служитељ
Пољопривредно одељење – Одсек шумарства – Ваљево102
Ћирић Мирослав, инжењер, начелник одељења и шеф општег одсека
Милошевић Душан, инжењер, шеф одсека за унапређење шумарства
Спасовић Десимир, инжењер, шеф одсека за експлоатацију
Јанковић Гвозден, чувар државних шума и в. д. шумарског референта за срезове ваљевски и подгорски (седиште у Ваљеву)
Здравковић Добросав, чувар државних шума и в. д. шумарског
референта за срезове тамнавски и посавски (седиште на Убу).
Ћирић Мирослав,103 инжењер, помоћник повереника Одељења индустрије и рударства (касније, Привредно одељење), рођ. 28. октобра
1911, Крагујевац. Завршио је Пољопривредно-шумарски факултет и ступио у државну службу 1935. године. Карактеристика: „Важио је као симпатизер НОП-а. Одмах по ослобођењу ступио добровољно у ЈА где је
био све до јуна 1945. године када је демобилисан и постављен за помоћника повереника Одељења и индустрије и рударства. Цела породица му
је оријентисан за НОП, као и жена која ради најактивније у свим антифашистичким организацијама. Важи као добар и исправан грађанин.
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Тих и повучен што му смета у раду на политичком пољу. Није се укључио у ЈНОФ онолико колико би могао. Иначе, потпуно је одан НОП-у.
На раду у канцеларији показује интересовање за посао. Стручне спреме
је добре и има организаторске способности. Показује велико интересовање за рад и тежњу да што боље организује посао.“ У упитнику се
налазе и подаци да је пре окупације био Шумској управи у Ваљеву све
до ослобођења, када је приступио НОВ. Прво је био секретар III батаљона IV војвођанске бригаде XVI дивизије, затим војни конструктор и
помоћник шефа оперативног сектора. На тражење АСНОС-а, јуна 1945,
упућен је у ОНО Ваљево.
Вукашиновић Станиша, рођ. 23. марта 1923, Пепељевац (Лајковац), живи у Ваљеву, завршио Средњу пољопривредну школу у Ваљеву,
био је у ЈА од 8. октобра 1944. до 7. децембра 1945, када је демобилисан.
Добио је посао у Пољопривредном одсеку СНО Ваљево.104
Илић Михаило, рођ. 25. новембра 1925, Ваљево, током рата завршавао је Средњу пољопривредну школу у Ваљеву. Фебруара 1946.
постављен је за пољопривредног референта СНО Ваљево, на место
Миладиновић Боривоја који је отишао на курс у Земун за управника
Машинско-тракторске станице. Иначе, у тачки 15 – да ли има кога у
„издајничким редовима“ наводи да су му најстаријег брата Николу
мобилисали Недићевци „приликом хватања свршених матураната и да је
у истој војсци био од 26. јуна 1944, до 12. септембра 1944, када су га
Љотићевци одвукли са собом при повлачењу.“
Настић (Богосава) Обрен, рођ. 9. марта 1921, Дивци (Срез ваљевски), 4 основне, 4 гимназије и 4 разреда Средње пољопривредне школе у
Ваљеву, ожењен, једно дете. Од капитулације до ослобођења провео је
годину дана на пракси у Житарској задрузи у Дивцима и Воћном расаднику у Мионици, два месеца у четницима, једну годину код куће и годину и пет месеци, као реонски економ. После ослобођења велики активиста НФ. На предлог ОНО Ваљево, децембра 1946. године, министар
пољопривреде поставио га је за пољопривредног чиновничког приправника IX положајне групе при СНО Ваљево.
Лукач Драгутин, рођ. 31. октобра 1923, Петроварадин, по народности Хрват, а вероисповести римокатолик, завршио Средњу пољопривредну школу у Крижевцима. За време окупације био ученик. По ослобођењу био је у ЈА, а затим руководилац ратарства месне управе Народног пољопривредног добра у Никинцима. Октобра 1946. Министарство
пољопривреде ставило га је „на расположење“ ОНО Ваљево и поставило за нижег помоћника на Окружном пољопривредном добру „Ђеновац“
у Ваљеву у III/1 групу са правима принадлежности од 2.400 динара.
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Миловановић Драгић, 17. јули 1902, Бранговић (Срез ваљевски), 4
разреда основне школе, ожењен. У време окупације радио је као чувар
шума манастира Ћелије, атар села Лелић. Иако је у карактеристици
наведено да је „радо излазио у сусрет четницима Д. М.“ и материјално
их помагао пошто је „добростојећи“, доласком НОВ имао је други став –
али ако је тражена помоћ или разрез за потребе државе, често је одбијао
да пружи помоћ. Августа 1946. постављен је за чувара бив. шума манастира Ћелије.
Мијаиловић Милан, рођ. 17. августа 1905, Ђурђевац (Срез колубарски), завршена Средња пољопривредна школа у Ваљеву, 15 година
службе. Време окупације радио је као пољопривредни референт и
управник расадника у Крупњу и Мионици. „Политички за време окупације само је симпатисао четнике, док их није помагао. После ослобођења, као и данас, потпуно је незаинтересован политички.“ Мобилисан је
и ради у Државном расаднику у Мионици, где је и постављен за „пољопривредног стручњака“ са правом принадлежности чиновника III положајне групе.105
Списак особља Пољопривредно-шумарског одсека СНО Обреновац
из 1945. године106
Ред.
бр.

Презиме и име

Школска и
стручна спрема

Функција

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Јовановић Душан
Новаковић В. Живко
Јовановић Б. Љубивоје
Петровић М. Ђорђе
Цветковић Ј. Чедомир
Мијатовић Андрија
Маринковић Војислав

4 раз. осн. и 3 раз. занатске
средња пољ. школа
средња пољ. школа
средња пољ. школа
учитељска школа
нижа пољопр. школа
4 раз. основне

шеф одсека
пољопривредни референт
пољопривредни стручњак
пољопривредни стручњак
референт за задругарство
управник воћног расадника
служитељ у воћном расаднику

Петковић Момчило, рођ. 19. августа 1921, Ваљево, завршио
Државну средњу пољопривредну школу у Ваљеву. У ЈА је ступио 25.
новембра 1944. и био до демобилизације, 26. новембра 1946. године.
Марта 1947. постављен је за пољопривредног стручњака Окружног
пољопривредног добра „Стублине“.
Степановић Милорад, рођ. 7. августа 1905, Јошева (Срез посавски), завршио течај за неписмене – самоук, ожењен, 5 ћерки. Ступио је
добровољно у партизане 1941. и исте године је ухапшен и спроведен у
логор у Шапцу. Пуштен је и долази кући. Сво време окупације имао је
„добро држање“. По ослобођењу изабран је за председника МНО Јоше105

Исто, исто, 1947, кут. инв. бр. 8.
Исто, исто, дел. бр. 1202, од 24. децембра 1945, кут. инв. бр. 2; подаци о лицима која
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ва. Јануара 1947. постављен је за упрвника Пољопривредне станице у
Обреновцу.
Списак ветеринара са подручја ОНО Ваљево107
Ред.
бр.

Презиме и име

Место

Звање и група

1.

Мијалковић Ђ.
срески ветеринар,
Обреновац
Божидар
пристав VIII група

2.

Прица С.
Стеван

Ваљевска
Каменица

срески ветеринар,
пристав VII група

3.

Узелац Ђ.
Драгомир

Ваљево

срески ветеринар,
пристав VIII група

Андоновић
Тома
Јовановић
5.
Боривоје
4.

Уб
Уб

срески ветеринар,
приправник
срески ветеринар,
VI група

Брачно стање

Примедба

ожењен, двоје деце
Мобилисан у
Војној области
ожењен
западне Србије
– Ваљево
Мобилисан у I
неожењен
пролетерску
дивизију
ожењен

Мобилисан

Ожењен, троје деце

У коментару уз списак из фебруара 1945, наводи се да цео Ваљевски округ има само два ветеринара (Обреновац и Уб), док „бесни свињска куга“, тако да ће остати без свиња. Тражи се постављање још три
ветеринара. Нешто касније, јуна 1945, у СНО Мионица, као срески ветеринар постављен је др Катић Реља.
Добричић (Дамјана) Слободан, рођ. 3. јануара 1917, Крчедин
(Срез Стара Пазова), завршио Ветеринарски факултет у Београду 27.
јануара 1947. године. Активно је сарађивао са НОП-ом од 23. августа
1944. до 13. маја 1946. године. Крајем фебруара 1947. године, Министарство пољопривреде упутило га је у Ваљевски округ. Председништво
ОНО Ваљево решењем од априла га распоређује за ветеринара у СНО
Ваљевска Каменица.
Прица С. Стеван, рођ. 10. фебруара 1903, Осијек (Република
Хрватска), завршио ветеринарски факултет, ожењен. Време окупације
провео је у Ваљевској Каменици, као срески ветеринар, а 20. децембра
1944. мобилисан је као ветеринарски референт Војне области западне
Србије у Ваљеву.
Персонално одељење је, 9. септембра 1945, доставило карактеристике Министарству пољопривреде за следеће службенике:108
„Николић Десанка, све време окупације провела је у Ваљеву. Да је
са Немцима сарађивала нема података, али је зато увелико са четницима
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Д. М. сарађивала. Нечег конкретног за сада, што би је могло довести
пред суд, нема, али да за извесно време неће пред њега изаћи није
искључено. Њен став према НОП-у је најнегативнији, јер она је стуб
реакције у II кварту Ваљева, а нарочито одржава састанке са омладином.
Као оваква, мишљења смо, да никад не може бити у државној служби.
Радовић Јован, за време окупације био је у Кличевцу, срез Ваљево.
Држао се посве исправно. Није сарађивао са окупатором, ни са његовим
помагачима. Симпатизер је НОП-а и од ослобођења врло активно сарађује. Пре рата је био демократа. Иначе миран, радан и човек од речи у
кога се може поуздати.
Стојановић Првослав, бив. пољопривредни референт Окружног
начелству Ваљеву. Живео је за време окупације у Ваљеву. За све време
био је на страни издајника Д. М. и отворени непријатељ НОП-а. То се
види на пропаганди коју је ширио тада. Тврди се да је као делегат одлазио у Равногорски штаб у село Ба, мада то се није могло проверити.
Живео је у изобиљу и раскоши. Данас, када срета наше омладинце из
пољопривредне струке у Београду, каже да још није све свршено и да се
треба држати по страни.“
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Просветно одељење
Из белешке са састанка Просветног одељења 1945, и дневног реда,
види се организација персоналне службе одељења, задужења персоналног референта и примена прописа.109
(препис)
„Да се изврши правилна расподела кадрова. Упознати чиновнике.
Дужност персоналног референта: 1) да се уради правилна расподела рада.
Администр. прав. референт, за спискове и карактеристике и кадрове:
– мора бити правник, тумачити законе
– који је одређен по питању сређивања карактеристика
– друг који мора највише уградити се у кадрове. Упознати их видети оданост и правилно их распоредити.
*
– Одсек за жалбе и молбе – неће постојати при ОНО, него ће те
послове вршити администр. прав. референт.
– Дисциплински референт, мора, пошто је спори апарат унео доста
недисциплине у нашем раду.
– Дисциплински референт, за цео округ, разматраће жалбе и тужбе;
или за који не раде и у вези разних неодговорности узимаће се на одговорност, и примењивати казна.
– Најважније упознати кадрове и њихов рад за време окупације,
сада, њихове способности и да ли је по својој способности правилно
распоређен да својим знањем где може највише допринети.
– Пазити на однос са странкама – да не постанемо бауци.
– Чиновницима помоћи да се уздижу, васпитају, да грешке које чине
да им помогнемо да би се поправили. Путем конференција. Рецимо,
позвати све и з срезова и поставити дневни ред – О раду и самокритици.
– Кроз персоналне одсеке, односно персонални рад морамо настојати да потребне стручњаке преузимати, рецимо немамо дактилографа,
финансиј. књиговођу итд.
– Не гледати само политички однос, већ на његову стручну спрему,
његову вредноћу у раду.
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– Водити контролу над његовим развијањем.
– Нема довољно конспирације.
– Одсуствовања око 5 дана, боловања око 1 м.
– Однос према народној власти од стране неких чиновника није
добар. Нема поштовања.
– Средити картотеку. Средити акта.“
Zaposleni u Просветном одељењу ОНО и СНО Ваљево110
Васи} В. Мара [Марија], рођ. 9. фебруара 1914, Сарајево, учитељица, чиновник Просветног одсека СНО Ваљево, удата, једно дете.
Дудић (Драгојла) Зорка, рођ. 7. маја 1911. у селу Клинци (Ваљево), завршила учитељску школу, има 11,5 година службе. Време окупације, од 29. јуна 1941, до 3. октобра 1944. провела у затворима и логору
на Бањици (имала је само прекид од месец дана на слободи). Отац Драгојло Дудић и брат Миша Дудић, првоборци, погинули су у НОБ. Од
ослобођења је шеф Одсека унутрашњих послова СНО Ваљево. Јуна
1946. предлаже се за шефа одсека основне наставе при Просветном одељењу ОНО Ваљево.111 Крајем 1946, постављена је за начелника Просветног одељења ОНО Ваљево. Фебруара 1947, достављена је карактеристика у којем се наводи да је свршена учитељица, да је од пре неколико месеци начелник и да је својим радом и залагањем „доказала да одговара положају који заузима.“ Као једини недостатак наведено је „што
још није успела да обухвати све просветне проблеме у Округу“, али уз
напомену да је била одвојена од своје струке.112
Дудић (Јована) Милован, учитељ, помоћник повереника просвете,
рођ. 4. новембра 1904, Клинци, Срез ваљевски; завршио учитељску школу
и Вишу педагошку на којој је студирао „националну групу предмета”.
Има и диплому о положеном државном испиту за звање среског школског
надзорника и 17 година државне службе – до 1941. био је био је учитељ
наставник Грађанске школе и школски срески надзорник. За време окупације није радио, јер је 15. септембра 1941. ступио у партизанске редове.
Био је командант места, заменик команданта батаљона и комесар за
исхрану. По расформирању Сувоборског одреда, 18. марта 1942. године,
живео илегално и повремено радио на терену. По ослобођењу је срески
просветни референт, шеф одсека за школе. Поред, функције помоћника
повереника просвете, био је члан ОНО, председник среског ЈНОФ, секретар квартовског НФ и руководилац Среског актива агитатора.
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Ковачевић С. Радомир, просветни референт СНО Ваљево, рођ. 29.
новембра 1894, Бабајић (Срез колубарски), завршена учитељска школа,
има 30,5 година службе као учитељ и школски надзорник, ожењен, двоје
деце. За време окупације радио је у Просветном инспекторату Окружног
начелства у Ваљеву. После ослобођења „убеђени присталица народноослободилачке идеје и народноослободилачке борбе, те као такав јесте
активан сарадник и истакнути функционер у свим манифестацијама које
из овога произилазе“, па заслужује сваку препоруку за службу.
Мијаиловић Д. Сретен, рођ. 29. јануара 1907, Ђурђевац (Срез
колубарски), живи у Ваљеву, завршена учитељска школа, 17 година службе, ожењен, два сина. У време окупације био је учитељ школе у Латковићу (Срез колубарски), када је премештен за Ваљево због школовања
деце. Карактеристика: „Именовани се све време окупације држао исправно. Добар, вредан и поуздан учитељ. Одан овој борби. Овај одбор је
мишљења да именованог треба задржати у служби.“ Исто се односи и на
чланове породице.
Пашић Милена, рођ. 15. фебруара 1921, Гунцати (Крагујевац), живи у Ваљеву, удата, студент права. У упитнику је написала: „Од капитулације, па до септембра исте године, у Крагујевцу. Од септембра 1941. у
Гружанском партизанском одреду, до 4. децембра 1941. г. када сам при
разбијању и повлачењу одреда из Србије ухваћена од четника где сам
остала 15 дана; 12. јануара 1942. год. поново сам ухапшена у Крагујевцу
и тек сам пуштена, 27. јануара 1944. год. Из Крагујевца сам била протерана у Концентрациони логор у Смедеревску Паланку, касније Бањицу, а
одатле поново враћена у Смедеревску Паланку, одакле сам пуштена. По
изласку из затвора била сам принуђена да одем у Немачку где сам остала до ослобођења 1945. године.“ У карактеристици су надлежни додали:
„По ослобођењу и повратку из Немачке активирала се и ради најактивније по свим антифашистичким организацијама. Врло вредна и добра
другарица... и да је треба преузети у државну службу у Просветном одељењу ОНО у Ваљеву на место Милеве Танасковић која је дала оставку
на службу услед продужења студија.“
Гимназија Ваљево113
Марта 1945. године достављени су спискови наставничког особља
Прве и Друге мешовите реалне гимназије у Ваљеву са предлозима за
113
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останак у служби, предлозима за пензионисање и отпуст из службе.114 За
последња два списка наведени су и разлози.
Из списка Прве мешовите реалне гимназије се види да су радила 32
професора: Мандић Миливоје, Смиљанић Илија, Лончарић Бранислав,
Јелењев Александар, Коцијан Андреј, Јовановић Цветко, Мишковић
Андрија, Ђуришић Јован, Храњец Никола, Храњец Катарина, Рајчић
Богдан (учитељ вештина), Плетњев Ростислав, Марков Борис, Бакић
Богдан (учитељ вештина), Тиховић Анастас, Бујић Олга, Марков
Љубица, Милојковић Лепосава, Средојевић Миливоје (учитељ вештина),
Јовановић Мирослава (суплент115), Благојевић Милун (суплент), Купрешанин Вељко (суплент), Милетић Вера (суплент), Димитријевић Рузмилка (суплент), Цветковић Ђорђе, Марчић Бруно (директор), Крнић
Манојло, Аљатов Зорка, Пајевић Сара, Плетњев Радмила, Говедаровић
Олга и Вукадиновић Олга. Други списак доноси предлог професора који
су „због престарелости“ предложени за пензију: Цветковић Ђорђе, Крнић Манојло, Марчић Бруно, а Аљатов Зорка „због некоректног држања
под окупатором“. За отпуст из службе, са кратким образложењем,
предложени су: Плетњев Ростислав („Некоректно се држао под окупацијом према симпатизерима Народноослободилачке борбе“), Храњец Катарина („Сарадник издајничког покрета“) и Баскијевић Десанка („Муж
именоване окорели фашиста. Побегао у Немачку. Именована је одбила
да прими извештај“). Убрзо потом, Мандић Миливоје изабран је за в. д.
директора гимназије.
И списак професора Друге мешовите гимназије у Ваљеву садржи
имена професора који се предлажу да остану и даље у служби. На списку се налази 26 професора: Марковић Н. Живорад, директор Матуновић Р. Блажа, Лазић Марко, Гојковић И. Живка, Мали В. Милка, Максимовић С. Боривоје, Ковачевић Бранислава, Пачић Надежда, Копач Ђ.
Љубица, Вујић Н. Вукосава, Атанацковић Драга, Прибиславић Ј. Милица, Средојевић Милица, Кецкаревић Ђ. Спира, Ђурић Милена, Чупаревић Б. Даринка, Марковић Вукосава, Бранковић М. Персида, Симеуновић Радмила, Ранисављевић Радмила, Лесковец Берта, Јовановић Б.
Олга, Вуковић Радмила, Божовић Г. Стојана, Јагровић М. Нада и Пауновић Ј. Радмила. За пензију су предложени: Радаковић Петар („Због
престарелости.“), Божић Миодраг („Слаб карактер. Симпатизер изд.
покрета Д. М.“), Милосављевић Босиљка (“Стари реакционар и непријатељ народноослободил. борбе.“) и Сретеновић Катарина („Слаб карактер. Симпатизер издајничког покрета Д. М.“). За отпуст из службе
предложени су: Јелић Вера („Експонирани фашиста. Шпијун под окупа114
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цијом.“), Милошевић Матеја („Нерадник. Пијаница. Био је и добровољац.“) и Михајловић Витомир („Непоуздан. Шпијунирао за рачун Равногораца.“).
Аљатов Зорка, рођ. 17. јуна 1901, Ужице, завршила Филозофски
факултет у Београду, 20 година службе, за време окупације била у пензији, да би јануара 1945. враћена у службу, једно дете. У карактеристици
је наводено следеће: „... муж јој је стрељан као народни непријатељ...“
Атанацковић Драга, рођ. 2. јануара 1910, Горњи Милановац, завршила Филозофски факултет, 11,5 година службе, удата, двоје деце. За
време окупације није радила пошто је отпуштена из службе; живи у
Ваљеву. Карактеристика: „Другарица Драга Атанацковић, професор, коректно се држала под окупацијом у погледу непријатеља; данас заузима
реакционаран став према народноослободилачком покрету; исти став
има и њен муж.“
Бакић Ј. Богдан, рођ. 27. маја/10. јуна 1906, Горње Неродимље
(Урошевац – КиМ), завршио Уметничку школу у Београду и положио
дипломски испит за наставника цртања и лепог писања, као и државни
испит за учитеља вештина, 15 година службе, ожењен, једно дете. За
време рата био је учитељ вештина у гимназији у Ваљеву. По ослобођењу
активно ради као цртач у културно просветном одсеку Просветног одељења ОНО на пропагандном материјалу.
Баскијевић В. Десанка, професор, рођ. 12. октобра 1911, Ужице,
живи у Ваљеву, завршен филозофски факултет. Има 7,5 година професорске службе у Ваљевској гимназији. Јануара 1947. моли да се преузме
и постави за професора. У карактеристици ГНО Ваљево се наведи да је:
„за време окупације као жена сарадника Немаца одлазила с њим на банкете. Била је противник НОП-а. После ослобођења није се укључила у
рад антифашистичких организација, већ се држи по страни. Иначе, као
наставник, врло спремна.“ Председништво ОНО Ваљево, и поред негативне оцене, предлаже Министарству просвете да се Баскијевић Десанка поново постави за професора – чиновника VIII положајне групе у
Другу мешовиту реалну гимназију у Ваљеву.116
Благојевић В. Милун, рођ. 20. јануара 1909, Таково (Горњи Милановац), завршио филозофски факултет – група математичких наука, 8
година службе, пре рата и за време окупације био професор у гимназији
у Ваљеву.
Бобровић Стојана, рођ. 23. априла 1913, Призрен, завршила филозофски факултет, за време окупације радила, као професор, у Женској
реалној гимназији у Ваљеву; живи у Ваљеву и повремено у Београду.
Божић П. Миодраг, рођ. 23. априла 1893, Књажевац, ожењен, троје
деце, завршио филозофски факултет, за време окупације, од априла до
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децембра 1943, радио као професор, у Женској реалној гимназији у Ваљеву; живи у Ваљеву. Два сина, Драшко и Павле, мобилисани су у ђачки
батаљон четничког одреда у лето 1944. и децембра исте године, када је
упитник попуњаван, још се нису били вратили.
Бујић Олга, рођ. 14. маја 1904, Лушци Паланка (Сански Мост –
БиХ), завршила филозофски факултет, 11 година службе у Ваљевској
гимназији.
Војковић Ј. Бранислав, рођ. 25. новембра 1890, Совач (срез ваљевски), завршен Филозофски факултет у Београду, 28,5 година службе,
ожењен, троје деце. Живи у Ваљеву. (видети групу: Заробљеници)
Вујић Н. Вукосава, рођ. 23. октобра 1908, Ваљево, завршила Филозофски факултет у Београду, група географија и народна историја; 11
година радила као професор у гимназији у Ваљеву; живи у Ваљеву. Од
ослобођења помаже НОП „плетењем чарапа, прилозима у новцу, храни
и вешу“.
Вукадиновић П. Олга, рођ. 17. августа 1905, Београд, завршила
филозофски факултет, 15 година државне службе у Нишкој гимназији,
да би маја 1942. пензионисана и по ослобођењу Ваљева враћена на рад у
гимназију у Ваљеву. Удата.
Вуковић Радмила, рођ. 2. јануара 1913, Совач (Ваљевски срез),
завршила Филозофски факултет – теологију у Београду; 4 године и 7
месеци радила као професор у гимназији у Ваљеву; живи у Ваљеву. У
карактеристици пише да има „неодређен“ став према НОП-у „дипломирала теолошки факултет, те можда отуда и потиче њена пасивност...“
Говедаровић В. Олга, рођ. 25. августа 1901, Ваљево, завршен Филозофски факултет у Београду, 20 година службе у просвети; време окупације провела у пензији, удата, двоје деце. У тачки 8 упитника је написала: „Муж Витомир Говедаровић, капетан 1. класе био је у Недићевој
војсци од октобра 1941. год. до децембра 1943. год., када је пензионисан;
два месеца је радио у канцеларији центра у Ваљеву, затим 8 месеци био
на расположењу, а онда постављен за руковаоца државних зграда и војне
баште. Ступио што је морао и поступио због болести.“ По ослобођењу
Ваљева ишла је на рад у болнице, материјално помагала и радила у
ГНОО, док у карактеристици се наведи да је отворен реакционар што се
могло „закључити према њеном држању.“ Ипак, на крају је закључено
„може се задржати у служби.“
Гојковић – Бојовић Живка, рођ. 12. априла 1900. у Чачку, живи у
Ваљеву; удата, троје деце, завршила Филозофски факултет (група: француски језик, упоредна књижевност и српска књижевност); удата за Илију
Гојковића, помоћника начелника Управног одељења ОНО; 10 година и 3
месеца радила је као професор у гимназији у Ваљеву до октобра 1941, када
је пензионисана зато „што је муж у државној служби“; удата, двоје деце.
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Голубовић Бранка, рођ. 21. априла 1902, Крагујевац, завршила
Филозофски факултет у Београду; има 19,5 година државне службе; до
јула 1942. била је професор у Љубљани, затим од августа у VIII мушкој
гимназији у Београду, а у лето 1945. долази за професора географије у
Прву државну гимназију у Ваљево. Истог лета молила је за премештај у
Београд, међутим, Министарство није удовољило захтеву.
Димитријевић Д. Рузмилка, 13. новембра 1909, Горња бела река
(Зајечар), завршила Филозофски факултет у Београду – филолошки одсек; пред рат, 1938, ступила је у службу и све време окупације радила је
у Првој и Другој мешовитој гимназији у Ваљеву; удата, троје деце. У
упитнику, попуњеном јуна 1945, у тачки 8. која се односи на учешће
чланова уже породице у „издајничким редовима“ написала је следеће:
„Супруг одређен од стране Окружног начелства да, као чиновник Дринске војне болнице у Ваљеву, врши дужност лекара једне четничке бригаде, где је провео од половине јуна до половине септембра. Иступио је
из четничких редова 12. септембра на позив владе из Лондона и маршала Тита и ступио у Хируршку екипу Прве пролетерске бригаде. Сада
је евакуатор Главне војне болнице у Београду.“ За њу је у карактеристици написано да се за време окупације држала „коректно, али је симпатисала покрет Драже Михиловића. Данас не показује непријатељски
став према ослободилачкој борби...“ Став је Просветног одељења да се
задржи у служби.
Doki} – Бранковић М. Persida, рођ. 13. августа 1921, Кланица (Срез
ваљевски), завршила стручну учитељску и музичку школу; од априла 1943.
била наставник у Женској гимназији у Ваљеву где је предавала домаћинство са материнством, хигијену, гимнастику и ручни рад; живи у Ваљеву.
Думитров (Рафаила) Добринка, рођ. 4. јануара 1926, Велика Кикинда, 8 разреда гимназије и наставнички течај – струка математика.
Одлуком Министарства просвете од септембра 1946. постављена је за
наставницу Друге мешовите гимназије у Ваљеву.117
Ђурић Милена, рођ. 26. јула 1899, Ваљево, завршила Филозофски
факултет у Београду; од 1923. године обављала наставнички посао, за време окупације радила у Женској у гимназији у Ваљеву; живи у Ваљеву.
Ђуришић И. Јован, рођ. 20. јануара 1903, Парци (Срез подгорички –
Црна Гора), завршио Филозофски факултет у Београду, 16 година службе,
ожењен, двоје деце. За време рата радио је у школи, а почетком 1944.
почео је да ради у Просветном одељењу Окружног начелства у Ваљеву.
Од ослобођења ради у школи, у ГНО и историјском одсеку Народног
универзитета у Ваљеву. Заслужује службу.
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Јагровић М. Нада, рођ. 7. јуна 1913, Загреб, дипломирала на Филозофском факултету у Загребу 1938. године. За време рата радила је у
Петрињи и Ваљеву, као професор гимназије; живи у Ваљеву. Поред професорских обавеза секретар је „Усмених новина у Ваљеву“.
Јелењев Н. Александар, рођ. 1. јуна 1884, Бјелгорад (Русија), завршио је класичну гимназију на Јалти, Правни факултет у Москви и
Теолошки факултет у Београду, по народности Рус, у државној служби
од 1926. до 1945. године (радио је у гимназијама у Цетињу и Ваљеву),
ожењен. За време окупације радио је у гимназији у Ваљеву. Имао је
„коректан“ став према НОП и „заслужује да остане у служби“.
Јелић З. Вера, рођ. 5. новембра 1906, Ваљево, завршила Филозофски факултет; за време окупације радила у Женској у гимназији у Ваљеву; живи у Ваљеву. Фебруара 1945, Просветно одељење је доставило
негативну карактеристику у 6 тачака: „1. Вера Јелић је била лични пријатељ окружног начелника Лукића у Ваљеву, као и бившег директора
ваљевске гимназије, који је стрељан као народни непријатељ; 2. Преко
ове двојице народних непријатеља она је успела да са Грађанске школе
дође у Гимназију...; 3. Била је изабрана за предавача археологије на
фашистичком омладинском универзитету.... 5. Мизерна је њена улога,
као универзитетски образоване жене, што се једног дана нашла у канцеларији немачке Командантуре као обичан писарчић пријавног и одјавног
одељења, иако није знала немачки језик, иако је имала државну службу.
Није потребан даљи коментар, колико је и ово одељење било у служби
окупатора.; 6. Приликом доласка издајице Љотића у Ваљево и после
његовог предавања, јавно је оговарала свога колегу Миливоја Мандића,
професора из Ваљева, да је исти критиковао Љотићево предавање, иако
је знала да ово препричавање може коштати скупо колегу Мандића.“ У
свом упитнику из децембра 1944, навела је да је сарађивала са НОП-ом
тако што је слала „прилоге у новцу и храни, плетењем чарапа, дежурањем у болници итд.“
Јовановић С. Мирослава, рођ. 22. јануара 1912, Ваљево, завршила
Филозофски факултет у Београду; за време окупације радила је у гимназијама у Аранђеловцу и Ваљеву.
Јовановић Р. Цветко, професор, рођ. 13. априла 1903, Ваљево, ради од 1925. године. После ослобођења активно учествује у јавном животу – секретар је ГНОО и разних других одбора (више на стр. 72)
Јовановић Б. Олга, рођ. 17. децембра 1915, Ваљево, завршила Филозофски факултет у Београду, 6 година службе, за време рата радила,
као професор гимназије у Ваљеву; живи у Ваљеву.
Јосимовић М. Радосав, рођ. 3. јуна 1919, Панчево, завршио факултет, од маја 1945. ради у Гимназији у Ваљеву.
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Катурић Милица, рођ. 6. априла 1904, Ваљево, завршила Филозофски факултет у Београду, пре рата радила у Новом Саду, а за време рата
радила као професор II реалне гимназије у Ваљеву; живи у Београду.
Кецкаревић Ђ. Спира, рођ. 15. јула 1905, Галичник (Македонија),
завршио Филозофски факултет, ожењен, двоје деце, за време рата професор Женске гимназије у Ваљеву; пошто је инвалид (нема десну руку и
прст на левој), неспособан је за војску; живи у Ваљеву. По рату је професор II гимназије у Ваљеву. За њега је директор гимназије у карактеристици написао да, у циљу да сачува себе и своју породицу није се понашао најкоректније, па је „(можда да се препоручи) пријавио је немачким
зликовцима другарицу Јеличић Олгу, учитељицу, која је са службом
била са његовом женом у Петници, да прикрива нека сумњива лица –
партизане“. Затим додаје да је и после ослобођења под утицајем реакције и да од њих сазнаје „пријатне вести“ и да „именовани као непријатељ
данашњег поретка може у својству наставника више да шкоди него користи пошто именовани не представља ни релативно доброг стручњака“.
На основу свега изнетог, Председништво ОНО Ваљево препоручује
Министарству просвете да га „треба преместити, или најбоље отпустити
из државне службе, како је и раније предвиђено.“ Ипак, напомињу „да
његова жена, која је учитељица не ради нигде.“118
Ковачевић М. Бранислава, рођ. 31. јануара 1902, Крагујевац, завршила Филозофски факултет у Београду, има 18 година службе, од
1942. године је у пензији, живи у Београду јер јој је муж тамо са службом.
Копач Ђ. Љубица, рођ. 23. маја 1915, Кирин (Кордун – Хрватска),
пребегла септембра 1941. из Хрватске у Србију, дипломирала на Филозофском факултету у Београду марта 1942, затим радила у Комесаријату
за избеглице, а од августа 1943, као професор гимназије у Ваљеву; живи
у Ваљеву.
Костић Момчило, 14. мај 1914, Јаловик Извор (Књажевац – Зајечарски округ), завршен филозофски факултет, у Ваљево је дошао из
Београда 1. јуна 1945. у Прву мешовиту гимназију у Ваљеву.
Коцијан А. Андреј, рођ. 16. октобра 1902, Леше (Словенија), завршио Филозофски факултет у Љубљани, по националности Словенац,
има 15 година просветне службе, ожењен, два сина. У време окупације
био је професор гимназије у Ваљеву. По рату, активно учествује у јавном
животу: члан је природног одсека Народног универзитета и в.д. секретара гимназије.
Крнић И. Манојло, рођ. 2. јула 1883, Примишље (Срез слуњски –
Хрватска), завршио „православну богословију са професорским испи118
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том“, 30 година службе, ожењен, троје деце. У време окупације боравио
је, као избеглица, у Љубљани, потом у Београду, а у Ваљево је дошао
јула 1943. на место професора Мушке реалне гимназије. И поред коректног држања за време окупације, предложен је за пензију.
Купрешанин Д. Вељко, рођ. 14. августа 1912, Пуљ (Истра – Хрватска), завршио Филозофски факултет у Загребу, 5 година службе,
ожењен. Поред професорских обавеза ради у уредништву листа ЈНОФ
за Округа ваљевског.
Лазић С. Марко, рођ. 8. маја 1905, Бијељина (БиХ), завршио филозофски факултет – група математика и физика; има 12 година службе, за
време рата радио је у гимназијама у Шапцу и Ваљеву. Током 1945. је
просветни референт при ОНО Ваљево.
Лесковец Берта, рођ. 2. јануара 1912, Бијељина (БиХ), јеврејске
националности, удата, двоје деце, завршила Филозофски факултет; за
време рата није радила – отпуштена; живи у Ваљеву.
Лончарић С. Бранислав, рођ. 30. новембар 1897, Парабућ (Срез
оџачки – Бачка), завршио филозофски факултет, 24 године стажа (радио
у Вуковару све до маја 1941. године, када је отпуштен и као избеглица
додељен на рад у Другу мешовиту реалну гимназију у Ваљеву), ожењен,
два сина. Поред професорских обавеза председник је Народног универзитета у Ваљеву.
Максимовић С. Боривоје, рођ. 15. маја 1899, Ваљево, завршио
Филозофски факултет – математичко-финансијски одсек, од капитулације до ослобођења радио као професор Женске гимназије у Ваљеву, од 15.
септембра 1944, члан ОНО Ваљево.
Мали М. Милка, рођ. 26. априла 1899, Рековац (Крагујевац), завршила Филозофски факултет – група физичка географија, геологија,
национална историја и српски језик, 22 стажа, удата, двоје деце, муж
Вацлав у заробљеништву; сво време рата радила у Женској реалној гимназији у Ваљеву.
Мандић Д. Миливој, рођ. 7. септембра 1902, Крња Јела (Срез колашински – Црна Гора), завршен Филозофски факултет у Београду и
Факултет књижевности у Клермон-Ферану – Француска, одсек психологије и педагогије; струка: француски језик и југословенска књижевност;
17,5 година службе, ожењен, двоје деце. У време окупације дошао је у
Ваљево за професора. Неколико пута је хапшен од стране Гестапоа. По
ослобођењу активно учествује у народној власти и председник је ЈНОФа за срез Ваљево, затим члан је Црвеног Крста, управе Народног универзитета и Друштва за сарадњу са СССР-ом. У време попуњавања
упитника, јуна 1945, обавља дужност в.д. директора Прве мешовите
реалне гимназије у Ваљеву.
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Марков Б. Борис, професор Прве мешовите реалне гимназије, рођ.
1. августа 1898, Калуга (Русија), ради од 1928. године, ожењен. У рубрици какав му је био став за време окупације написано је: „Заузимао је
непријатељски став према народноослободилачкој борби.“ У закључку
пише: „Може да се задржи у служби.“
Марков Б. Љубица, професор Прве мешовите реалне гимназије,
рођ. 24. јуна 1914, Београд, ради од 1937. године, удата за Бориса Маркова. У закључку пише: „Може да се задржи у служби.“
Марковић Ж. Вукосава, рођ. 16. априла 1901, Пирот, завршила
Филозофски факултет, удата, двоје деце; у гимназији у Ваљеву радила је
од 1925, до 15. септембра 1945, када је разрешена дужности; живи у
Ваљеву.
Марковић Н. Живорад, рођ. 11. октобра 1895, завршио Филозофски факултет, група: француски језик и југословенска књижевност, за
време рата био в. д. директора гимназије у Ваљеву, од 26. септембра
1944. члан ОНО Ваљево – руководилац одсека за средњу наставу при
Просветном одељењу.
Марковић Олга, професор Прве мешовите реалне гимназије, рођ.
12. фебруара 1906, Чачак, ради од 1933. године; „прилично је активна у
јавном животу – ангажује се на просветном пољу“ и може да се задржи
у служби.
Марковић Светислав, рођ. у Старом Врбасу, завршио Академију
ликовних уметности у Будимпешти 1939, има 4 године државне службе,
ожењен, једно дете. У Ваљевску гимназију за професора вештина дошао
је 1945. из Мешовите реалне гимназије у Новом Саду.
Марчић К. Бруно, рођ. 19. децембра 1886, Рисан (Бока Которска –
Црна Гора), по националности Србин, завршио Филозофски факултет у
Бечу, 35 година службе – у пензији, ожењен и две удате кћери. У Ваљево
је дошао са места директора гимназије у Врању. Има објављених стручних радова из класичне филологије. У време окупације бавио се давањем приватних часова – многе сиромашне ученике је бесплатно спремао. Дуже време је болестан али „заслужује препоруку“ за службу.
Матуновић Р. Блажа, рођ. 7. априла 1899, Ријека Црнојевића
(Црна Гора), завршио Филозофски факултет у Београду, група: математика и физика, ожењен, троје деце, од 1923. ради као професор гимназије у Ваљеву.
Милетић Ж. Вера, 3. новембар 1915, Ваљево, завршила Филозофски факултет у Београду, 4,5 године просветне службе. У време окупације била је професор Прве мушке реалне гимназије. Ван школе је
библиотекар у Народној књижници и читаоници ГНО, члан је литерарне
секције Народног универзитета, па „може се задржати у служби.“
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Милојковић Б. Лепосава, рођ. 4. јула 1913, Ваљево, завршила Филозофски факултет у Београду, 9 година службе, удата, јено дете. За
време окупације радила у Првој мушкој реалној гимназији. Муж јој је
инжењер при Секцији за грађење пруге.
Милосављевић Т. Босиљка, рођ. 13. октобра 1897, Ваљево, завршила Филозофски факултет – група природне науке, 22 године стажа, за
време рата радила као професор у гимназији у Ваљеву (Другој мешовитој, а потом у Женској гимназији). У карактеристици, између осталог
пише да је „и раније и данас симпатизер покрета Драже Михаиловића,
прикривен је непријатељ народноослободилачке борбе“ и предлаже се за
пензију.
Мишковић Д. Андрија, рођ. 26. августа 1898, Лелић (Срез ваљевски), завршио филозофски факултет и од 1923. године ради непрекидно
као професор гимназије, неожењен. По ослобођењу повремено је помагао у раду Социјалног одсека ГНО; „заслужује да остане у служби.“
Пајевић Сара, рођ. 12. августа 1900, Ужице, завршила Филозофски
факултет у Београду, има 21 годину службе, а у Ваљеву је од августа
1937. године, удата, једно дете. У време рата није радила – била је у
пензији до ослобођења. У карактеристици је написано да се „за време
окупације бавила црном берзом; не ангажује се довољно на линији
народноослободилачке борбе; муж јој је чиновник и заузима исти став.“
У закључку упитника, в.д. директора Прве мушке гимназије Миливоје
Мандић је написао: „Може се задржати у служби.“
Пауновић Ј. Радмила, рођ. 25. јануара 1900, Ваљевска Каменица,
апсолвент на Филозофском факултету, положила државно-административни испит; за време рата радила као секретар гимназија у Зајечару и
Ваљеву; живи у Ваљеву.
Пачић Надежда, рођ. 16. јуни 1912, Пожаревац, завршила Филозофски факултет, у гимназији у Ваљеву ради од 1943; живи у Ваљеву.
После рата активно сарађивала са НОП: члан привременог ОНОО Ваљево, кратко радила у Просветном одељењу ОНО, члан Окружног ЈНОФ.
Плетњев Р. Радмила, рођ. 20. маја 1900, Горња Трешњица (Срез
азбуковачки), завршила Филозофски факултет у Београду, од 1925.
године у служби, удата за Ростислава Плетњева, професора – доктора
филологије. За време окупације је пензионисана, а по ослобођењу
реактивирана и „може се задржати у служби.“ У карактеристици, од јуна
1945, написано је „муж њен отпуштен је из службе као народни непријатељ.“
Плетњев В. др Ростислав, професор Прве мушке реалне гимназије, рођ. 15. марта 1903, Лењинград (Русија), ради од 1933. године,
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ожењен. За време окупације „истицао се као непријатељ народноослободилачке борбе“, и у марту 1945, предложен је за отпуштање из службе.
Прибиславић Ј. Милица, рођ. 29. септембра 1900, Голубинци (Срем),
завршила Филозофски факултет, 7,5 година стажа (Београд, Бачка Паланка,
Босиљград и Ваљево). За време рата радила у Женској гимназији у Ваљеву;
живи у Ваљеву.
Радаковић Д. Петар, рођ. 21. фебруара 1883, Госпић (Хрватска),
завршио Филозофски факултет у Загребу, 35 година службе, ожењен, двоје
деце. Као директор Женске гимназије у Суботици, јануара 1940. године додељен је за професора Друге мешовите гимназије у Ваљеву. По капитулацији је
пензионисан и при том ставу су остале и нове власти. (У другом упитнику
пише „пензионисан у августу 1941, као директор Гимназије у Карловцу“).
Раденковић Б. Мара, рођ. 25. марта 1909, Криви Вир (Зајечар), завршила Филозофски факултет у Београду, 6,5 година професорске службе. У
време окупације радила је у Седмој женској гимназији у Београду, а у
Ваљево је дошла почетком 1945. године.
Радуновић Ј. Крсто, професор Прве мушке гимназије, рођ. 13.
септембра 1897, Прогоновићи (Срез ријечки – Црна Гора), ради од 1923,
ожењен, једно дете. У време окупације имао је „коректан“ став и „симпатизер“ је НОВ, те „заслужује да остане у служби.“
Рајчић А. Богдан, рођ. 6. септембра 1903, Опатија (Хрватска),
завршио је учитељску школу и једногодишњу музичку школу. Има 21,5
годину рада, а службовао је као учитељ вештина у Опатији, Јасеницама,
Београду, Суботици, Бања Луци и од 1941. је у Ваљеву као наставник Прве
мушке гимназије. „Бави се музиком и има својих композиција.“ Од
ослобођења активно сарађује са народноослободилачким покретном на
културно-просветном пољу (ради у Културно-просветном одељењу као
хоровођа и диригент оркестра). У закључку упитника је написано:
„Заслужује сваку препоруку.“
Ранисављевић Радмила, рођ. 28. августа 1896, Ћелије (Лајковац),
завршила Вишу занатску учитељску школу у Београду, удата, двоје деце;
избеглица из Сомбора, првобитно „додељена на рад 1941. г. у Ужице“, а по
њеном мишљењу у Ваљево је премештена јула 1942. „по казни јер сам
1941. год. у Ужицу шила рубље за партизане.“. „Син Драгослав насилно
мобилисан, као добровољац био 2,5 месеца, побегао од Немаца у Остружници и учествовао у ослобођењу Београда са партизанима, добровољно
се пријавио у I пролетерску бригаду.“ Иначе, Ранисављевић Радмила је
„учествовала у ослобођењу Ваљева, у плетењу чарапа, дежурању у болници и давању прилога“; живи у Ваљеву.
Симеуновић С. Радмила, рођ. 2. јуна 1912, Ваљево, завршила филозофски факултет, 8,5 година стажа, за време рата радила у Новом
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Пазару и Краљеву, а затим у Женској гимназији у Ваљеву. Од 15. септембра 1944, члан је ужег одбора АФЖ-а у Ваљеву; живи у Ваљеву.
Смиљанић В. Илија, рођ. 20. јуна 1899, Славковица (Срез колубарски), завршио Филозофски факултет у Београду, 19 година службе,
ожењен, једно дете. За време рата био је професор Прве мушке гимназије у Ваљеву. Поред кћерке Вере имао је два сина. У тачкама 20. и 21.
„да ли је неко од чланова уже породице био у окупаторској војсци или
издајничким редовима“ написао је: „Син Иван је био мобилисан у од
стране четника у ђачки батаљон 9. септембра 1944. године и као такав
умро почетком марта ове године (1945. године)“. У тачки 23. на питање
да ли има кога од уже породице у НОП-у одговорио је: „Син Михаило
био у Народноослободилачкој војсци од 15. септембра 1944. г. и као
борац погинуо 17. јануара 1945. код Шида.“ По мишљењу директора
„заслужује да остане у служби.“
Средојевић С. Миливоје, рођ. 18. фебруара 1908, Чачак, завршио
8 разреда гимназије са вишим течајним испитом, курс за соколске предњаке и испит за наставника гимнастике; 13,5 година службе, ожењен
(жена, такође учитељ вештина – музика), једно дете. За време окупације
радио је у Првој мушкој гимназији као учитељ вештина – предавао је
гимнастику. Два брата су му била у НОВ од августа 1941 – један је
погинуо исте године.
Средојевић Милица, учитељ вештина, рођ. 17. фебруара 1906,
Београд, завршила Музичку школу „Станковић“ (наставни одсек) и
испит за учитеља вештина – музика, као и трговачку школу –
комерцијални смер, 15,5 година службе, удата, једно дете. Радила је у
судовима у Београду, затим у Народном позоришту у Београду. За време
окупације наставник гимназије у Ваљеву; живи у Ваљеву.
Сретеновић И. Катарина, рођ. 15. маја 1901, Чачак, завршила Филозофски факултет у Београду, 18 година службе, за време рата радила у
Женској гимназији и Трговачкој академији у Ваљеву; живи у Ваљеву. У
карактеристици је написано: „Раније и данас је симпатизер Драже Михаиловића“.
Таховић Ђ. Анастас, професор Прве мушке реалне гимназије, рођ.
10. јуна 1910, Кочани (Македонија), почео је да ради 1936. године,
неожењен. Директор гимназије у закључку је написао: „Може да остане
у служби.“
Хендел Ангелина, рођ. 16. маја 1899, Пецка (Срез подгорски), апсолвент филозофског факултета, ради непрекидно од 1938. године као
секретар гимназије. После ослобођења је активна у Окружном Црвеном
Крсту. Јуна 1945 „преузета је у службу.“
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Храњец З. Катарина, рођ. 28. јула 1908, Ступница (Срез јадрански
– Лозница), дипломирала је на Филозофском факултету у Београду 1931,
струка књижевност и српски језик, а под ц) је руски језик, удата, два
сина. Радила је 10 година у Ваљевској гимназији. Све време окупације
живела је у Ваљеву. Почетком 1946. тражи запослење у Државној средње техничкој школи у Ваљеву, а у карактеристици се наводи да је: „имала је непријатељски став према народноослободилачком покрету, ради
чега је отпуштена из државне службе. Међутим, од ослобођења иста има
исправно држање и учествује у раду антифашистичких организација.“
Посао није добила. Јуна 1946. године обраћа се молбом Министарству
просвете,119 да је врати у службу. Између осталог написала је: „Отпуштена сам у прво време по доласку Народноослободилачке војске уз
мотивацију да сам за време рата имала ненародно држање и рад. Уз
губитак службе изгубила сам и бирачко право гласа.“ Уз доказе код Среског суда у Ваљеву успела је да поврати право гласа, али не и службу и
наводи да има 15 година службе, а да јој је струка руски и српски језик,
и да има „у рукопису две збирке приповедака, шест драма, збирку скечева, један аутобиографски роман и богату грађу за даљи рад.“ Уз ову
њену молбу, као прилог, Председништво ОНО Ваљево шаље акт у којем
пише следеће: „Тачно је да јој је враћено право гласа, али је исто тако
истина да је именована за време окупације нудила се „Љотићевцима“ да
им држи предавања за масе. Била је активни члан Љотићеве пропаганде.
Писала је чланке и држала предавања у духу својих политичких уверења, а против НОП-а. Доласком наших почела је нешто са радом, из страха, да би касније потпуно затајила. Није тражила службу све док је
могла несметано да спрема ученике. Њени књижевни радови на које се
позива, обична су лимунада.“ Ни овога пута није преузета у службу и
Катарина Храњец, поново јануара 1947, упућује молбу. У карактеристици је, и овај пут, наведено да је „за време окупације била професор у
Ваљеву и за то време сарађивала у Љотићевом „Збору“ на тај начин што
је писала чланке и пропагандна предавања. После ослобођења због
таквог њеног рада било јој је одузето бирачко право које јој је повраћено
за прошле изборе. По ослобођењу она је почела да ради у организацији
АФЖ-а, опет на тај начин што је давала чланке.“ Председништво ОНО
Ваљево, имајући у виду „велику потребу за наставницима“ предлаже
Министарству просвете да је преузму у службу за професора – чиновника групе VII положајне групе Друге ваљевске гимназије.120
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Храњец З. Никола, рођ. 13. децембра 1909, Бизовац (Осијек – Хрватска), завршио филозофски факултет и професорски испит (бави се
математичко-физичким студијама), 13,7 година службе, ожењен, два
сина. Време окупације провео је на раду у Мушкој гимназији у Ваљеву.
У време попуњавања упитника, јуна 1945, био је шеф одсека за социјално старање ОНО Ваљево. „Заслужује препоруку да остане у служби.“
Цветковић М. Ђорђе, рођ. 14. октобра 1874, Масуровац (Округ
пиротско – нишки), у служби од 1906. године, професор, ожењен,
четворо деце. За време окупације није радио јер је пензионисан, а по
ослобођењу реактивиран. „Предложен за пензију.“
Цвијић С. Радојка, рођ. 29. децембра 1901, Шабац, завршила
Филозофски факултет у Београду, има 20 година службе, а у Ваљеву је
од 30. маја 1945. године. За време окупације радила је као професор у VI
и VII гимназији у Београду.
Чупаревић Б. Даринка, рођ. 3. новембра (по старом) 1898, Ваљево, завршила Филозофски факултет у Београду, група – општа и национална историја и југословенска књижевност, 22,5 године стажа, за време
рата радила у Женској реалној гимназији у Ваљеву; од ослобођења у II
мешовитој гимназији и Одсеку за школе при Просветном одељењу ОНО
Ваљево. Удата, муж Благоје у заробљеништву, једно дете.
Грађанска школа у Ваљеву
Алеш А. Ерик, рођ. 16. августа 1914, Марибор (Словенија), завршена учитељска школа, 5 година службе, ожењен, једно дете. По уласку
Немаца у Словенију је ухапшен и „спроведен у затвор и логор“. У
Ваљеву живи од јула 1941. „када је прогнан из Словеније у Србију“ и од
1942, до ослобођења, радио је у Финансијској дирекцији у Ваљеву. Карактеристика: „Друг Алеш А. Ерик, наставник гимнастике, под окупацијом се држао добро. Ничим се није огрешио о народноослободилачку борбу. Од дана ослобођења ступио је у партизански Ваљевски
батаљон и у истом био све до априла 1945. године, када је распоређен за
наставника гимнастике у Грађанској школи.“
Брајчић Б. Љубица, рођ. 1. јуна 1900, Ситница (Кључ – БиХ),
завршена виша педагошка школа, има 24 године службе, удата, једно
дете. Службовала је у Бихаћу, Врбасу, Суботици, Бања Луци, а од 1941. у
Грађанској школи у Ваљеву. Карактеристика: „Другарица Рајчић Љубица, наставница, добро се држала под окупацијом; симпатише народноослободилачку борбу, али је преоптерећена породичним пословима и
радом у школи и не примећује се на раду у позадини.“
Виденовић Д. Петар, рођ. 4. јула 1904, село Присјан (Пирот), ожењен, живи у Ваљеву, завршио Вишу педагошку школу (група: математи121

ка, физика и дескриптива), од августа 1945. је управитељ Грађанске школе у Ваљеву. Карактеристика: „Петар Виденовић, наставник, живео је у
Ваљеву за сво време окупације, као и после ослобођења. За време окупације нема података да је ма чиме помагао окупатора и његове помагаче,
али се зна да је идејно припадао ДМ. За време окупације је одговарао и
за то је био пензионисан. После ослобођења је се добровољно пријавио
у ЈА, где је настојао да избрише мрље за време окупације. Изласком из
војске добровољно се укључио у ЈНОФ. У моралном погледу није за
препоруку да буде наставник у школи. Као професор – предавач је
добар.“ Министарство је одговорило, октобра 1945, „да га треба преузети у државну службу САМО КАО ДОБРОГ РАДНИКА, и поставити га
за наставника у једну од средњих школа у Ваљеву.“
Господарич А. Јакоб, рођ. 2. августа 1892, Радече (Словенија),
ожењен, једно дете, избеглица, живи у Ваљеву, завршио учитељску школу, радио као наставник у Јасеницама, а од септембра 1941. до децембра
1942. у Грађанској школи у Ваљеву када је пензионисан.
Господарич Ј. Цецилија, рођ. 18. новембра 1884, Јесенице (Словенија), удата за Јакоба Господарича, једно дете, избеглица, живи у Ваљеву, завршила учитељску школу, радила као учитељица у основним школама у Јасеницама, а од октобра 1941. до фебруара 1942. у Грађанској
школи у Ваљеву, када је пензионисана.
Грдинић Р. Мирко, рођ. 18. фебруара 1906, село Поље (Колашин),
завршио Вишу педагошку школу, „да би се склонио од четника“ тражио
је премештај из Лазаревца у Ваљево и радио као наставник у Грађанској
школи. Октобра 1944. јавио се добровољно НОВ и ради у Команди
места Ваљево.
Деспић – Ђорђевић Смиља, рођ. 15. јануара 1913, Петница (Ваљево), завршена Виша педагошка школа (национална група предмета), у
служби од 1934. Радила у Ваљеву; током окупације често премештана.
Ђајић М. Круна, рођ. 1. октобра 1903, Београд, удата, једно дете,
завршила филозофски факултет, кратко радила, од маја до октобра 1941,
као професор Грађанске школе у Ваљеву, живи у Београду.
Јежек Е. Јосиф, рођ. 14. марта 1903, Бугојно (БиХ), ожењен, двоје
деце, по народности Словенац, завршио Вишу педагошку школу у Београду; од 1927. наставник Грађанске школе у Панчеву и Ваљеву.
Клавора Ф. Фрањо[Фран], рођ. 1. јануара 1899, Бовец (Словенија), ожењен, једно дете, избеглица, живи у Ваљеву, завршио Вишу педагошку школу, ради од 1919, ожењен учитељицом, једно дете. У Србију је
протеран децембра 1941. и радио је у Грађанској школи у Шапцу и у
Ваљеву, где је дочекао ослобођење, а од 30. септембра 1944. ради као
главни магационер Социјалног одељења ОНО Ваљево.
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Костић Н. Лепосава, рођ. 14. јула 1913, Бања Лука, избеглица, живи у Ваљеву, завршила Вишу педагошку школу, радила као наставница у
Грађанској школи у Трстенику и у Ваљеву, када је пензионисана.
Лазић Ђока, рођ. 27. априла 1906, Бијељина (БиХ), ожењен, једно
дете, завршио Вишу педагошку школу у Београду. У Ваљево дошао као
избеглица и неко време био наставник Грађанске школе у Ваљеву.
Лукић М. Јевросима, рођ. 22. августа 1909, Лозница (Округ шабачки), завршила филозофски факултет, 6 година државне службе. Радила је у Грађанској школи у Ваљеву, да би марта 1942. године била отпуштена. Живи у Београду.
Нешић – Мишковић Анка, рођ. 10. априла 1909, Кадина Лука
(Љиг), удата, живи у Ваљеву, завршила Државну женску стручну учитељску школу, 14,5 година службе, удата, а у Грађанској школи у Ваљеву предавала је женски ручни рад.
Павловић Л. Надежда, рођ. 14. јануара 1912, Високо (БиХ), удата,
двоје деце, живи у Ваљеву, завршила Вишу педагошку школу у Београду, наставница Грађанске школе у Ваљеву. У Ваљево је дошла, као избеглица из Јаше Томића.
Папић В. Василије, управитељ Грађанске школе у Ваљеву, рођ. 21.
маја 1892, Мостар (БиХ), у служби од 1922, ожењен, једно дете. За
стручну спрему написано је само „солидна“, по питању рада “моралан“,
став за време окупације „коректан“ и да је „одан“ НОВ.
Пауновић Р. Ратка, рођ. 24. јула 1910, Кратово (Македонија), удата
за Ратка Пауновића, проф. Пољопривредне школе у Ваљеву, двоје деце,
живи у Ваљеву, завршила Вишу педагошку школу, наставница Грађанске
школе у Ваљеву и секретар Среског одбора АФЖ од ослобођења Ваљева
и члан Окружног народног суда.
Пејновић Д. Невенка, рођ. 11. маја 1914, Факовићи (Срез сребренички, Босна), живи у Ваљеву, завршила Државну женску стручну учитељску школу, радила у Бајиној Башти, Мионици и Ваљеву, као учитељица женског ручног рада.
Попић Р. Василије, рођ. 21. априла 1898, Мостар (БиХ), ожењен,
једно дете, завршио Вишу педагошку школу у Београду, 23 године
службе, ожењен, једно дете, ради као наставник Грађанске школе у
Ваљеву.
Радоњић Радул, рођ. 17. априла 1899, Мијокусовићи (Срез Даниловград – Црна Гора), ожењен, двоје деце, завршио нижи течај Више
педагошке школе; избеглица из Јаше Томића и за време рата радио неко
време као наставник и управитељ Грађанске школе у Ваљеву до августа
1944. када је пензионисан; живи у Ваљеву.
Радоњић Р. Цвета, рођ. 16. фебруара 1911, Столац (БиХ); удата за
Радоњић Радула, двоје деце, завршила Филозофски факултет у Београду;
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радила 7 година, до октобра 1941, када је отпуштена из службе и „посветила домаћинству и одгоју деце“; избеглица из Јаше Томића; живи у
Ваљеву.
Рајчић А. Љубица, рођ. 1. јуна 1900, Ситница (БиХ), удата, једно
дете, завршила Вишу педагошку школу у Београду; удата за професора,
једно дете, радила у Грађанској школи у Ваљеву до 6. децембра 1941.
када је пензионисана; живи у Ваљеву.
Стефановић Б. Милка, рођ. 2. децембра 1905, Ваљево, удата, троје
деце, завршила Филозофски факултет у Београду; 10 година службе,
удата, троје деце, септембра 1941. је отпуштена.
Тодоровић Борка, рођ. 20. јануара 1914, Шабац, 11 година службе,
удата, једно дете, завршила Вишу педагошку школу, наставница Грађанске школе у Ваљеву, живи у Ваљеву.
Шегула М. Јосип, рођ. 12. фебруара 1903, Птујска Гора (Словенија), ожењен, двоје деце, завршио: Учитељску школу, Државни конзерваториј и Државну музичку академију; за време рата био притворен од
Немаца, па онда прогнан у Србију, живи у Ваљеву и ради као учитељ
вештина – наставник Грађанске школе у Ваљеву.
Средња пољопривредна школа – Ваљево
Списак запослених
Пуцељ Иван, професор
Лазић Радивоје, професор
Белић Милан, професор
Пауновић Ратко, суплент
Станковић Јован, суплент
Вуксановић Душан, суплент
Јешић Стеван, економ
Кремић Милутин, рачуновођа
Радосављевић Јарослав, служитељ
Тодоровић Чедомир, млекар
Миливојевић Живорад, зидар
Миливојевић Милан, млинар
Пајкић Милорад, механичар
Вуксановић Бојана, професор суплент, хонорарни
Капџија Милош, хонорарни
Миладиновић Милан, чиновник, хонорарни
Вуксановић Душан,121 рођ. 7. октобра 1909, Куршумлија, завршио
пољопривредни факултет, звање инжењер агрономије, 8,5 година слу121
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жбе, ожењен. Све време окупације радио је у Средњој пољопривредној
школи у Ваљеву. Карактеристика: „Душан Вуксановић, суплент пољопривредне школе у Ваљеву сада на раду у Среском НОО у Ваљеву за све
време окупације држао се потпуно исправно, према непријатељу је увек
био непријатељски расположен, а исто тако и према издајничком покрету Драже Михаиловића, кога од окупатора није ни одвајао. Велики је
симпатизер ове данашње борбе и од првог дана ставио се на расположење и свом својом снагом помаже овај покрет. Као таквог треба га задржати у служби и по могућству дати му што важнији положај, јер ће најревносније извршити све задатке који му се поставе.“ Душан Вуксановић и његова супруга Бојана упућени су на нову дужност у Средњу
пољопривредну школу у Смедереву и 14. септембра 1946. разрешени
дужности.122
Вуксановић С. Бојана, инжењер, рођ. 23. октобра 1915, завршила
Пољопривредни факултет, удата, почела да ради јула 1940. и пет пута премештана током окупације; „за све време окупације држала се исправно,
симпатизер је ове данашње борбе“, па је „и даље задржати у служби.“
Ђурђевић М. Драгомир, инжењер, рођ. 8. септембра 1893, Чађавица (Срез Босански Нови), завршио Пољопривредни факултет, ожењен,
једно дете, за време рата био хапшен и усташе га одвеле у логор у Славонској Пожеги, затим је радио у Мушкој учитељској гимназији у Београду. У Ваљево је дошао као избеглица и почео да ради у Пољопривредној школи. „Није пријатељ ове борбе, јер сматра да су интереси српског народа угрожени и испољава се као велики Србин. Треба га задржати у служби јер је Одбор мишљења да ће се поправити“.
Јанковић Милан, инжењер, рођ. 4. октобра 1897, Бихаћ (БиХ),
завршио Пољопривредни факултет, ожењен, двоје деце, сво време рата
радио као директор у Пољопривредној школи; сматра се да је био благ и
миран човек и да се зато у „Пољопривредној школи осећа у доста великој мери распојасаност“ и да за директора поставити енергичнијег човека, а њега поставити за Окружног пољопривредног инспектора.
Јешић Стеван, рођ. 27. марта 1908, Осеченица (Срез колубарски),
завршио Средњу пољопривредну школу, ожењен, једно дете, ради као
економ у Пољопривредној школи у Ваљеву.
Крунић (Миливоја) Драгољуб, рођ. 11. септембра 1911, Грабовица
(Срез ваљевски), завршена основна школа, ожењен, четворо деце. Окупацију провео на свом имању у Грабовици. С обзиром да је за време окупације имао „сасвим исправно држање и није ничим штетио интересе
НОП-а“, новембра 1946. године Министарство пољопривреде донело је
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декрет (решење) о постављењу у Средњу пољопривредну школу – Ваљево на место дневничара – служитеља са месечним принадлежностима
од 1.900 динара „рачунајући по првом разреду скупоће“.
Миладиновић Ж. Боривоје, рођ. 3. новембра 1919, Ваљево, завршио Средњу пољопривредну школу; ожењен, једно дете; за време рата,
од 2. августа 1941. до 13. фебруара 1942. био у Колубарском партизанском одреду, затим је радио као железнички радник у селу Богдановица.
Од ослобођења ради као реонски економ у Привредном одељењу.
Милинковић (Миливоја) Марко, рођ. 4. октобра 1908, Пауне
(Срез колубарски), 4 разреда основне школе, ожењен, двоје деце. За време окупације био је на свом имању у Паунама и у логору на Бањици.
Новембра 1946. постављен је за служитеља у Средњој пољопривредној
школи са месечним принадлежностима од 1.900 динара.
Пајкић Д. Милорад, рођ. 2. новембра 1892, 4 разреда основне и 3
разреда занатске школе, ожењен, два сина. Капитулацију је дочекао у
Ваљеву као механичар фабрике „Вистад“ и на истом послу остао до
ослобођења, када је ступио је у НОВ, али је из војске повучен 15. новембра, јер је био потребан фабрици. Такође, оба сина су му у ЈА. Ради у
фабрици до 15. децембра 1945, а од тада у Средњој пољопривредној
школи у Ваљеву. Решењем министра пољопривреде, од јануара 1945,
постављен је за дневничара – механичара у Пољопривредној школи са
месечним принадлежностима од 2.500 динара.
Пауновић С. Ратко, рођ. 24. новембра 1914, Бивоље (Крушевац),
завршио Филозофски факултет, ожењен Ратком Пауновић, професором
Грађанске школе са којом има двоје деце; од капитулације радио у Грађанској школи и Пољопривредној школи; „способан, поуздан и вредан и
треба га задржати у служби и, по могућству, дати већи положај“.
Пуцељ Иван, инжењер, рођ. 18. маја 1906, Велико Лашће (Словенија), завршио Пољопривредни факултет, ожењен, једно дете, од капитулације радио као професор у Пољопривредној школи у Ваљеву. Одласком Вуксановића, септембра 1946, постављен је за директора Пољопривредне школе, и имао је плату 4.500 динара.
Станковић Евдокија, рођ. 20. септембра 1924, Ниш, завршила учитељску домаћичку школу и од 1943. ради као реонски економ у дому
Пољопривредне школе.
Станковић Јован, инжењер, рођ. 28. јануара 1915, Ужице, завршио
Пољопривредни факултет, све време рата радио је као професор у Пољопривредној школи; сматра се да „има у себи доста великосрпских назора“, али да га треба задржати у служби „јер постоји вероватноћа да ће
своје назоре исправити.“; децембра 1946. имао је плату 3.200 динара.
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Трговачка академија – Ваљево
За наставни кадар Трговачке академије сачуване су само „карактеристике“.123
Ћуковић Светозар, директор Трговачке академије у Ваљеву. „За
време окупације живео је у Херцеговини, те отуда нема података за именованог. У Ваљево је дошао 1945. г. и од доласка, до данас има сасвим
исправно држање. Сада је в. д. директора и у потпуности задовољава на
дужности. Као стручњак је добар и ту му се не може ништа замерити.
Према данашњици се односи лојално и пријатељски. Учествује у ваншколском раду не гледајући на радно време.“
Вујић Јован, предавач књиговодства. За време окупације је студирао у Београду. Пре доласка у Ваљево био је кратко у војсци, затим је
радио у Председништву владе НР Србије. Као стручњак је добар, али
нема довољно праксе.
Вујић Радмила, наставник француског језика. За време окупације
је живела у Скопљу, а у Ваљево је дошла крајем 1946. године. Активна
је, добар стручњак и има добар однос према ученицима.
Ђорђевић Велинка је за време окупације живела у Хрватској, а у
Ваљево је дошла 1946. године. Активно ради у антифашистичким организацијама; добар је стручњак и труди се да ученицима пружи што више
знања.
Ђорђевић Константин је пре доласка у Ваљево живео у Нишу.
„Много воли да се хвали да би се приказао присталицом НОП-а, међутим није такав. Велики је ласкавац и воли да се улагује код претпостављених. Као стручњак је добар и врло интелигентан, али у извесним
моментима ограничен и по извесним питањима не даје довољно објашњења и избегава дискусију. Код њега се појављује жеља да ученике
одстрани од политичког рада. Однос према ученицима му је правилан и
међу њима не прави разлике.“
Живановић Емилија је за време окупације живела у Београду, а по
ослобођењу постављена за наставника у Ваљеву. Политички је неактивна, као стручњак слаба, „доста флегматична...“.
Поповић (Душана) Драгољуб, рођ. 20. септембра 1919, Дивци
(Срез ваљевски), завршио Филозофски факултет Универзитета у Београду (група природних наука – физика и математика). За време окупације радио је 3 године, као наставник у Трговачкој академији у Ваљеву,
затим је премештен у Трговачку академију у Нишу, а потом је пребачен
у Средњу техничку школу у Ваљеву до доласка НОВ. Мобилисан је, 1.
септембра 1944, као војни обвезник на рад у конфисковану Фабрику
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кожа „Игњатовић“ у Ваљеву, где је био до 1. јануара 1946. године. Државна трговачка академија у Ваљеву, фебруара 1946, тражи од Персоналног одељења ОНО Ваљево да прибави карактеристику за Поповића
да би што пре био постављен за суплента ове школе јер им је потребан
наставник за математику, хемију и познавање робе. У карактеристици је
написано да се у време окупације дружио са Љотићевцима, али да је имао
„коректан став према родољубивим ученицима.“ Из докумената се види
да је, 1947. године, предавач је политичке рачунице (пише: Петровић Драган), да је за време окупације живео је у Ваљеву и био симпатизер Љотићевог збора. Није присталица нових власти, не бави се политиком, „болешљиве је природе.“ Као стручњак је добар, али се „не труди да своје знање пренесе и на ученике. Себе исувише прецењује и сматра да по свом
знању треба да буде професор на неком универзитету.“
Стојановић Здравко, за време окупације живео је у Београду и био
професор Трговачке академије. Предаје руски језик и залаже се у раду
„али га друго ништа не интересује.“
Средња техничка школа у Ваљеву124
Имперл Владимир, директор Средње техничке школе у Ваљеву.
Крајем марта 1947, Министарству индустрије и руда достављена је следећа карактеристика: „Друг је политички у потпуности исправан. Од
доласка на рад у Ваљево у Техничку школу показао се као врло вредан и
умешан. У раду се залаже и његово залагање дало је резултате. С обзиром на тешкоће на које је наилазио савлађивао их је, јер има организаторске способности, тако да током године ђаци нису трпели са наставом,
а с обзиром на врло мали број наставника. Школа је у току прошле године имала 12 редовних наставника и 26 хонорарних наставника, јер се он
заложио и није дозволио да настава трпи. Исти је радио и помагао рад
омладинских организација и тежио к томе да се исте исправно развијају.
Друг воли да ради и има доста љубави и воље за радом као и такта према ђацима.“
Марић Павле, наставник Средње техничке школе у Ваљеву, дипломирани техничар. Све време окупације био је у Ваљеву до 1944, када је
отеран на принудни рад у Немачку. У карактеристици пише: „Друг
Марић био је за сво време окупације симпатизер НОП-а и повремено га
помагао што је био ради тога прогањан од стране окупатора и неколико
пута био у затвору, а 1944. г. протеран за Немачку. По ослобођењу дошао
је у домовину и укључио се у све антифашистичке организације где
ради врло активно. Био је на раду у Маљену и носи ударничку значку.
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Вредан је и поштен, самоиницијативан и познаје добро стручне предмете које и предаје у СТШ.“
Марковић Надежда, рођ. 10. јануара 1920, Ваљево, завршена велика матура. Од капитулације до ослобођења радила као званичник у
Окружном суду (Јавно тужилаштво) у Ваљеву. Удовица („муж умро на
војној дужности, ступио 1944“), једно дете. Октобра 1945, предлаже се,
имајући у виду њене квалификације, постављење на дужност секретара
Средње техничке школе у Ваљеву.
Стевановић М. Олга, рођ. 15. маја 1908, Ваљево, дипломирани
инжењер Техничког факултета – технолошки одсек Универзитета у Београду, удата, две кћерке. Од октобра 1939. не обавља никакву „јавну службу“, већ се бави домаћим пословима. Муж је био члан Равногорског
одбора од марта 1944, до јула исте године, када је разрешен дужности
„услед неслагања са водећим личностима из покрета.“ У карактеристици је написано: „Именована потиче из богате породице, али пре рата
није била заинтересована политички. За време окупације муж јој је био
члан равногорског штаба, те је и она као таква припадала покрету Д. М.,
али својим радом није штетила НОП. По ослобођењу није се укључила,
али је стручњак те је као такву треба поставити за наставника Средње
техничке школе, јер иста данас не ради активно против НОП-а.“ Предлог је уважен марта 1947. године.
Учитељи у Ваљевском округу
ГНО И СНО ВАЉЕВО125
Адамовић Д. Милка, рођ. 12. јануара 1906, Михајловац (Срез
трстенички), завршила учитељску школу у Алексинцу, 19 година
службе, удата, двоје деце. У време окупације није радила, а у Ваљеву
ради од маја 1945. године. У упитнику је навела да јој је брат др
Радомир Милуновић био борац у Јастребачком партизанском одреду од
1941. и да је, јануара 1943, погинуо у борби.
Антић З. Божидар, учитељ у Ваљеву, рођ. 1. јуна 1902, Сурдулица,
ради непрекидно од 1922. године, ожењен, троје деце. До 1942. године
био је учитељ у Мионици и једно време режисер у Срезу колубарском у
Мионици. Потом долази у Ваљево и ради као учитељ. После
ослобођења „додељен“ је на рад у биоскопу „Централ“ и посао обавља
„врло савесно и предано“. „Заслужује сваку препоруку.“
Аћимовић С. Гаврило, рођ. 26. децембра 1910, Ђоновица (Македонија), учитељ у ваљевској Лозници, ради непрекидно од 1933. године,
ожењен, троје деце.
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Бабић М. Миодраг, рођ. 28. јуна 1910, Конатица (Срез посавски),
завршио Учитељску школу у Шапцу 1935, ради непрекидно од 1936.
године, ожењен, једно дете. До окупације и за време рата био је учитељ
у Стублинама (Срез посавски), а 23. јануара 1945. године постављен је
за учитеља у Поћути. У карактеристици је наведено да је премештен у
Ваљевски срез зато што је био „симпатизер четничке организације Д.
М., а од доласка овде лојалан је према стању садашњем.“
Бабић М. Косовка, рођ. 10. октобра 1914, Рајковић (Срез колубарски), завршила учитељску школу у Шапцу 1935, ради непрекидно од
1937. године, удата, једно дете. До окупације и за време рата била је
учитељица у Стублинама (Срез посавски), а 23. јануара 1945. године постављена је за учитељицу у Поћути. У карактеристици је наведено да је
премештена у Ваљевски срез зато што је била „симпатизер четничке
организације Д. М., а од доласка овде лојална је према стању садашњем.“
Бајић И. Стана, рођ. 8. августа 1903, Ваљево, завршена женска
учитељска школа, 20 година службе, удата за Илију Бајића, учитеља,
повратника из заробљеништва, троје деце. У време окупације радила у
Основној школи у Ваљеву. У карактеристици пише да се за време рата
држала исправно, да је добра и вредна и да је треба задржати у служби.
Васић В. Мара, рођ. 9. фебруара 1914, Сарајево, завршила учитељску домаћичку школу, има 10 година службе, удата, једно дете. У време
окупације није радила јер је отпуштена. По ослобођењу ради у Просветном одсеку СНО Ваљево „где послове отправља са вољом и савесношћу.“
Видић И. Драгиша, рођ. 31. октобра 1906, Рајковић (Срез колубарски), завршио Учитељску школу у Шапцу 1928, има 16 година стажа,
ожењен. Током окупације био је учитељ у Ваљеву када је ухапшен и
одведен у логор на Бањицу где је остао 9 месеци. После бекства из
логора ухватили су га четници 13. јуна 1944. и код њих је остао до
предаје 5. маја 1945. У карактеристици је наведено да се „истакао као
симпатизер Д. М. у толикој мери да је код њих остао до 10. маја 1945,
када се предао и амнестиран.“
Виденовић Милица, рођ. 20. маја 1891, Бијељина (Република Српска), завршила женску вишу девојачку школу, учитељску школу и течај
ручног рада, има 33 године стажа, удата за Петра Виденовића. У време
окупације није радила, пензионисана. Почетком 1945. реактивирана је
да би предавала цртање у гимназији у Ваљеву. „Преузета је у службу.“
Војисављевић Т. Славка, рођ. 3. маја 1912, Ваљево, завршена учитељска школа, 11 година службе, удата. Карактеристика: „Именована је
савесна као учитељица. Држала се коректно под окупацијом. Симпатизер народне борбе. Треба је примити у службу.“
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Војисављевић М. Тихомир, рођ. 9. новембра 1905, Пецка (Срез
подгорски – у другом упитнику пише да је рођен у Ваљеву), завршена
учитељска школа, 17 година службе, ожењен. У време окупације радио
је као учитељ у Косјерићу и Убу. Карактеристика: „Именовани се
коректно држао под окупацијом. Добар је као наставник. Симпатизер је
народноослободилачке борбе. Заслужује да буде примљен у службу.“
Вуксановић И. Вера, рођ. 20. новембра 1907, Мирковци (Хрватска),
живи у Ваљеву, завршена учитељска школа, 17 година службе, пензионер,
удата, муж Иван П. Вуксановић у заробљеништву у Немачкој, једно дете.
Карактеристика: „Именована је избеглица. Живећи у Ваљеву држала се
коректно под окупацијом. Заслужује да буде примљена у службу.“
Вучићевић К. Бранислав, рођ. 10. фебруара 1907, Осладић (Срез
подгорски), завршио Подринску учитељску школу у Шапцу 1926, ожењен учитељицом Смиљом, има троје деце. За време окупације био је
учитељ у Државној народној школи у Осладићу. У карактеристици се
наводи да се држао исправно, да је добар учитељ и да га треба задржати
у служби.
Вучићевић Б. Смиља, рођ. 27. фебруара 1907, Пауне (Срез колубарски), живи у Ваљеву, завршила Женску учитељску школу у Београду
1926. и положила практични учитељски испит, удата, троје деце. Карактеристика: „Именована је пензионисана за време окупације, 1941. За
време окупације држала се исправно. Овај одбор је мишљења да је треба
преузети у службу, јер је била корисна по борбу.“
Гавриловић В. Ранисав, рођ. 1903, Радуша (Срез тамнавски),
вероучитељ, завршио Богословску учитељску школу у Призрену, 20 година службе, ожењен, двоје деце. За време окупације био је вероучитељ
Основне школе у Ваљеву. Карактеристика: „Именовани се коректно
држао под окупацијом. Не мрзи народноослободилачку борбу. Као свештеник држи се по страни. Заслужује да буде примљен у службу.“
Госпавић Р. Јован, рођ. 17. септембра 1885, Богатић (Срез ваљевски), завршио је Учитељску школу у Јагодини, има 37 година и 9 месеци
стажа, ожењен, двоје деце. За време окупације је пензионисан. По ослобођењу ради у Просветном одељењу ОНО. Ипак, предложен је за
пензију.
Гошовић М. Јордана, рођ. Живковић, рођ. 27. децембра 1906, Пирот, живи у Ваљеву, завршила Учитељску школу у Пироту 1925, 19 година службе, петоро деце (син и 4 кћери). Син Страшимир, који има 17
година, налази се, од 1. октобра 1944. године, у НОВ. Карактеристика:
„Именована се за време окупације држала исправно. Добра је, вредна и
одана овој борби. У фамилији има борца НОВ и ПОЈ. Овај одбор је
мишљења да се задржи у служби.“ Као избеглица премештена је у Ваљево 1941. и исте године пензионисана. После ослобођења Ваљева поста131

вљена за учитељицу у Основној школи у Ваљеву. Била је у Бугарској са
децом у периоду март – август 1945, а у септембру поново почела да
ради у школи.126
Гутаљ (Манојла) Богдан, рођ. 31. октобра 1912, Стара Пилана (Срез
фојнички – БиХ), завршена учитељска школа, 9 година службе (од 1936.
године радио у Ламинцима – Срез Босанско Градишки, а од 10. априла
1942. године ради у ОШ у Лесковицама – Срез ваљевски), ожењен, једно
дете. Карактеристика: „...под окупацијом као и од ослобођења до данас
држања је коректног. Активно сарађује са народним властима и у одборима произишлим из народ. ослоб. борбе. Вредан радник. Владања и
понашања доброг и стручне спреме солидне.“
Гутаљ Б. Радојка, рођ. 10. јануара 1915, Босанска Дубица, завршена учитељска школа, 7 година службе; (од 1937. године радила у Ламинцима – Срез босанско-градишки, а од 10. априла 1942. године ради у ОШ
у Лесковицама – Срез ваљевски), удата, једно дете.
Димитријевић Ж. Вукосава, рођ. 31. октобра 1894, Београд, завршила учитељску школу, 27 година стажа, удата за учитеља Живорада
Димитријевића који је у заробљеништву, једно дете. За време окупације
је пензионисана, а лекарска комисија је исто предложила „услед слабог
здравља“.
Дрињаковић М. Синиша, рођ. 26. јануара 1904, Каменица (шабачка), завршена учитељска школа, 21 година учитељске службе у Жабарима (Срез колубарски), а за учитеља ОШ у Јошеви (Срез ваљевски)
дошао је 10. децембра 1944. године, ожењен, троје деце.
Дудић М. Марија, рођ. 9. јануар 1906, Босански Петровац (БиХ),
завршена учитељска школа, 18,5 година службе, у Ваљеву је од 15.
септембра 1944, удата, двоје деце. Карактеристика: „Учитељица Марија
М. Дудић, под окупацијом као и од дана ослобођења до данас држања је
коректног. Од стране окупатора и домаћих издајника хапшена је и
лежала дуго на Бањици, као симпатизер данашње борбе. Активно сарађује у извесним одборима произишлим из народноослободилачке
борбе, тако да њен рад како на просветном, тако и на политичком пољу у
свему задовољава. Сва је одана народноослободилачкој борби и данашњем времену и искрен пријатељ истог. Владања и понашања је доброг,
а стручна спрема врло добра.“
Ђорђевић З. Анка, рођ. 24. октобра 1907, Ваљево, ради као учитељица од 1929. године у селу Дупљај (Срез ваљевски), неудата. Ван
школе ради на „сузбијању неписмености“.
Ђукић Д. Добрила, рођ. 7. септембра 1911, Чачак, завршила Државну женску учитељску школу у Сомбору, 10 година службе, удата
126

Исто, ОНО Ваљево – Персонално одељење, кут. инв. бр. 6.

132

(муж Драгутин С. Ђукић у заробљеништву). У време окупације је отпуштена из службе јер, како је навела у упитнику, полицијски је оптужена
да је „сарађивала са својим братанцем Вел. Пауновићем, студентом који
је био у Ваљевском партизанском покрету, а који је пре тога у Јовањи
био код мене...“ У карактеристици је, између осталог, написано: „... На
почетку народног устанка имала је нешто симпатија за НОП због сестрића који је био у одредима н. војске због чега је мало малтретирана,
али је касније, у току окупације отишла више десно, на што је изгледа
утицао њен муж који је официр у заробљеништву у Немачкој. Иначе је
живчано прилично слаба, те је свака ситница нервира, а уз то и
прилично саможива.“
Ђурђевић Р. Будимир, рођ. 21. фебруара 1894, Суводање (Срез ваљевски), завршена учитељска школа, 24 године стажа (учитељ –
управитељ школе, школски секретар – ликвидатор у просветном одељењу Бановске управе), ожењен, троје деце. Син и ћерка су отишли у
Бугарску као васпитачи. Карактеристика: „До премештања у Ваљево, па
до данас држања је коректног. Ради у ђачкој трпези Црвеног крста у
Ваљеву, где је одређен од стране Просветног одељења ОНО. Владања и
понашања је доброг.“
Ђуричић Д. Наталија, рођ. 23. новембра 1914, Бабина Лука (Срез
ваљевски), завршила Учитељску школу у Београду, почела је да ради
1938. године и била учитељица у Грабовцу (Срез посавски) до јула 1942,
када је отпуштена. Исте године постављена је за учитељицу у Бабиној
Луци. Удата, једно дете. У карактеристици пише да је „децу у школи
лепо упутила у идеје народноослободилачке борбе. Владања и понашања доброг.“
Живановић Ж. Лепосава, рођ. 26. децембра 1915, Чачак, завршила
учитељску школу, у служби је од 1936. године и ради као учитељица у
Попучкама. Имала је прекид током 1942. године. Муж, такође учитељ
налази се у заробљеништву. Ван школе ради на „сузбијању неписмености, вредна наставница, владања и понашања доброг“.
Живковић С Добрила, рођ. 17. јануара 1922, Шабац, завршила
учитељску школу, годину и по дана стажа (1943. и 1944, била учитељица
у Свилеуви), удата за учитеља Слободана, једно дете.
Живковић Слободан, рођ. 17. децембра 1918, Ваљево, завршена
учитељска школа, 4 године службе, ожењен, једно дете. Од ослобођења
живи у Ваљеву и ради као учитељ у Дому пионира. Карактеристика:
„Именовани је за време окупације био учитељ у Свилеуви, Округ шабачки. Дошао је овде после ослобођења и ради у просветном одсеку. Може
се употребити за учитеља у селу. Симпатизер је ове борбе.“
Жижовић М. Милорад, рођ. 17. марта 1895, Горњи Бранетић (Срез
таковски), живи у Ваљеву, завршио Учитељску школу у Неготину а
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практични испит у Крагујевцу, 25 године службе, ожењен, двоје деце.
Пре рата и у време окупације радио је у Ваљеву као учитељ, а по ослобођењу се активирао у социјалном одсеку. Кћи Надежда је од 3. октобра
1944, у Првом пролетерском корпусу. Карактеристика: „Именовани је за
све време окупације био учитељ у Ваљеву и за све време држао се
исправно. Добар је радник. Члан је ЈНОФ учитеља. Овај одбор је
мишљења да би га требало задржати у служби.“
Жугић С. Катарина, рођ. 7. јануара 1909, Шабац, завршила учитељску школу, ради од 1929, а у Сушици (Срез ваљевски), као учитељица ради од 1937. године. У време окупације од 1941. до 1943. била је у
пензији када је поново враћена у службу. Ван школе ради на описмењавању одраслих и у АФЖ-у и „као искрен пријатељ покрета“ заслжује
препоруку да остане у служби.
Ивановић С. Милан, рођ. 24. априла 1884, Ваљевска Каменица, завршио Учитељску школу у Алексинцу и Духовну семинарију у Харкову
(Украјина), 35,5 година службе, ожењен. За време окупације је пензионисан. После рата, од стране лекарске комисије је предложен за пензију, „пошто је неспособан за привређивање“.
Ивковић М. Милојка, рођ. 25. јула 1900, Цветуља (Срез рађевски,
Округ шабачки), завршила учитељску школу; удата за Милана
Ивковића, учитеља који се налази у заробљеништву, има троје деце. У
служби је од 1921, радила је у Основној школи у Ваљеву од 1934. до
1944, а од 1944. у селу Стубо (Срез ваљевски). Карактеристика: „Учитељица Милојка Ивковић под окупацијом била симпатизер љотићеваца,
чак и два сина имала у Љотићевим добровољцима. Од ослобођења и доласка нар. ослобод. војске до данас лојална. Вредна и понашања, до сада
доброг, а стручне спреме такођер доброг.“ Одбор је мишљења да „треба
да заслужи препоруку.“
Илић Ж. Зорка, рођ. 22. јула 1901, Оровица (Љубовија), живи у
Ваљеву, завршила женску учитељску школу, 24 године службе, удата
(муж Жарко Илић, учитељ налази се у заробљеништву), 3 деце. У време
окупације радила је као учитељица у Основној школи у Ваљеву. Син
Душан је у Првој инжењерској бригади, а син Лазар, студент медицине
ради у заразној болници. Карактеристика: „Именована је добра учитељица. Симпатизер је ове борбе. Има два сина у НОВ. Овај одбор је
мишљења да би је требало задржати у служби јер је била корисна по
борбу.“
Илић М. Косара, рођ. 27. августа 1907, Љубовија, учитељица у
Ваљеву, удата (муж учитељ у заробљеништву), једно дете. У упитнику
написано: „не заслужује препоруку“, највероватније, зато што јој је
„став према НОВ – индиферентан“.
134

Илић И. Јованка, рођ. 17. септембра 1922, Ваљево. У време окупације, фебруара 1942, била је у затвору, као политички кривац. Почела
је да ради априла 1945, а пошто „активна у сваком погледу“ треба је
задржати у служби.
Јанковић Ж. Меланија, рођ. 13. јуна 1910, Вршац, завршила је
Учитељску школу у Вршцу, ради од 1928, удата је за Животу Ј. Јанковића, учитеља. У Рабровицу (Бранковина) дошла је 13. априла 1945.
године.
Јевтић Боривоје, рођ. 12. септембра 1908, Забрдица (Срез ваљевски), завршена учитељска школа, 11 година службе, ожењен, једно дете.
У време окупације радио је као учитељ у Забрдици, а са НОП-ом сарађује од 1941. године. Карактеристика: „Именовани је савестан као учитељ.
Одан народној борби. Члан је СНОО и ЈНОФ. Под окупацијом се држао
коректно, тј. на страни ослободилачке борбе. Заслужује да буде примљен
у службу.“ У народној власти обавља дужност секретара СНО Ваљево.
Јевтовић В. Драгољуб, рођ. 12. новембра 1899, Бијоска (Срез
ужички), живи у Ваљеву. Од школе има пуну гимназију са матуром, учитељску школу и испит за школског надзорника, 24 године службе, од
којих је 6 година радио као срески школски надзорник у Ваљеву. Ожењен је и има 5 деце. Карактеристика: „Именовани је као школски надзорник под окупацијом био врло коректан према симпатизерима народно-ослободилачке борбе.“
Јегдић Т. Рахила, рођ. 8. октобра 1913, Костур – Банат, завршена
учитељско-домаћичка школа, 7,5 година службе, за време окупације
била учитељица у домаћичким школама. Ради као учитељица у ваљевској Лозници.
Јеличић М. Олга, рођ. 15. јануара 1903, Ваљево, завршена учитељска школа, 21 година службе. До априла 1942. године била је учитељица
у Петници, када је пензионисана, „а уствари отерана у логор на Бањици.“ По пуштању из логора живела је код родбине у Београду и Ужицу.
У карактеристици је написано: „По пуштању из лагера остала је и даље
симпатизер ове борбе и сарађивала са партизанским одредима. Вредна је
и врло агилна те као таква је за сваку препоруку.“
Јеремић Десанка, рођ. 5. септембра 1900, Ваљево, завршена учитељска школа, 24 године службе, удата за учитеља Драгутина Јеремића,
троје деце. За време окупације била је у пензији, односно до 1. октобра
1944. године. Карактеристика: „Именована је пензионисана за време
окупације. Од ослобођења ради активно у АФЖ-у и на другим местима.
Добра је учитељица и радница. Овај одбор је мишљења да се задржи у
служби.“
Јеремић Драгутин, рођ. 18. маја 1906, Ваљево, завршена учитељска школа, 17 година службе, ожењен, троје деце. У време окупације био
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је „режисер учитеља Среза ваљевског.“ Карактеристика: „Именовани је
вредан као наставник. Коректно се држао за време окупације. Данас је
на линији народно-ослободилачке борбе. Заслужује да буде примљен у
службу.“
Јеремић Олга, дев. Митровић, рођ. 6/19 новембра 1914, Краљево,
живи у Ваљеву, завршила учитељску школу, има 6,5 година службе, удата, две кћерке. Две године је радила у школи за „дефектну децу“.
Карактеристика: „За време окупације именована је отпуштена, односно
пензионисана из политичких разлога. За све време окупације држала се
линије народно-ослободилачке борбе са које није скретала ни када је
била у питању њена служба. Припада народно-ослободилачком покрету
са којим је сарађивала и за време окупације. С обзиром на горње, одбор је
мишљења да је употребљива за службу и да је у исту треба повратити.“
Јовановић Т. Видоје, рођ. 28. јуна 1890, Ваљево, завршио
учитељску школу, ради од 1909. године, ожењен, двоје деце. За време
рата био је у пензији. Према карактеристици за време окупације имао је
коректно држање и: „У сваком погледу задовољава. Искрен пријатељ
покрета. Заслужује сваку препоруку.“
Јовановић П. Видосава, рођ. 29. јануара 1886, Ниш, завршила занатску школу, 23 године радила је као учитељица на домаћичким течајевима, а од 1942. године је у Бранковини. Имала је коректно држање.
Од стране лекарске комисије предложена је за пензију.
Јовановић Т. Георгина, рођ. 8. јануара 1904, Ваљевска Каменица,
16 година службе, удата, једно дете. У време окупације била је у пензији.
Предложена је за отпуштање из службе, јер није отишла у место где је
добила посао.
Јовановић Д. Љубица, рођ. 7. децембра 1896, Београд, живи у
Ваљеву, завршила Женску учитељску школу у Београду, 30 година службе, удата, двоје деце. Карактеристика: „Именована је пензионисана за
време окупације. За све време држала се исправно. Одличне стручне
спреме. Савршен метод предавања и на пољу образовања ученика показивала је увек најбоље резултате. Овај одбор с обзиром на горње је
мишљења да је треба реактивирати и примити у службу.“ Нешто
касније, одбор је дао мишљење да „ради неколико смртних случајева у
породици не учествује активно у народноослободилачком покрету. Због
болести, а у интересу службе, требало би је пензионисати.“
Јовановић Ц. Марија, рођ. 24. фебруара 1903, Велика Барна (Хрватска), завршила Државну учитељску школу у Пакрацу, 18 година
службе, удата, једно дете. До 1941. године била је учитељица у
Драгачеву – Скопље, када долази у Ваљево. За време рата није радила.
После ослобођења је веома активна, секретар је АФЖ и „заслужује
сваку препоруку“ за пријем у службу.
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Јовановић М. Тихомир, рођ. 5. марта 1910, Драгинац (Срез јадрански), завршио Учитељску школу у Чаковцу, а учитељски испит у Ужицу,
ради од 1930, ожењен учитељицом Георгином, једно дете. За време
окупације радио је у Просветном инспекторату Окружног начелства у
Ваљеву, а од ослобођења је учитељ у Златарићу и ради на сузбијању
неписмености и задругарству. „Заслужује препоруку“ за пријем у службу.
Јовановић (Марка) Томислав, рођ. 24. фебруара 1915, Котешица
(Срез ваљевски), 5,5 година службе, ожењен, једно дете. Време окупације провео на раду у школи у Котешици. Ван школе ангажован је на
сузбијању неписмености и задругарству. „Владања и понашања доброг, а
стручне спреме такође добре“
Ковачевић Р. Катарина, рођ. 11. септембра 1901, Алексинац, живи
у Ваљеву, завршена учитељска школа, 23 године службе, удата двоје
деце. Карактеристика: „Именована је пензионисана за време окупације.
Одличан је радник. Одана је овом покрету. Овај одбор је мишљења да би
је требало преузети у службу јер је физички здрава и била би корисна и
сада за борбу.“
Којић М. Станислава, рођ. 8. септембра 1908, Соко Бања (Округ
нишки), завршила учитељску школу, 11 година службе, удата, једно дете.
Од капитулације до фебруара 1943, била је учитељица у Језеру (Округ
нишки), а од тада живи у Ваљеву, као пензионер. Муж Милорад присилно је мобилисан од стране Српске државне страже децембра 1941,
где је остао све до 15. августа 1945. године, односно до објаве Врховног
штаба НОВ и ПОЈ. Био је ађутант. Одбор је мишљења „да може да буде
у државној служби.“
Констатиновић Ј. Катарина, рођ. 14. септембра 1885, Скопље,
завршила учитељску школу, 34 године стажа, једно дете. У Ваљеву је од
јуна 1941, а пре тога је радила у Велесу (Македонија). За време окупације је пензионисана, што се поново предлаже.
Костић Р. Зорка, рођ. 15. децембра 1909, Манојловци (Срез руднички), живи у Ваљеву, завршена учитељска школа, 15 година државне
службе, удата, једно дете. Карактеристика: „Именована је пензионисана
за време окупације. За време окупације држала се исправно. Добар је
радник. Овај одбор је мишљења да је треба реактивирати.“
Кукуљ С. Босиљка, рођ. 17. децембра 1901, Косињ (Лика – Хрватска), ради од 1923, удата, двоје деце. Као морално исправна, коректна и
одана „заслужује препоруку“ за добијање посла.
Лазић (Чедомира) Љубица, рођ. 4. августа 1912, Белошевац (Срез
ваљевски), завршена учитељска школа, ради од маја 1937. године, а
учитељица у Бачевцима (Срез ваљевски) је од 13. децембра 1944. године. У карактеристици је написано да се не ангажује довољно, да је према
покрету резервисана и да „не заслужује препоруку“:
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Лаушевић Р. Зорка, рођ. 10. фебруара 1895, Обреновац, живи у
Ваљеву, завршила учитељску школу, има 30 година службе, у Поћути
ради 27. априла 1944. године. Карактеристика: „Именована је за време
окупације била учитељица у Ваљеву. Држала се исправно. Сада се држи
резервисано, иначе је добро спремна учитељица. Овај одбор је мишљења да именовану треба пензионисати уколико има довољно просветних
радника.“
Љешевић Б. Ана, рођ. 26. априла 1924, Штип (Македонија), живи
у Ваљеву, има положен виши течајни испит. До 1943. године била је ђак,
потом је пола године радила као васпитач у избегличком дому у Врњачкој Бањи, када одлази у војску. Отац јој је у четницима од марта 1943. и
о њему не зна ништа, док јој је брат у НОП од августа 1944. године.
Карактеристика: „Способна, веома вредна, потпуно заслужује државну
службу.“
[Негић Јелена, рођ. 1. јануара 1903, Ваљево, завршена учитељска
школа, 22 године службе, удата, два сина. Време окупације провела је у
Ваљеву као пензионерка. Један од синова био је мобилисан у Ђачки
батаљон у четницима, од јула 1944. године. Од дана оснивања АФЖ,
веома активна и ради у санитету. Карактеристика: „Именована се
коректно држала под окупацијом. Вредна је као учитељица. Заслужује
да буде примљена у службу.“ види стр. 141]
[Никезић Б. Олга, рођ. 16. августа 1902, Горњи Милановац, живи
у Ваљеву, завршила је Женску учитељску школу у Крагујевцу, 23 године
службе, удата, једно дете. У време окупације је радила у Ваљеву. Муж
јој се налази у заробљеништву. Карактеристика: „Именована је савесна
као учитељица. Није се компромитовала под окупацијом. Данас се држи
по страни. Скоро је изгубила двоје деце од запаљења мозга. Муж јој је у
ропству. Заслужује да буде примљена у службу.“ види стр. 141]
Максимовић Д. Босиљка, рођ. 15. јула 1899, Ваљево, завршила
учитељску школу, 22 године службе, за време окупације није радила,
удата (муж учитељ), има петоро деце. Два старија сина су насилно
одведена од стране четника, августа 1944, и у време попуњавања
упитника, јуна 1945. године, „судбина о њима“ није јој била позната.
Два млађа сина су у партизанима, од октобра 1944. године. Према
мишљењу одбора, заслужује препоруку да се врати у службу.
Максимовић Р. Драгомир, рођ. 9. јула 1896, Ваљевска Каменица,
завршена учитељска школа, 26 година службе као учитељ и управитељ
школе, ожењен учитељицом Босиљком, петоро деце. За време окупације
је радио у Доњој Грабовици. Затваран је и осуђиван на принудни рад од
стране Немаца. Веома је ангажован „у просветном и политичком пољу и
заслужује сваку препоруку.“
138

Манојловић Ж. Добринка, рођ. 10. септембра 1905, Лозница (подрињска), завршена учитељска школа, 20 година службе, удата за учитеља. У време окупације није радила.
Манојловић М. Живко, рођ. 1. новембра 1900, Даниловград (Црна
Гора), завршена учитељска школа, 19 година стажа, ожењен учитељицом. Уа време рата био је учитељ у Ваљеву и околини. После ослобођења ради у ОШ у Златарићу. Заслужује препоруку за останак у служби.
Марковић М. Јулијана, рођ. 22. августа 1902, Ваљево, завршена
учитељска школа, 24 године службе, удата за учитеља, 5 деце. Пре рата
је радила у Бранковини, а за време окупације је пензионисана. Две кћерке, Десанка и Олга, се налазе у Првој пролетерској бригади, од јесени
1944. године. Олга је погинула у борбама у Срему. Карактеристика:
„Именована је пензионисана за време окупације. За све време држала се
исправно. Добра је и вредна учитељица. Одана овој борби. Овај одбор је
мишљења да је употребљива за службу и да је треба у исту повратити.“
У другом упитнику је написано: „Својим радом, до сада, не заслужује
препоруку.“
Марковић Ж. Радмила, рођ. 28. маја 1911, Јунковац (Лазаревац),
завршила учитељску школу, 10 година службе, има ванбрачног сина. У
време окупације је радила (Јабучје, Лелић, Сушица, Бабина Лука). Ради
на сузбијању неписмености и заслужује препоруку да остане у служби.
Мијач С. Ружа, рођ. 2. јануара 1913, Бијељина (Република Српска),
завршена учитељска школа, 7 година стажа, удата, два сина. За време
окупације је отпуштена из службе, а после ослобођења ради у Рабровици (Бранковина).
Милатовић Ђ. Крстивоје, рођ. 24. марта 1907, Ваљево, завршена
учитељска школа, ожењен учитељицом. Има 17 година службе, а од
октобра 1934. управитељ је и учитељ ОШ у Горњој Грабовици. Радио је
и за време окупације. У НОП-у је, од 1941, имао два брата, Милорада и
Илију Милатовића. Илију су Немци стрељали 1941. године. Заслужује
препоруку за останак у служби.
Милатовић К. Софија, рођ. 19. августа 1906, Ваљево, завршена
учитељска школа, удата. Има 18 година службе, а од октобра 1931. је
учитељица ОШ у Горњој Грабовици. За време окупације је била у пензији. Ангажована је на просветном пољу (аналфабетски течајеви) и
заслужује препоруку да остане у служби.
Миленковић А. Станислава, рођ. 3. новембра 1901, Ваљево, завршила Женску учитељску школу у Београду, удата за учитеља, четворо
деце. У служби је од 1922. године. До окупације радила је у Ваљеву.
„Заслужује препоруку.“
Милинковић Ђ. Александар, рођ. 20. фебруара 1897, Лесковац,
живи у Ваљеву, завршио Учитељску школу у Скопљу, 25. година службе,
139

ожењен Станиславом, такође учитељицом, 4 деце. Син Боривоје у НОВЈ.
Карактеристика: „Именовани се све време окупације држао исправно.
Добар је и амбициозан учитељ. Одан данашњој борби. Овај одбор је
мишљења да се именовани задржи у служби.“
Милисављевић Н. Милорад, рођ. 13. октобра 1899, Ваљевска Каменица, завршио Учитељску школу у Неготину, 24 године стажа,
ожењен, двоје деце. За време окупације био је учитељ у Ваљеву, а од
априла 1945. је учитељ у Бачевцима (Срез ваљевски). Имао је добро
владање и понашање. Због лошег здравља предложен је за пензију.
Миловановић В. Светислав, рођ. 16. децембра 1899, Санковић
(Срез колубарски), живи у Ваљеву, завршио Државну учитељску школу
у Врању, 22 године службе, ожењен, једно дете. Карактеристика: „Именовани је за све време окупације био учитељ у Ваљеву, и за све то време
исправно се држао. Добар је радник, вредан и поштен. Овај одбор је
мишљења да га треба задржати у служби.“
Милићевић М. Вукосав, рођ. 20. јануара 1897, Крушевац, завршена учитељска школа, има 26 година стажа, ожењен, двоје деце. За
време окупације био је учитељ у Ваљеву, а у селу Белић (Срез ваљевски)
је од децембра 1944. године. У једној карактеристици је написано да
његов рад није за похвалу, да је несталан, снисходљив и да „треба да се
поправи“, док је у другој, написаној јуна 1945, да је владања и понашања доброг и да активно сарађује у својој општини.
Миловановић В. Светислав, рођ. 16. децембра 1902, Санковић
(Срез колубарски), завршио је Државну учитељску школу у Вршцу, 23
године службе, ожењен, једно дете. Пре и за време окупације био је учитељ у Ваљеву. Морално исправан, коректан и одан НОВ, па заслужује да
остане у служби.
Мирчетић М. Милоје, рођ. 5. маја 1914, Скела (Срез посавски),
завршена учитељска школа, ожењен, једно дете. За време окупације
радио је у Скели, а од децембра 1944. је учитељ у Горњим Лесковицама.
Заслужује да остане у служби.
Михаиловић М. Драгољуб, рођ. 4. децембра 1909, Лутица (Срез
посаво-тамнавски), завршио је богословију и ради непрекидно од 1935.
године као вероучитељ у Основној школи у Ваљеву, неожењен. Карактеристика: „... Од дана ослобођења до данас лојалан, али посве пасиван
тако да нигде не учествује нити штогод ни у ма чему доприноси нар.
ослободилачкој борби. Шта више не показује ни мало смисла, ни воље
за дух данашњег времена, те даје утисак човека коме све ово врло тешко
пада...“ Према мишљењу одбора не заслужује препоруку да се задржи у
служби.
Михаиловић Ч. Зорка, рођ. 4. априла 1902, Кореница (Република
Хрватска), живи у Ваљеву, завршила женску учитељску школу, 18 годи140

не службе, удата, једно дете. У Ваљеву ради од новембра 1944, а пре
тога радила је у Мионици. Карактеристика: „Именована је пензионисана
за време окупације. За све време окупације држала се исправно. Добра је
и вредна учитељица. Одана је данашњој борби. Овај одбор је мишљења
да се задржи у служби.“
Михајловић С. Стана, рођ. 22. децембра 1899, Ваљево, завршена
учитељска школа, 24 године службе, удовица, једно дете. На питање да ли
је активно сарађивала са НОП написала је: „Од уласка ослободилачке војске у санитетској екипи и сталним штрикањем чарапа.“ Карактеристика:
„Именована је за време окупације била учитељица у Ваљеву, и за сво то
време држала се исправно. Симпатише овај покрет. Вредна је и добар радник. Овај одбор је мишљења да би је требало задржати у служби.“
Негић И. Јелена, рођ. 1. јануара 1904, Ваљево, завршила учитељску школу, 21 годину службе, удата, два сина. У Ваљеву је од 1941.
године. За време окупације није радила, а од октобра 1944. ради у ОШ у
Ваљеву. Ван школе ради на сузбијању неписмености у болници. Један
син је мобилисан у Ђачки батаљон јуна 1944, а други ради у „Вистаду“
од уласка НОВ у Ваљево. Заслужује препоруку да се задржи у служби.
Недић Живко, рођ. 23. септембра 1919, Лелић (Срез ваљевски),
завршио учитељску школу. За време окупације био је у заробљеништву.
Карактеристика: Према извештају општинског народног одбора у Лелићу, именовани је се за све време окупације налазио у заробљеништву
и о његовом држању нема конкретних доказа, већ се једино из писама
која је упућивао свом оцу, види да је осуђивао поступак Нешка Недића
због сарадње са Д. М., наглашавајући, да је он био овде да би се противу
њега борио, из чега се може закључити да је био симпатизер Народноослободилачког покрета.“
Никезић Б. Олга, рођ. 16. августа 1902, Горњи Милановац, завршена женска учитељска школа, ради од 1922, а у време окупације радила
је у Ваљеву – није имала прекида у служби, удата (муж официр налази
се у заробљеништву), једно дете. У карактеристици је написано: „...
Активно не учествује у данашњем покрету. Није се стекло уверење да је
одана данашњој борби, те у овом смислу ради само по дужности“, а у
закључку да „у интересу службе треба је пензионисати.“
Новаковић М. Жарко, рођ. 11. августа 1890, Окучани (Хрватска),
35 година стажа, завршена учитељска школа, ожењен, једно дете. Радио
је као учитељ у БиХ. За време окупације је затваран од стране усташа у
Старој Градишци, потом је дошао у Србију као избеглица. Једно време је
био учитељ у Лесковицама, а затим у Кланици. У карактеристици пише:
„Активно сарађује са народним властима у духу народноослободилачке
борбе и њених идеја. Иако старији не жали труда, те је одан и искрен
пријатељ данашњег стања.“ У закључку: „Заслужује препоруку.“
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Обрадовић Н. Адам, рођ. 3. јуна 1917, Ражана (Косјерић), у другом
пише Мрчић (Срез колубарски), завршена учитељска школа, 6 година
службе, једно дете. До августа 1942. године радио је у Бабиној Луци, а
затим је дошао у Петницу. Пошто има исправан и коректан став према
НОВ, „заслужује препоруку“ за останак у служби.
Обрадовић С. Велимир, рођ. 17. августа 1898, Ваљево, завршена
Учитељска школа у Јагодини, 26 година службе, у Лелићу је са службом
од децембра 1944. године, ожењен, једно дете. У Ваљеву је од септембра
1941. године и сво време окупације је био у пензији. Карактеристика:
„За време свог боравка у Ваљеву у току окупације држао се исправно.
Окупатора, као и његове сараднике није ничим помагао.“
Обрадовић В. Луција, рођ. 1. јуна 1890, Александрово, завршена
учитељска школа, 31 година службе, удата за Велимира Обрадовића. У
Ваљеву је од 1941. године. За време окупације била је у пензији. Због
лошег здравља, и после ослобођења, предложена је за пензију иако је
имала „владање и понашање добро.“
Обреновић (Вуксана) Владимир, учитељ у Ваљеву, завршио је
учитељску школу 1927, течај за дефектну децу у Земуну 1931. и двомесечни курс за наставнике стручних занатских, односно занатских школа.
За време окупације био је у заробљеништву до 22. августа 1945 (нема
података где). По доласку, одмах се укључио у Народни фронт, а нарочито је радио на народном просвећивању, покретним биоскопима, усменим
новинама и народном универзитету. Такође, наставник је Основне школе
у Ваљеву дефектног одељења.127
Павићевић Ј. Ђорђе, рођ. 19. априла 1897, Петница (Срез ваљевски), живи у Ваљеву, завршена учитељска школа, 24 године службе, ожењен учитељицом Стојанком, троје деце. Карактеристика: „Именовани је
за време окупације био учитељ у Ваљеву. Држао се исправно. Добар је и
вредан учитељ. Овај одбор је мишљења да би га требало задржати у служби.“ У другој карактеристици написаној јуна 1945, пише да ван школе не
сарађује ни са једним одбором, нити показује вољу за то, и даље пише:
„Алкохоличар те скоро није за школу. У интересу деце и службе најбоље
би било на основу година службе пензионисати га...“
Павићевић Ђ. Стојанка, рођ. 17. јануара 1898, село Чубра (Крајина
– Хрватска), живи у Ваљеву, завршена учитељска школа, удата, троје
деце, од којих су син Милутин (стар 22 године) и кћи Олга (15 година), од
јесени 1944. у НОП. Карактеристика: „Именована је за време окупације
била учитељица у Белошевцу. Држала се исправно. Добра и вредна учитељица. Овај одбор је мишљења да би је требало задржати у служби.“
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Павличић Блага, рођ. 13. јула 1904, Прилеп, живи у Ваљеву, завршила учитељску школу, 19 година службе, удата, двоје деце. Карактеристика: „Именована је као избеглица дошла у Ваљево. За све време окупације држала се исправно. Добра је учитељица и радник. Препоручује
се да остане у служби.“
Павличић Милован, рођ. 19. јуна 1900, Горица (Црна Гора), живи
у Ваљеву, завршио учитељску школу, 19 година службе, ожењен учитељицом, двоје деце. Карактеристика: „Именовани је као избеглица дошао
у Ваљево. За све време окупације држао се исправно. Добар је учитељ и
радник. Овај одбор је мишљења да би га требало задржати у служби.“
Павловић Даница, рођ. 12. септембра 1917, Бризби (САД), завршила учитељску домаћичку школу, 4 године службе, удата, једно дете.
Муж јој је ступио у партизанске одреде 1941, као и бројни чланови
породице (девер, три сестре и брат, браћа од стричева...). За време
окупације није радила. Карактеристика: „Учитељица Даница Павловић,
под окупацијом, као и од ослобођења до данас, држања је коректног.
Запослена је стално у Дому пионира, где кроз тај дом највише и ради за
омладину и спровођењу пионирских идеја. Одана је данашњој борби,
искрен пријатељ исте.“
Полексић Д. Аница, рођ. 17. фебруара 1902, Ваљевска Каменица,
живи у Ваљеву, завршена учитељска школа, 29 година службе, удовица,
двоје деце. Окупацију је провела у пензији у селу Конатице (Београдски
округ). Карактеристика: „Именована је пензионисана за време окупације. За све време држала се исправно. Муж јој је заклан од стране четника. Одличан је радник. Одана данашњој борби. Овај одбор је мишљења
да именовану треба задржати у служби.“
Попић В. Зора, рођ. 7. априла 1907, Невесиње (БиХ), живи у Ваљеву као избеглица, завршена учитељска школа, 18 година државне службе, удата, једно дете. За време окупације је пензионисана, а после
ослобођења почела је да ради у школи у Ваљеву. Карактеристика: „Именована је пензионисана за време окупације. За све време окупације
држала се исправно. Добар је радник. Одана данашњој борби. Овај
одбор је мишљења да се именована задржи у служби.“
Поповић Б. Драга, рођ. 26. октобра 1907, Дудовица (Срез
колубарски), завршила Учитељску школу у Београду, има 12 година
службе, удата за учитеља, двоје деце. За време окупације била је у
пензији, а од октобра 1944. ради у школи у Рабровици. „Заслужује сваку
препоруку“ да остане у служби.
Петровић У. Михајло, рођ. 1. септембра 1907, Ваљево, завршио
учитељску школу, 13,5 година службе. За време окупације био је у
заробљеништву у Немачкој. Његов брат Љубомир Петровић ступио је у
НОБ 1941. године. У карактеристици је написано да га, као вредног и
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оданог НОП-у, јавног радника „треба преузети у државну службу и
поставити за среског школског инспектора Среза ваљевског.“
Петровић Д. Првослав, рођ. 14. децембра 1919, Клинци, завршио
учитељску школу. Није радио јер је био у заробљеништву од 19. априла
1941, до 8. маја 1945. године, и зато његов „став према народноослободилачком покрету није познат овом одбору.“
Рајновић С. Никола, рођ. 16. априла 1901, Копривница (Хрватска),
завршена учитељска школа, 25 година службе, ожењен, двоје деце. За
време окупације вршио је учитељску дужност у Ваљеву. Био је у војсци
од октобра 1944, до јуна 1945. године. Према карактеристици „одан је
данашњој борби, владања и понашања доброг.“
Раковић Б. Мирко, рођ. 24. јула 1921, Станина река (Срез подгорски), завршио учитељску школу 1942. године и од тада до ослобођења био је учитељ у Јошеви. По ослобођењу је добио намештење у
Драчићу. Према једном од упитника за време окупације је „био четнички
функционер“ и тек „треба да заслужи препоруку“ за останак у служби.
Ракочевић В. Крсто, рођ. 7. септембра 1903, Доња Морача (Колашин – Црна Гора), завршена учитељска школа, 16 година службе, ожењен. За време окупације био је учитељ школе у Петници, где и даље
ради и „заслужује“ да остане у служби.
Ранковић (Момира) Драгослав, рођ. 28. јула 1908, Дражевац (Степојевац), завршио Учитељску школу у Београду, 14 година службе. За
време рата вршио је учитељску дужност. На питање да ли има кога од уже
породице у НОП, написао је: „Александар Ранковић првоборац од 1941.
год. и раније.“ У карактеристици пише да сарађује са НОБ, највише преко
ЈНОФ-а учитеља Среза ваљевског, и да је „омиљен просветни радник“.
Закључак одбора је да заслужује препоруку да остане у служби.
Расулић С. Иконија, рођ. 17. јула 1917, Бабушница, завршена учитељска школа, 7 година службе, удата за Србољуба Расулића, који је био
у НОП-у од 1941, једно дете. За време окупације радила је у школи у
Ваљеву. Заслужује препоруку за пријем.
Ристић М. Зорка, рођ. 16. маја 1907, Београд, завршила Учитељску
школу у Шапцу, 18 година службе, удата, два сина. За време окупације
била је у пензији, а од септембра 1944. ради у Бранковини. Према
мишљењу одбора, треба је пензионисати јер је болесна.
Ристић В. Милан, рођ. 14. јуна 1904, Шабац, завршио учитељску
школу, ради од 1924, ожењен, два сина. Од ослобођења ради у Бранковини. Ван школе ради на сузбијању неписмености. Заслужује препоруку да остане у служби.
Рољевић Н. Милан, рођ. 6. маја 1909, Ваљево, завршена учитељска школа, 11 година службе. У време рата радио је као учитељ у Ваљевској Каменици. Карактеристика: „Предлаже се за премештај у другу
144

школу истога среза, пошто је потребно да промени поље рада.“ Тако је
премештен у ОШ у Дружетићу. Према мишљењу одбора не заслужује
препоруку за останак у служби.
Савић Н. Ана, рођ. 27. марта 1913, Бранковина (Срез ваљевски),
завршена учитељска школа, у служби је од 1934. године, после рата ради
у Јовањи. У закључку пише: „Заслужује препоруку.“
Савић Н. Вера, рођ. 22. јула 1920, Бранковина (Срез ваљевски), завршена учитељска школа. Радила је само од децембра 1941, до маја
1942, да би по ослобођењу добила посао у Бранковини. У закључку пише: „Заслужује препоруку.“
Савић С. Мирослав, рођ. 19. априла 1901, Ваљево, завршио учитељску школу, 23 године службе, ожењен. Почео је да ради 1922. године
у Суводању (Срез подгорски), а од 1937, до ослобођења 1944, радио је у
Ваљеву, као учитељ, а од тада до дана попуњавања упитника, јуна 1945,
је на војној дужности као шеф Градске кланице у Ваљеву. Карактеристика: „Именовани је за све време окупације учитељ у Ваљеву. За то време
није се мешао ни у једну политичку струју, али је познат као реакционар. Стручне спреме слабе, на пољу просвете показује слабе резултате.
Од уласка народно-ослободилачке војске ради у кланици, као шеф исте.
Врло је активан и свој посао обавља на задовољство овога одбора. С
обзиром на напред изложеног, овај одбор је мишљења да га треба задржати на садашњој његовој функцији – шефа кланице.“
Смиљанић В. Сретен, рођ. 19. фебруара 1898, Качулице (Чачак),
завршио Учитељску школу у Скопљу, 23 године службе, ожењен, три
ћерке. Од ослобођења ради у Попучкама. Предлаже се да остане у служби, јер, како је наведено у карактеристици „од 1942. год. под окупацијом, као и од дана ослобођења до данас држања је коректног. Учествује кроз манифестације за нар. ослободилачку борбу. Материјално
ову борбу у свакој прилици је помагао. Исто тако, за ову борбу и њене
идеје залаже се кроз своју школу. Владања и понашања доброг, а
стручна спрема је такође добра.“
Софронијевић Г. Светолик, рођ. 26. августа 1900, Крагујевац,
завршио Мушку школу у Јагодини, 25 година службе као учитељ и управитељ, ожењен, троје деце. За време окупације и по ослобођењу био је
као учитељ у селу Лозница (Срез ваљевски). Карактеристика: „Под окупацијом, као и од дана ослобођења до данас држања је коректног. Активно сарађује са народним властима у духу нар. ослобод. борбе. Одан,
искрен, добар радник у школи и ван школе. У политичком погледу, такође се довољно истиче. Доброг владања и понашања, а стручне спреме
солидне.“
Срећковић Михаило, рођ. 23. јуна 1915, Кланица (Срез ваљевски),
завршио учитељску школу, 6 година стажа. За време окупације није
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радио, а од априла 1945. године учитељ је у Лозници (Ваљевски срез).
Карактеристика: „Сарађује са народним властима у духу народ. ослобод.
борбе. Вредан радник, лепог понашања.“
Стевановић Ј. Борка, рођ. 3. августа 1921, Ратари (Срез посавски),
завршена учитељска школа, почела да ради 1941. године у Срезу посавском, а у село Котешица (Срез ваљевски) дошла је јануара 1945. У закључку пише: „Заслужује препоруку.“
Стефановић Р. Лепосава, рођ. 19. септембра 1913, Ваљево, завршила учитељску школу, 7 година, удата („муж Радивоје официр у заробљеништву“). Ради непрекидно од 1938, а по ослобођењу је учитељица у
Белошевцу. Секретар је АФЖ. У закључку пише: „Заслужује препоруку.“
Стефановић С. Никола, рођ. 15. фебруара 1896, Пипери (Црна
Гора), живи у Ваљеву, завршена учитељска школа, 25 година службе као
учитељ и управитељ, ожењен, четворо деце. Време окупације провео је
у Ваљеву као учитељ. Карактеристика: „Именовани је избеглица из
Пећи. Добар је и поштен радник. Сарађује у садашњој борби од почетка.
Има сина у војсци, кћер у омладинским организацијама. Председник је
ЈНОФ учитеља. Овај одбор је мишљења да би га требало задржати у
служби.“
Стојановић Т. Коста, рођ. 22. априла 1910, Орахов До (БиХ),
завршена учитељска школа, 14 година службе, ожењен учитељицом. За
време окупације радио је у Бранковини, а по ослобођењу у селу Драчић.
Такође, за време окупације био је мобилисан од стране четника, али био
је и у затвору 1942. „као политички сумњив“. Карактеристика: „Учитељ
Коста Стојановић, од повратка из бегства испред народноослободилачке
војске, па до данас, држања је лојална. Био је активни сарадник
четничких организација Д. М. За сада ради највише преко школе у којој
је запослен. Стручна спрема добра.“ У закључку пише: „Треба да
заслужи препоруку.“
Стојановић К. Магдалена, рођ. 8. априла 1915, Грац (Аустрија),
завршила учитељску домаћичку школу, ради непрекидно од 1937. на
течајевим за домаћице, удата за учитеља. У карактеристици пише: „Испред народноослободилачке војске бегала је са својим мужем Костом
Стојановићем, који је био припадник четничких организација Д. М.
Сада запослена при трпези ђачкој Црвеног крста у Ваљеву, учитељица
домаћичког течаја за надзор у кухињи.“ У закључку је написано: „Треба
да ради па да заслужи препоруку.“
Стојићевић И. Љубиша, рођ. 8. априла 1912, Горња Врањска (Шабац), завршена учитељска школа, 11 година службе, ожењен, једно дете.
За време и после окупације радио је као учитељ и управитељ школе у
селу Стубо (Лелић). У закључку пише: „Заслужује препоруку.“
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Тадић Р. Видосава, рођ. 10. јуна 1906, Пилица (Бајина Башта), живи
у Ваљеву, завршена учитељска школа, 20 година службе, има једно дете.
За време рата је радила као учитељица. Карактеристика: „Именована је за
све време окупације била учитељица у Ваљеву. И за све време исправно
се држала. Од ослобођења Ваљева до данас, иде на сваки рад. Помаже
борбу. Овај одбор је мишљења да би је требало задржати у служби.“
Танасић М. Даница, рођ. 6. септембра 1904, Крушевац, завршила
6 разреда гимназије и две године учитељске школе, 18 година службе.
Живи у Ваљеву, удата, двоје деце. Муж Михајло, стар 39 година, налази
се у заробљеништву. У карактеристици пише да не сарађује са НОБ
„шта више добија се утисак да за све ово не показује ни мало смисла ни
воље, изговарајући се стално својом болешћу коју лекарска комисија
није могла установити. Није никаква радница у школи те би је, у
интересу школе, требало из исте уклонити.“
Тодоровић Н. Бранислава - Бранка, рођ. 6. марта 1911, Обреновац, завршена учитељска школа, 16 година стажа, после ослобођења је
са службом у селу Жабари (Срез ваљевски). Веома је активна и „заслужује препоруку“.
Ћирић Ч. Живан, рођ. 21. новембра 1906, Придворица (Чачак),
завршио учитељску школу, 17,5 година службе, ожењен, троје деце.
Радио је за време окупације. У Лелићу је са службом од децембра 1944.
године. Карактеристика: „Учитељ Живан Ч. Ћирић, под окупацијом био
је секретар националног четничког одбора зашто је био осуђен и одмах
амнестиран. Од тада, па до данас држања посве коректног. Активно
сарађује уз народне власти и одборима произишлим из нар. ослобод.
борбе. Добар школски радник, задругар, вредан у сваком погледу, за сада
владања и понашања доброг, а стручна спрема солидна.“
Ћирић Ж. Јелица, рођ. 12. јануара 1907, Београд, завршена учитељска школа, 18 година стажа, удата за учитеља, троје деце. За време
окупације је била пензионисана, а у Лелићу је са службом од децембра
1944. године. Ван школе ради на сузбијању неписмености. У закључку
пише да заслужује препоруку да остане у служби.
Урошевић М. Милева, рођ. 20. октобра 1905, Бајина Башта, завршена учитељска школа, 16 година службе, удата, једно дете. За време
окупације била је у пензији и имала је „коректно држање“.
Цајлхофер Алфонс, рођ. 9. маја 1899, Пољчане (Словенија), живи
у Ваљеву, завршена учитељска школа, 25 година службе, ожењен учитељицом Олгом и има троје деце. Кратко по окупацији радио је као учитељ када је пензионисан, а по ослобођењу Ваљева ради у Културно-просветном одељењу. Карактеристика: „Именовани је избеглица из Словеније. За све време окупације држао се исправно. Ради одано за садашњу
борбу. Овај одбор је мишљења да се именовани задржи у служби.“
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Цајлхофер Олга, рођ. 19. јануара 1904, Црниљево, живи у Ваљеву,
завршена учитељска школа, 22 године државне службе, удата, троје
деце. За време окупације радила је као учитељица у Ваљеву. Карактеристика: „Именована је избеглица из Словеније. Добра је држања била за
време окупације. Ради одано за садашњу борбу. Овај одбор је мишљења
да се именована задржи у служби.“
Цвијовић М. Остоја, рођ. 20. марта 1900, Ваљево (Градац), завршена
учитељска школа, 23,5 година службе, ожењен, троје деце. За време
окупације радио је као учитељ у Ваљеву и „имао је исправно држање.“
Чолић Р. Косара, рођ. 7. марта 1901, Јагодина, завршена учитељска
школа, 24 године службе, удата, 1 син и 4 кћерке. Време окупације провела је у Ваљеву као пензионисана учитељица. Карактеристика: „Именована се држала коректно за време окупације. Добра је као наставница.
Није непријатељ народне борбе. Заслужује да буде примљена у службу.“
То је и учињено и добила је намештење у Јовањи.
Чолић К. Радоје, рођ. 10. априла 1900, Ваљево, завршена учитељска школа, 24 године стажа, ожењен, петоро деце. За време окупације
учитељовао је у Јовањи. У карактеристици пише: „Од доласка народноослободилачке војске активно сарађује у духу данашњег времена а за
просперитет исте борбе. Вредан је и изврстан радника како на културном, тако и на политичком пољу. Владања и понашања доброг и
стручне спреме солидне.“
СНО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА128
Божовић Анка, рођ. 3. марта 1916, Стари Град на Хвару (Хрватска), завршена учитељска школа, жена Божовић Вукосава. У карактеристици пише да је у Паштрић (Срез колубарски) дошла одмах после капитулације 1941. године, да је пре тога живела у Београду где су она и њен
муж, интендантски официр, били на служби; да за време окупације није
сарађивала са окупатором, да од ослобођења помаже месну народну
власт и да има исправан став, те да заслужује да се преузме у службу.
Председништво ОНО Ваљево предлаже да се постави за учитељицу
Народне школе у Остружњу (Срез подгорски).
Грујичић Александар, рођ. 10. новембра 1912, Равње (Ваљевски
срез), живи у Црниљеву, завршена учитељска школа, 9 година службе,
ожењен учитељицом Емилијом. Време рата је провео у Црниљеву радећи као учитељ. Карактеристика: „Предлаже се да именовани остане и
даље у државној служби, по мишљењу СНО, јер није помагао окупатора
и његове слуге.“129
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Исто, ОНО Ваљево – Председништво, 1945, тем. целина: О, а), кут. инв. бр 4.
За скоро све учитеље из Среза подгорског, написана је иста карактеристика: „Предлаже се да именовани остане и даље у државној служби, по мишљењу СНО, јер није пома129
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Грујичић А. Емилија, рођ. 25. јануара 1913, Сарајево, живи у Црниљеву, завршена учитељска школа, 5 година службе. удата. Време окупације провела у Црниљеву.
Дивљановић Д. Анка, рођ. 15. септембра 1915, Нови Пазар, живи
у Причевићу, завршена учитељска школа, 2 године. Почела је да ради за
време окупације 1943. у Осечини, затим је премештена у Сирдију 1944,
а од фебруара исте године ради у Причевићу.
Ђурђевић Будимир, рођ. 21. фебруара 1894, Суводање, завршена
учитељска школа, 24 године службе, ожењен, троје деце. Време окупације провео је као избеглица из Сарајева радећи као учитељ у Суводању.
Јанковић Зорка, рођ. 21. септембра 1905, Шабац, учитељица у
Осечини, 17 година државне службе, удата троје деце. Капитулацију
провела као пензионерка у Осечини.
Јанковић Милан, рођ. 21. марта 1902, Ваљево, учитељ у Осечини,
завршена учитељска школа, 22 године службе, ожењен учитељицом Зорком, троје деце.
Јанковић Томанија, рођ. 29. фебруара 1912, село Бариље, (Срез
добрички), завршена учитељска школа, удата. Учитељица до ослобођења, а од рата школски надзорник и руководилац среског АФЖ. Карактеристика: „Именована је активна и потпуно укључена у народни фронт и
исти свесрдно и са пуно воље помаже, док је за време окупације била
прогањана и хапшена од стране окупатора и његових слугу.“
Јевтић М. Милена, рођ. 7. априла 1906, Ваљевска Каменица, завршена учитељска школа, 17 година службе, удата, двоје деце. Време окупације је провела у Горњој Буковици као учитељица. Карактеристика:
„Предлаже се за премештај у другу школу истога среза, пошто је
потребно да промени поље рада.“
Јовић Д. Драга, рођ. 19. јануара 1912, Клинци, учитељска школа,
удата, једно дете, учитељица у ОШ у Причевићу.130
Јовић Ж. Душан, рођ. 13. јуна 1911, Коцељева (Срез посаво-тамнавски), завршена учитељска школа, 11 година службе, управитељ
Основне народне школе у Причевићу.
Јовановић Радмила, рођ. 13 децембра 1912, Шабац, живи и ради у
Осладићу, завршена учитељска школа, 10 година службе, удата, двоје деце.
Литвиненко Ј. Гаврило, рођ. 19. јула 1883, Абинска – Кубанска
област (Русија), завршио учитељску школу за српски и руски језик, има
24 године службе. Ради у као учитељ у Миличиници.
гао окупатора и његове слуге.“ За пар њих, написно је другачије што је наведено уз
податке датог лица.
130
МИАВ, ОНО Ваљево – Персонално одељење, кут. инв. бр. 3.
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Марковић В. Видоје, рођ. 25. децембра 1911, Коцељева, живи и
ради у Миличиници, завршена учитељска школа, 8 година службе, ожењен, једно дете.
Марковић Радован, рођ. 4. априла 1905, Колашин (Црна Гора), живи и ради у Доњој Буковици, као учитељ и управитељ Државне народне
школе „Вук Караџић“, завршио учитељску школу, 17 година службе,
ожењен, двоје деце.
Мартиновић П. Живка, рођ. 27. октобра 1912, Ужице, завршила
Учитељску школу у Ужицу 1934. године. Као учитељица радила је и пре
и у току рата. Ради у Осладићу.
Матаруга М. Цвијета, рођ. 28. јануара 1912, Босанска Дубица
(БиХ), током рата премештена у Ваљевску Каменицу, завршила Учитељску школу у Сарајеву, 12 година службе. Карактеристика: „Предлаже се
за премештај у другу школу истога среза, пошто је потребно да промени
поље рада.“
Миликић Веселин, рођ. 12. фебруара 1919, завршио Учитељску
школу у Сарајеву, 3 године службе. За време рата премештен из Врагочанице у Осладић. Карактеристика: „Предлаже се за премештај у другу
школу истога среза, пошто је потребно да промени поље рада.“
Милошевић А. Аксентије, рођ. 1917, Јежевица (Чачак), живи у
Миличиници, завршена учитељска школа, 5 година стажа, ожењен.
Миљуш Н. Софија, рођ. 15. октобра 1903, Госпић (Лика – Хрватска), завршена учитељска школа, 21 година службе, удата, двоје деце. У
време окупације више пута премештана. До јуна 1941. била је учитељица у Доњем Лапцу, затим од августа, као избеглица, ради у школи села
Ушће (Срез посавски), а од септембра 1942. у школи села Причевић.
Муж јој био у НОВ, од 1941, у Лици „за кога не зна да ли је жив“, такође
и две сестре су у НОВ од 1941. године.
Мијоковић М. Олга, рођ. 11. јуна 1905, Грачац (Лика – Хрватска),
завршила Учитељску школу у Загребу, 17 година службе. Током рата је
више пута премештана: Београд, Ваљево, Лесковице, на крају Ваљевска
Каменица.
Мићевић Марица, рођ. 12. децембра 1912, Црнобарски Салаш (Богатић – Мачва), ради у школи села Оглађеновац, завршила Учитељску
школу у Шапцу, 10 година службе, удата, двоје деце.
Младеновић М. Јанко, рођ. 29. октобра 1904, Драгијевица (Срез
подгорски), завршена учитељска школа, 17 година службе, ожењен учитељицом Јеленом, једно дете. Пред сам крај рата, септембра 1944, четници су га на 25 дана мобилисали при болници. Иначе, ради у школи
села Остружањ. Карактеристика: „Предлаже се за премештај у другу
школу истога среза, пошто је потребно да промени поље рада.“
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Младеновић Јелена, рођ. 26. маја 1908, Београд, завршила женску
учитељску школу, 16 година службе, удата, једно дете. Део окупације
провела је у пензији, да би 1942. године постављена за учитељицу у
Остружњу. Карактеристика: „Предлаже се за премештај у другу школу
истога среза, пошто је потребно да промени поље рада.“
Николић Борка, рођ. 21. октобра 1906, Мојковић (Срез рађевски),
завршена учитељска школа, 17 година службе, пензионисана 1941, удата, једно дете. Чланица је АФЖ у Осечини.
Николић Д. Будимир, рођ. 15. децембра 1909, Богатић (Срез мачвански), учитељ у Осечини, завршена учитељска школа, 13 година службе, ожењен учитељицом Борком, једно дете. По ослобођењу председник је културно-просветног одсека у Осечини
Петронић А. Аврам, рођ. 10. јуна 1905, Осладић (Срез подгорски),
завршена учитељска школа, 17 година службе, ожењен учитељицом Даринком, једно дете. Ради као учитељ у Ваљевској Каменици. Карактеристика: „Предлаже се за премештај у другу школу истога среза, пошто је
потребно да промени поље рада.“
Петронић А. Даринка, рођ. 14. августа 1903, Бобота (Срез Вуковар
– Хрватска), живи у Ваљевској Каменици, завршена учитељска школа,
16 година службе, пензионисана 1941, удата, једно дете. Карактеристика: „Предлаже се за премештај у другу школу истога среза, пошто је
потребно да промени поље рада.“
Петронић М. Драгојла, рођ. 22. марта 1908, Прекопуце (Прокупље), завршена учитељска школа, 16 година службе, пензионисана за
време окупације, удата, двоје деце. Карактеристика: „Предлаже се да
именована остане и даље у државној служби, по мишљењу СНО, јер
није помагала окупатора и његове слуге.“ (за њу се предлаже да остане,
док се за мужа Младена Петронића предлаже премештај у другу школу
– прим. аутора)
Петронић И. Младен, рођ. 7. фебруара 1905, Осладић (Срез подгорски), завршена учитељска школа, 18 година службе, ожењен учитељицом Драгојлом, двоје деце време окупације провео је Блацу у Ваљевској Каменици као школски надзорник. Карактеристика: „Предлаже се за
премештај у другу школу истога среза, пошто је потребно да промени
поље рада.“
Поповић М. Лепосава, рођ. 1. октобра 1911, Бајина Башта, живи и
ради у Голој Глави, завршена учитељска школа, 12 година службе, удата,
двоје деце. Муж Момчило Поповић налази се у заробљеништву. За време окупације радила је у Основној школи у Голој Глави. Ван школе води
аналфабетски течај. У закључку је написано: Потребно је преместити.“
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Синђелић М. Стана, рођ. 22. децембра 1908, Коцељева, завршила
учитељску школу, ради од 1929. године, удата, два сина. Од ослобођења
је на служби у Дружетићу. По мишљењу одбора потребан је премештај.
Станојчић Т. Лазар, рођ. у Шапцу, завршена учитељска школа, 16
година службе, ожењен, двоје деце. У време окупације радио је у Ваљевској Каменици као в. д. просветног референта и секретар школе. Јуна
1946, Председништво ОНО дало је предлог Министарству просвете да
се отпусти из службе са следећим образложењем: „Лазара Станојчића,
учитеља из Каменице – село, Среза подгорског, Округа ваљевског, чиновника VIII пол. групе, треба отпустити из службе из следећих разлога:
именовани је тотална пијаница, увек у кафани, као такав и када је био у
школи није ништа радио. У селу не ужива никакав углед. За време Светосавске прославе наговарао је мештане да не долазе у школу на прославу. Када се опије у селу по преславама тера Цигане да му певају о Петру
Карађорђевићу. У таквим приликама Цигани га грде и питају какав је он
народни учитељ. Овакав учитељ нема никакав углед, наноси срамоту
просветним радницима. Раније је предлаган Министарству за отпуст,
али још нисмо добили никакво решење.“131 Истог месеца је отпуштен из
службе.
Станојловић М. Богољуб, рођ. 11. септембра 1909, Дружетић, завршена учитељска школа 1931, 12 година службе, ожењен учитељицом
Милицом, двоје деце. До ослобођења био је учитељ у Суводању.
Станојловић Милица, рођ. 20. октобра 1907, Шабац, завршила
Учитељску школу у Шапцу 1926, 18 година службе, удата, двоје деце.
Пензионисана је 1941, од када живи у Суводању (Срез подгорски). Од
ослобођења одборник је НОО, секретар АФЖ и секретар ЈНОФ.
Станчић С. Марица, рођ. Илић у Јабланцу (Срез сењски –
Хрватска) 24. марта 1909, учитељица у Осечини, завршила Учитељску
школу у Карловцу, 13 година службе, удата. Карактеристика: „Предлаже
се за премештај у другу школу истога среза, пошто је потребно да промени поље рада.“
Станчић С. Стојан, рођ. 1. октобра 1912, Лозница (Срез јадарски),
завршио Учитељску школу у Шапцу, 12 година службе, ожењен учитељицом Марицом, учитељ у Осечини. Карактеристика: „Предлаже се за
премештај у другу школу истога среза, пошто је потребно да промени
поље рада.“
Теодосић М. Даринка, рођ. 28. јуна 1912, Суводање, апсолвент
филозофије, удата, двоје деце, главни предмет српски језик – није преузета у службу јер нема потребе за тим кадровима.132
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Теодосић Ж. Милан, рођ. 24. маја 1911, Осладић (Срез подгорски),
завршио учитељску и вишу педагошку школу, 11,5 година службе, ожењен, два сина. Време рата провео је у Лопатњу, као учитељ, а по ослобођењу у Голој Глави. Био је насилно мобилисан у четнике. Карактеристика: „Предлаже се за премештај у другу школу истога среза, пошто је
потребно да промени поље рада.“
СНО МИОНИЦА133
Браим Марија, рођ. 19. новембра 1902, Сремска Митровица, живи
у Ваљеву, завршена учитељска школа, 21 године службе. У време окупације је пензионисана, 1942. док је била на служби у Марковој Цркви. Од
1944. до ослобођења била је „служавка у Београду“. Јануара 1945. тражи
посао. Карактеристика: „Именована је пензионисана за време окупације,
ради тога што је сарађивала са партизанским одредима. Сада је одана
борби. Вредна је и марљива. Овај одбор је мишљења да је треба преузети у службу.“
Ђаковић Драгутин, учитељ из Бреснице, Срез посаво-тамнавски.
„За време старе Југославије припадао је опозицији и као такав изгледао
је добар. Мрзео је радикале, због тога је стално премештан. Радио је
против тадашњег режима. За време окупације био је заменик команданта четника у свом селу, симпатисао је четнике ДМ, а непријатељски се
односио према НОП-у. Такав је постао после женидбе са девојком из
кулачке породице Марковића из Свилеуве. По доласку НОВ постао је
пасиван, није хтео ништа да ради. На службу није хтео да иде јер није
хтео да се одвоји од куће Марковића, која га је материјално помагала.
Склон је пићу. Доста добрих карактерних особина. Ко радник – учитељ
раније био је добар...“ По ослобођењу био је учитељ у Свилеуви (Срез
шабачки), одакле је премештен за Орашац (Срез посавски). Због болести
није ступио на дужност, и био на дугом боловању. Министарство просвете је, новембра 1946, решило да га реактивира и поставило га је за
учитеља Основне школе у Струганику.
Јовановић Н. Душан, рођ. 21. септембра 1919, Ратари, Срез јасенички, учитељ у ОШ Буковац, Срез колубарски.
Копривица Милена, рођ. 27. септембра 1913, Сарајево, као избеглица дошла из Босне у село Паштрић, муж погинуо, има троје деце, без
посла.
Павловић Станоје,134 карактеристика: „...учитељ из Рајковића,
Среза колубарског, Округа ваљевског, треба да се отпусти из државне
133
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службе из следећих разлога: именовани је и после ревизије у месецу
фебруару остао без права гласа. Исти је одавао борце ПОВ четницима,
чији је активни члан био. У школи је сасвим слаб радник, скоро је постављен у Рајковић, без мишљења овог одељења. У самом Рајковићу ужива
слаб углед, грађани села говоре да ђаци које је он и пре учио ништа не
знају. Неспособан је за рад јер је без знања. Од НОВ се крио неколико
месеци.“
Тасић М. Милена, рођ. 26. октобра 1906, Шабац, учитељица и управитељ ОШ у Брежђу; удата, једно дете.
СНО УБ (Уб и Лајковац)135
Веберовић Ј. Јован, рођ. 20. августа 1907, Лозница, Јадар, учитељ
и управитељ ОШ у Врелу, жена Лепосава, такође учитељица без посла;
има децу.
Драгутиновић Р. Љубица, рођ. 13. фебруара 1926, Шабац, завршила Учитељску школу у Шапцу. НОО Тулари моли СНО Уб, септембра
1946, да се именована преузме у службу јер основна школа у Туларима
„има око 240 ученика, а само једног учитеља“. Министарство просвете,
децембра 1946, донело је одлуку да се постави за учитељицу Основне
школе у Туларима – Среза тамнавског.
Ђурђевић П. Дојчило, рођ. 17. септембра 1925, завршена учитељска школа. За време окупације био је ђак. Марта 1947. предложено је да
се постави за наставника – учитеља прогимназије у Бањанима.
Јанковић Љ. Нада, рођ. 21. јуна 1913, Лозница, завршила музичку
школу у Београду и предлаже се за наставницу музике у Убу, удата, једно дете.
Јовановић Т. Видоје, рођ. 28. јуна 1890, Ваљево, учитељ и управитељ ОШ Врело, ожењен, једно дете.
Кадијевић Петар, рођ. 21. маја 1904, Главина (Имотски – Хрватска), живи у селу Брезовица (Уб), завршена учитељска школа, 17 година
службе, ожењен, једно дете. Време окупације провео на учитељској
дужности, а од ослобођења активно ради са НОО.
Каменскаја - Песковскаја Александра, рођ. 1897. у Русији, завршила уметничку школу – сликарство и радила од 1916. до 1919. у као
научни сарадник Дњепропетровског уметничког музеја у Украјини и предавач Института народног образовања на катедри Историје уметности;
већ од 1920. радили као наставник вештина у средњим школама у Параћину, Аранђеловцу, Смедеревској Паланци и Чачку, „нема никога“. У време
попуњавања упитника радила је при НО Лајковац као благајник.
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Станојевић Р. Јелена, учитељица, Уб. Кажњена је писменом опоменом због одсуства из школе један дан, односно 11. јануара 1946. године, јер се није јавила. У својој изјави каже да је Божићне празнике провела са двоје мале деце код старог оца у Београду и када је хтела да се
врати није било карата. СНО Уб – Персонални одсек је заузео оштар
став у карактеристици прослеђеној ОНО – Персоналном одељењу, и
констатује да је „као радница у школи врло слаба, дужности неуредна,
гледа само да на брзину одржи часове... Омета правилан ток рада код
пионира, често одвраћа децу да не посећују састанке. Именована је
одбила да сарађује у школском савету, одбила је да сарађује у ма којој од
антифашистичких организација што је тачно“ и посебно наглашено „да
је именована УБЕЂЕНА ФАШИСТКИЊА и противник отворени данашњег ражима.“ Предложено је да се одмах отпустити из службе или
суспендује „као национално непоуздану.“ Додаје се да јој и муж гаји
„мржњу „према фронтовцима“ и да „не би смели бити у државној служби као рушиоци система.“
Станојевић Смиљка,136 карактеристика: „...учитељица са Уба, чиновник IX положајне групе, треба да се отпусти из државне службе из
следећих разлога: именована је слаб радник у школи, ван школе не ради
нигде. За време изборне кампање претила је свима који су хтели да гласају застрашујући их говорећи да ће доћи Петар Карађорђевић, на течај
није хтела да прими циганску децу. Мрзи народну власт и настоји да
омаловажи.“
Државна нижа гимназија Уб137
Марков Б. Борис, 47 година старости, 17 година службе, ожењен,
једно дете, премештен је из Ваљева марта 1945. и постављен за в. д.
директора гимназије. Дипломирао је на Београдском универзитету физику и хемију, као главне предмете, а математику као споредни. Има 10
година службе. Иначе, шаховски првак је Подгорице и Ваљева.138
Антић П. Милутин, 49 година старости, 13 година службе, дошао
по одлуци Министарства просвете септембра 1945, реактивиран из пензије, ожењен, 1 дете.
Бајић Б. Илија, 38 година старости, 18 година службе, дошао је у
Државну нижу гимназију Уб по одлуци Министарства просвете октобра
1945, по повратку из заробљеништва (нема података где је био), ожењен,
троје деце. Пре рата је био наставник Грађанске школе у Ваљеву. У 1947.
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години је директор гимназије и управник средњошколског интерната.
Карактеристика: „Добро се снашао у организовању интерната, тако да је
уз сарадњу среске власти успео да организује интернат из минималних
средстава. Исувише се залаже око интерната, тако да иде на уштрб и
гимназије и њега самог, као руководиоца гимназије.“
Кузмановић Н. Зорка, рођ. 25. јануара 1910. у Банату, завршила
Вишу женску занатску школу у Београду, учитељица женског ручног
рада, 12 година службе, дошла по одлуци Министарства просвете и вера
– Београд, новембра 1943, из Алексинца (Округ нишки) на Уб.
Марков Б. Љубица, 31 година старости, 8 година службе, удата,
једно дете, премештена из Ваљева марта 1945.
Стојчевић Ђ. Душанка, 39 година старости, 16 година службе,
дошла по одлуци Министарства просвете октобра 1945, по повратку из
Бугарске распоређена на Уб, неудата.
Грађанска школа Уб
Јаребица М. Зора, рођ. 28. септембра 1913, Гојаковац тешањски,
(БиХ), наставница у Грађанској школи у Убу, завршена учитељска школа
и две године Више педагошке школе, неудата.
Јеринић Живко, рођ. 1. октобра 1909, завршен филозофски факултет, професор Грађанске школе и Гимназије у Убу, ожењен, двоје деце.
Шмецлеровић Глигорије, рођ. 1. јуна 1912, Београд, завршио
Вишу педагошку школу у Београду, ради као наставник и управитељ
Грађанске школе у Убу, ожењен Јустином, двоје деце.
Шмецлеровић Јустина, рођ. 6. јуна 1912, Дарда – Барања, завршила Вишу педагошку школу у Београду, ради као наставник Грађанске
школе у Убу, удата за Глигорија, двоје деце.
СНО ОБРЕНОВАЦ139
Милутиновић В. Радослав, рођ. 27. јуна 1903, Брзан (Срез крагујевачки), завршио учитељску школу и Вишу педагошку школу – Одсек
за спремање школских надзорника у Београду, ради од 1925, ожењен
учитељицом Калином. У време окупације био је учитељ и управитељ
школе у Великом Пољу (Срез посавски). По ослобођењу ради као учитељ и школски инспектор Среза посавског. Карактеристика: „За време
окупације није сарађивао са окупаторским властима; у организацији Д.
М. сарађивао је присилно, као секретар месног националног одбора. По
ослобођењу одмах је почео активно сарађивати са народним властима.
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Ради на културно-просветном пољу и предано ради у свим антифашистичким организацијама.“ Тачка 6: „Отац Владимир, стар 68 год.; браћа
Благоје и Радоје, раније присталице демократске странке. Жена Калина,
учитељица, рођ. 1904. г. присталица НОП-а. Мајка Јелисавета, рођ. 1878.
г. Умрла.“
Павловић Надежда, рођ. 16. септембра 1921, Обреновац, завршила
Стручну учитељску школу, није радила – тражи посао у Женској занатској школи у Обреновцу.
Радоњић В. Милосава, рођ. 5. маја 1904, Алексинац, учитељица,
удата, једно дете.
Станковић Н. Драгомир, рођ. 12. марта 1906, Варварин (Округ
крушевачки), завршена учитељска школа, 18 година службе, ожењен
учитељицом Браниславом. У време окупације био је учитељ у Обреновцу, после ослобођења срески школски инструктор. У 1945. години обавља дужност просветног референта СНО Обреновац. Карактеристика:
„За време окупације није сарађивао са окупатором и домаћим издајницима, већ је био симпатизер НОП-а, тј. присталица. Од ослобођења активно сарађује са народном влашћу на културно-просветном пољу и у свим
антифашистичким организацијама. Потпуно опредељен за НОП. Члан је
месног и среског извршног НО.“ Тачка 6: „Отац Никола, рођен 1875.
год. раније је био присталица демократске странке. Браћа: Радомир,
начелник Министарства унутрашњих послова Србије, присталица НОПа, рођ. 1903. год.; Светислав, чин. Министарства трговине у Србије,
рођен 1912, присталица НОП-а; жена Бранислава, учитељица, рођ. 1910,
присталица НОП-а.“
Списак особља Просветног одсека СНО Обреновац
из 1945. године140
Ред.
бр.

Презиме и име

1.

Станковић Н. Драгомир

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Радовић Живан
Милутиновић В. Радослав
Милутиновић Р. Калина
Лукић Ж. Миленко
Лукић М. Цвета
Миладиновић Ј. Јелена
Јањић Ј. Радисав
Јањић Р. Радмила

140

Школска и
стручна спрема

учитељска школа
- учитељ
„
„
„
„
„
„
„
„

Функција

просветни референт
режисер
школски инструктор
управитељ школе
управитељ школе
учитељ
учитељ
управитељ школе
учитељ
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10.
11.
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13.
14.
15.
16.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
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Радовановић Ј. Константин
Радовановић К. Катарина
Пурнат Ј. Ангелина
Вуксановић И. Вера
Вукотић М. Петар
Илић Љ. Новка
Каралић – Живковић С. Олга
Каламбур М. Ангелина
Радојевић В. Вукосава
Ћирић Ј. Милутин
Ћирић М. Рада
Станковић Д. Бранислава
Даниловић С. Јелена
Петковић М. Љубиша
Петковић Љ. Голубица
Маринковић С. Миливоје
Маринковић М. Косара
Новаковић Т. Живојин
Новаковић Ж. Радојка
Петровић Ђ. Драгољуб
Петровић Д. Марица
Михаиловић М. Чедомир
Михаиловић Ч. Стана
Нешковић С. Миросава
Раонић М. Томанија
Маријанчук А. Даринка
Митић С. Божидар
Бастајић Ђ. Владимир
Јончић Д. Босиљка
Поповић Д. Марија
Пешић М. Милорад
Дурковић Р. Новак
Недељковић В. Вера
Милојковић Д. Лепосава
Голубовић Т. Верољуб
Дуловић Р. Спасоје
Дуловић С. Ружица
Мазник М. Лепосава
Ивковић Г. Цмиљана
Дробњак М. Душан
Дробњак М. Наталија
Станчић С. Стојан
Станчић С. Марица
Поповић М. Радован
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„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
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учитељ
„
„
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управитељ школе
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„
„
учитељ
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
управитељ школе
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управитељ школе
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управитељ школе
учитељ
управитељ школе
учитељ
управитељ школе

54.
55.

Поповић Р. Лепосава
Загорац М. Славко

„
„

56.

Зековић П. Софија

„

57.

Стаменић М. Борисав

„

учитељ
учитељ
в. д. управитеља
школе у Ушћу
вероучитељ

Поједини упитници за просветне раднике СНО Обреновац141 разликују се од осталих упитника, прво што имају само 7 тачака, односно
питања, и друго, имају питање (под бројем 6) – Лични и политички
подаци о породици, родитељима, браћи и сестрама. Одговори на њих су
детаљни (име, година рођења и политичка припадност или опредељеност), што је додато уз остале биографске податке.
Бабић М. Миодраг, рођ. 28. јуна 1910, Конатица, Срез посавски,
учитељ и управитељ ОШ (нема података које). У тачки 5. пише:„За време окупације био је секретар месног одбора четничке организације Д.
М. После ослобођења пасиван према НОП“.
Бастајић (Ђуре) Владимир, рођ. 14. јула 1907, Пакрац, живи у
Обреновцу, завршена учитељска школа, 17,5 година стажа, ожењен, једно дете. Мобилисан је 17. октобра 1944, као шеф Војног одсека, а од 7.
децембра 1944. шеф је Команде места Обреновац.
Бераћ Катарина, рођ. 1. јануара 1915, Обреновац, завршена женска учитељска школа, 2 године стажа, удата, двоје деце. У време окупације није радила.
Дамњановић М. Мирослав, рођ. 18. марта 1911, Змињак (Шабац),
живи у Забрежју, завршио Подринску учитељску школу у Шапцу, има 12
година стажа. Радио је као учитељ и у време окупације. Како је навео у
упитнику, јануара 1945, током окупације је премештен „јер је био осуђен
на смрт од организације Д. М.“.
Даниловић С. Јелена, рођ. 17. маја 1909, Петровац на Млави,
живи у Обреновцу, завршена женска учитељска школа, 13 године стажа,
удата, једно дете. До 1. децембра радила је као учитељица у Обреновцу,
а од тада је пензионер и време окупације провела је у Заграђу – Срез
качерски, Округ крагујевачки.
Даниловић А. Станоје, рођ. 17. јануара 1907, Заграђе (Срез качерски), живи у Обреновцу, завршена учитељска школа, 13 године стажа,
ожењен учитељицом Јеленом, једно дете. До пензионисања, 23. априла
1942, био је учитељ школе у Обреновцу, од када је живео у Заграђу. По
ослобођењу је активиран, био је члан је СНО Белановица и члан извршног одбора ЈНОФ за Срез качерски у Белановици, а од октобра 1945.
ради у Просветном одсеку СНО Обреновац. Карактеристика: „За време
141
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окупације није сарађивао са окупатором и издајничким организацијама,
већ је био присталица НОП-а. Од ослобођења активно сарађује са
народном влашћу на културно-просветном пољу и у свим антифашистичким организацијама. Потпуно опредељен за НОП.“142 Тачка 6:
„Родитељи: отац Аксентије умро 1924, припадао демократској странци;
мајка Бојана, рођ. 1874. год. неопредељена; брат Милутин, земљорадник, рођ. 1912, припадао демократској странци. Сестре: Станојка, 1900.
г., Стаменка, 1905. г. и Војимирка, 1917. г. присталице НОП-а. Жена
Јелена, учитељица, 1909. г. присталица НОП-а.“
Дачевић Десанка, рођ. 27. септембра 1911, Грешница (Македонија), живи у Орашцу (Срез посавски), завршена учитељска школа, 4,5
године службе, удата, двоје деце. Радила је у школи у Орашцу до септембра 1941. године.
Дробњак (Миљана) Душан, рођ. 20. јуна 1908, Штитари (Срез
берански – Црна Гора), завршена учитељска школа, ожењен Наталијом
учитељицом. У државној служби од 1930. године. Ради као учитељ и
управитељ Народне школе у Стублинама. Тачка 6: „Жена Наталија, рођ.
1903. год., учитељица, опредељена за НОП.“
Дурковић Р. Новак, рођ. 15. септембра 1903, Врела (Црна Гора),
живи у Орашцу (Срез посавски), завршена учитељска школа, 18 година
службе, ожењен, троје деце. Током окупације премештен је из Ваљева за
Стублине. Како је навео у упитнику на питање има ли кога у НОБ, јануара 1945, написао је: „Цело братство од новембра 1941.“
Живковић Ж. Олга, рођ. 25. априла 1923, живи у Кртинској (Срез
посавски), завршена учитељска школа, нема стажа, јер је новопостављена у Основној школи – Кртинска.
Загорац М. Славко, рођ. 30. априла 1909, Гламоч (БиХ), живи у
Обреновцу, завршена учитељска школа, 14 година службе, ожењен, двоје
деце. У време окупације је радио као учитељ, а од 15. октобра 1941, до
фебруара 1942. био у Босни као четник.
Зазић С. Тиосава, рођ. 21. новембра 1913, Скела (Срез посавски),
завршила 8 разреда гимназије, 9 година је радила у Пољопривредној школи у Ваљеву као дневничар-архивар. У карактеристици, написаној јануара
1945, пише: „Именована је слаб радник, од доласка Народноослободилачке војске у раду саботира, јавно се изјашњава противу ове борбе и утиче
на друга лица да заузму негативан став према данашњој борби. Сем овога,
именована и данас се изјашњава за реакционарне режиме и хвали издајнички рад Драже Михаиловића. Одбор је мишљења да именована треба
да се премести.“ То је и учињено, премештена је у Скелу.
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Илић Љ. Новка, рођ. 23. фебруара 1922, Сибница (Сопот), учитељица у ОШ Скела.
Јанић Д. Радисав, рођ. 20. фебруара 1900, Горњи Чумић (Срез крагујевачки), живи у Дрену (Срез посавски), завршена учитељска школа,
ожењен учитељицом Радмилом, троје деце. У државној служби од 1924.
године. У време окупације радио је као учитељ и једно време док је био
на служби у Великом Пољу био је секретар Националног одбора четничке организације „по наређењу без своје воље.“ Радио је као учитељ и
управитељ Народне школе у Дрену. Карактеристика: „За време окупације није сарађивао са окупаторским властима; у организацији Д. М.
активно је сарађивао. По ослобођењу, првих месеци, био је пасиван и
резервисан. Сада ради по дужности.“ Тачка 6: Отац Доситеј Пантелић –
Јанић, рођ. 1876. г. припадао либералној странци; мајка Марија, рођ.
1875. г. пол. неопредељена; брат Велимир рођ. 1895. г. активни официр
Југословенске војске. Сестре: Ангелина, рођ. 1898. г. присталица НОП-а;
Загорка, рођ. 1913. г. политички незаинтересована. Жена Радмила, учитељица, рођ. 1908. г. пол. незаинтересована.“
Јанић Радмила, рођ. 30. августа 1908, Бргуле (Срез тамнавски),
живи у Дрену (Срез посавски), завршена женска учитељска школа, 17
година службе, удата, троје деце. За време окупације радила је као учитељица.
Јововић Никола, рођ. у Глувом Долу (Срез Бар, Црна Гора), живи
у Пироману, завршио Мушку учитељску школу у Сомбору, 17,5 година
службе, ожењен учитељицом Стефанијом. За време окупације био учитељ у Трстеници (Срез посавски) и „силом био секретар, једно кратко
време, у месном Р.О.“
Јововић Стефанија, рођ. 5. јуна 1908, Загреб, живи у Пироману
(Срез посавски), завршена женска учитељска школа, 10 година службе,
удата. У време окупације није радила.
Јосиповић П. Загорка, рођ. 14. децембра 1911, Доња Љубовиђа
(Љубовија), живи у Обреновцу, завршена учитељска школа, има 10 година службе. За време окупације била је учитељица, да би 1941. отпуштена
„као симпатизер НОП у Љубовији и годину дана била без службе.“
Каламбур М. Ангелина, рођ. 19. марта 1920, Шиљаковац (Барајево
– Београд), учитељица и управитељ школе у Кртинској (Срез посавски),
има 3 године службе и једно дете.
Калуђеровић Ј. Новак, рођ. 25. фебруара 1905, Загреда (Срез
даниловградски – Црна Гора), учитељ у Грабовцу (Срез посавски), завршена учитељска школа, 15 година службе, ожењен учитељицом Ружицом, двоје деце. Брат Душан, погинуо је 1941. у партизанским одредима
1941, а он је исте године протеран из Среза даниловградског. У октобру
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1945, он и жена, добили су сагласност од Министарства просвете да
могу бити распоређени на територију Босне и Херцеговине.
Калуђеровић Ружица, рођ. 16. јула 1913, Бресница (Срез љубићски), учитељица у Грабовцу, завршена учитељска школа, 10 година службе, удата за Новака, учитеља и има двоје деце.
Костић Теодора, рођ. 24. новембра 1905, Бијељина (БиХ), живи у
Дрену (Срез посавски), завршена учитељска школа, 20 година службе.
Кустурић Ј. Јелена, рођ. 26. октобар 1914, Грабовац (Срез посавски), учитељица школе у Звечкој, завршена учитељска школа, 8 година
службе, удата, двоје деце. У току окупације обављала је учитељски
посао и „била у логору годину дана као талац због брата.“
Лукић Ж. Миленко, рођ. 19. маја 1897, Влакча (Срез опленачки,
Округ крагујевачки), завршена учитељска школа. У државној служби је
од 1919. године. У време окупације радио је као учитељу и управитељ
школе у Грабовцу. Карактеристика: „За време окупације није сарађивао
са окупатором и издајничким организацијама. По ослобођењу, првих
дана активно је сарађивао са народним властима. Касније заузео је
резервисан став и не учествује активно у раду ван школе. Нарочито се
показао неактиван на културно-просветном пољу.“ Тачка 6: „Отац и мајка умрли. Браћа: Радован, рођ. 1883. год. припадао ЈРЗ; Љубомир рођ.
1893. г. припадао ЈРЗ. Сестре: Радојка, рођ. 1887. г. пол. неопредељена;
Спасенија, рођ. 1891. г. пол. неопредељена. Жена Цвета, учитељица, рођ.
1902. пол. незаинтересована.“
Лукић Цвета, рођ. 3. априла 1903, Шабац, завршена учитељска
школа, живи у Грабовцу, има 23 године службе, од 1941. у пензији, удата
за учитеља Лукић Миленка.
Мазник М. Лепосава, дев. Максимовић, рођ. 10. јануара 1908,
Ваљевска Каменица (Срез подгорски), завршена учитељска школа. У
државној служби од 1927. године. Ради као учитељица и управитељ
школе у Скели. Тачка 6: „Брат Драгомир Максимовић, рођ. 1896. г. припадао земљорад. странци, сада присталица НОП-а; брат Милорад Максимовић, рођ. 1901. г. сада симпатизер НОП-а; сестра Видосава, рођ.
1900. г., пензионер сада симпатизер НОП-а.“
Матавуљ Десанка, рођ. 3. априла 1910, Србобран, учитељица школе у Звечкој, завршена учитељска школа, 14 година службе, удата, двоје
деце. У току окупације обављала је учитељски посао. Муж Бранко био је
насилно мобилисан од стране четника и у њиховим редовима провео 2,5
месеца, а у НОВ ступио октобра 1944. године.
Милетић П. Марко, рођ. 6. септембра 1909, Годовик (Срез пожешки), завршена учитељска школа, 13 година службе, Ожењен Надеждом
учитељицом у Скели. По ослобођењу био је учитељ у Новацима (Срез
тамнавски), па пошто је његова жена добила посао у Скели, пет месеци
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није радио, предлаже се премештај из Новака. У ПОЈ имао је брата
Радоја Милетића који је ступи 1941, а погинуо је 15. септембра 1944. код
Ариља у борби са Немцима. И он је „сарађивао са НОП и зато је 6 пута
премештан и прогањан“. Међутим, у карактеристици су наводи другачији: „Марко Милетић, учитељ основне школе, за време окупације активно
је сарађивао са четницима Д. М. Преко њега је ишла строго поверљива
пошта за четничке команданте. За време окупације је наносио штету
НОП-у, денунцирајући симпатизере НОП-а. Милана Балтића, учитеља,
оптуживао је четницима да је симпатизер НОП-а. На раду био је слаб.
Поклањао је пажњу својим приватним стварима и шпекулацији. Према
ђацима имао је лоше држање, они су му и земљу обрађивали. Као отпуштен, дуго времена није хтео да преда дужност новом учитељу. Од када
му је жена премештена у Скелу као учитељица, понешто се залаже у
раду, ради тога што је уочио да му неће доћи на власт они за које је он
радио, те да би се вратио у службу. Мишљења смо да га не треба постављати.“143
Милојковић Д. Лепосава, рођ. 13. марта 1913, Десимировац (Срез
крагујевачки), завршена учитељска школа, 11 година службе. У време
окупације радила као учитељица у Звечкој (Срез посавски). Од стране
Команде места, јула 1944. године била је одређена за повереника ЖРОС.
Ради као учитељица и управитељ школе у Пироману. Тачка 6: „Отац
Драгољуб, рођ. 1887. год. раније био присталица ЈРЗ. Мајка Станка, рођ.
1889. г. неопредељена; брат Момир, рођ. 1911. год. припадник ЈНОФ-а.“
Милутиновић Калина, рођ. 2. јула 1904, Крива Паланка, завршена
учитељска школа, ради од 1926. године. У време окупације кратко је
радила, а потом пензионисана.
Михаиловић Стана, рођ. 3. јула 1900, Ваљево, завршена учитељска школа, ради од 1922, удата 5 деце. Током окупације премештена је по
молби из Малог мокрог луга у Обреновац, где је радила све време. У
тачки 21. којом се тражи одговор на питање да ли је неко од чланова уже
породице био и колико у редовима окупаторске или издајничке војске
написала је: „Син Михаило (18) био у четницима месец дана, редов. Без
родитељског одобрења, отишао је са свим ђацима ради формирања ђачког батаљона, под видом борбе са окупатором – због братоубилачког
рата.“ Исти син је приступио НОП-у одмах по ослобођењу Обреновца,
док је њен брат Драгољуб Душановић погинуо при ослобођењу Обреновца.
Михаиловић М. Чедомир, рођ. 7/20. април 1897, Уб, завршио учитељску школу, 14 година службе, ожењен учитељицом Станом, 5 деце.
По доласку из ропства (провео од капитулације до 1942) премештен је
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по молби из Малог мокрог луга у Обреновац, где је радио све време, као
учитељ у Обреновцу.
Митић С. Божидар, рођ. 9. новембра 1906, Бела Паланка, завршена учитељска школа, 15 година службе, ожењен, једно дете. За време
окупације био је учитељ и управитељ школе у Стубу (Срез ваљевски).
По доласку ослободилачке војске пријавио се добровољно на рад у
Ваљевску болницу, а када је настава почела у школама враћен је на
редовну дужност, односно на место учитеља у Обреновцу.
Маријанчук – Мркоњић Даринка, рођ. 27. септембра 1897, Класнић (Хрватска), завршена учитељска школа, ради од 1920. У време окупације радила као учитељица у Обреновцу. Члан је одбора АФЖ у Обреновцу и ОНО Ваљево.
Маринковић Косара, рођ. 20. јула 1908, Куманово (Македонија),
живи у Обреновцу, завршила учитељску школу, 12 година службе, удата
за Маринковић Р. Миливоја који је ратни заробљеник, има 4 деце. На
питање шта је радила за време окупације одговорила је: „Седела кући,
није ништа радила; није хтела да служи у време окупације, нити је тражила пензију, нити је примала пензију.“
Новаковић Радојка, рођ. 19. октобра 1899, Врање, живи у Обреновцу, завршена учитељска школа, 19 година службе, удата, двоје деце.
За време окупације није радила – водила је домаћинство. У тачки 21.
написала је: „Мој муж био у Пољској стражи као интендант неколико
месеци. Дан ступања и иступања не знам. Ступио је зато што 1939. год.
био осумњичен као комуниста. Од 8. јануара налази се у заробљеништву.“ Није наведена година.
Петковић Голубица, рођ. 11. јануара 1911, Сокобања, живи у
Обреновцу, завршена учитељска школа, 13 година службе, удата, два
сина. За време окупације је пензионисана.
Петковић М. Љубиша, рођ. 4. јануара 1902, Алексинац (Срез алексиначки, Округ нишки), завршена учитељска школа, 24 године службе,
ожењен учитељицом Голубицом, два сина. У време окупације премештен је из Мислођина у Обреновац „због школовања детета у гимназији“, и био учитељ док је школа радила. По ослобођењу је учитељ и управитељ Народне школе у Обреновцу. У тачки 6. пише да је отац Милисав
(рођ. 1864) умро; док су мајка Персида (рођ. 1875), брат Миодраг (рођ.
1898), брат Синиша (рођ. 1900), сестре: Даница (рођ. 1895), а Љубица
(рођ. 1897), Ружица (рођ. 1896), Јелица (рођ. 1905) – политички неопредељени. Жена Голубица, учитељица рођ. 1911. г. присталица НОП-а.
Пешић М. Милорад, рођ. 23. јула 1900, Ужице, живи у Обреновцу,
завршио педагошко одељење Гимназије у Ужицу, ради 22 године, ожењен, 4 деце. У време окупације радио је као учитељ Народне основне
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школе у Обреновцу. По ослобођењу секретар је члан одбора у просветно-културној секцији у Обреновцу.
Поповић Марија, рођ. 21. септембра 1899, Крагујевац, завршила
Женску учитељску школу у Крагујевцу, 18 година службе, удата, једно
дете. У време окупације радила је у школи у Обреновцу.
Пурнат Ангелина, рођ. 7. јануара 1891, Београд, завршена женска
учитељска школа, 30 година службе. Пре рата била је учитељица и управитељ школе у Забрежју, а за време окупације је пензионисана.
Радовановић Катарина, рођ. 7. августа 1905, Београд, завршила
Учитељску школу у Шапцу, ради од 1925, удата, двоје деце. За време
рата је пензионисана и била је домаћица, да би по ослобођењу постављена за учитељицу у Забрежју.
Радовановић Ј. Константин, рођ. 11. маја 1900, Обреновац, завршена учитељска школа, односно педагошко одељење у Трећој београдској гимназији, 23 године службе, ожењен учитељицом Катарином, двоје
деце. У време окупације био је управитељ и учитељ Основне школе у
Трстеници, а по ослобођењу је постављен за управитеља школе у
Забрежју. Карактеристика: „За време окупације није сарађивао са окупаторским властима. У издајничкој организацији Д. М. сарађивао је присилно, као секретар месног националног одбора. По ослобођењу одмах
је почео активно сарађивати са народним властима. Ради на културнопросветном пољу и предано ради у свим антифашистичким организацијама.“ Тачка 6: „Мати Лепосава, рођ. 1879. год. и отац Јевта, рођ. 1848.
год умрли су. Брат Михаило, рођ. 1903. год. опредељен за НОП. Жена
Катарина, учитељица, рођ. 1905. год. присталица НОП-а.“
Радојевић Вукосава, рођ. 19. априла 1911, Мионица, завршила
Учитељску школу у Шапцу, 11 година службе. Време окупације провела
је на учитељској дужности у Великом Пољу (Срез посавски) где и живи.
Ралић Даринка, рођ. 16. септембра 1916, Шабац, завршена учитељска школа, 7,5 година службе. За време рата је кажњена и била у
логору Грабовцу (Срез посавски), од 1. децембра 1941. до почетка 1942.
Марта исте године, добија државну службу у Грабовцу, да би у току
1943. године била три пута хапшена и на крају завршила у 6 месеци у
логору на Бањици до 1. јануара 1944. године. По ослобођењу премештена је у Забрежје.
Ралић М. Слободан, рођ. 12. јануара 1922, Обреновац, завршена
учитељска школа, 4 године стажа. Током рата радио у Уровцима (Срез
посавски), као учитељ.
Радивојевић В. Недељко, рођ. 13. новембра 1899, Лозница, завршена учитељска школа, 20 година службе, ожењен. Током окупације
радио у Основној школи у Обреновцу.
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Раонић М. Томанија, рођ. 23. септембра 1907, Смедеревска Паланка, живи у Обреновцу, завршена учитељска школа, 16,5 година службе,
удата, двоје деце. За време окупације није радила.
Станковић Бранислава, рођ. 21. септембра 1910, Крагујевац,
живи у Обреновцу, завршена учитељска школа, 13 година службе, удата.
У време окупације „стављена“ у пензију.
Стаменић М. Борисав, рођ. 15. новембра 1912, Стублине (Срез
посавски), завршио „правословну богословију и апостолију“, 9 година
државне службе, ожењен, једно дете. За време окупације вршио је
дужност вероучитеља у Обреновцу.
Ћирић Милутин, рођ. 30. јануара 1903, Лесковац, завршио учитељску школу, 21 година стажа, ожењен учитељицом Радом, једно дете.
У време окупације био учитељ у Обреновцу.
Ћирић М. Рада, рођ. 5. априла 1900, Алексинац, живи у Обреновцу, завршена учитељска школа, 24 године службе, удата, једно дете. За
време рата је пензионисана.
Ћургус Мирко, рођ. 21. јула 1910, Побрђани (Босанска Дубица),
живи у Љубинићу (Обреновац), завршена учитељска школа, 9 година
службе, ожењен учитељицом Ружицом, једно дете. За време окупације
био је учитељ.
Ћургус Ружица, рођ. 22. фебруара 1914, Ваљево, живи у Љубинићу
(Обреновац), завршена учитељска школа, 10 година службе, удата, једно
дете. За време окупације била је учитељица.
Гимназија – Обреновац
Волчић Љ. Наталија, рођ. 26. јуна 1906, Коњиц (БиХ), живи у
Обреновцу, завршила филозофски факултет, од 1932. године ради у Приватној реалној гимназији у Обреновцу, удата, двоје деце.
Климчук Т. Олга, рођ. 29. септембра 1895, Ваљево, живи у Обреновцу. Завршен Филозофски факултет у Београду, удата, једно дете. Има
23 године службе. Кратко је радила у Државној гимназији у Пријепољу,
а остало време у Приватној реалној гимназији у Обреновцу.
Климчук М. Тимотије, рођ. 10. јуна 1890, Луцк (Русија), живи у
Обреновцу, завршио Филозофски факултет у Београду, 23 године службе, у Пријепољу и Приватној реалној гимназији у Обреновцу, ожењен,
једно дете. За време окупације био је директор Приватне реалне гимназије у Обреновцу.
Марковић Б. Милена, рођ. 10. децембра 1915, Крагујевац, живи на
Умци (Обреновац), завршен Филозофски факултет у Београду, ради од
1939. у Приватној реалној гимназији у Обреновцу, као суплент.
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Мићић Р. Олга, рођ. Благојевић, 15. новембра 1914, Јунковци
(Срез колубарски, Округ Београдски), завршила Филозофски факултет –
група физика и математика) у Београду, говори француски језик. Пре
рата и за време окупације била суплент Друге државне трговачке академије у Београду; после ослобођења члан месног и среског НО; члан
извршног окружног ЈНОФ-а, члан Повереништва за утврђивање ратних
злочина и директор Гимназије у Обреновцу. У државној служби од 1939.
године. Карактеристика: „За време окупације, као присталица НОП-а
била је затворена од стране окупатора и четника. Одмах по ослобођењу,
као присталица НОП-а активно сарађује са свим антифашистичким
организацијама, као чланица месног и Среског НО, свесрдно сарађује у
народној власти. У свему је одана и поуздана.“ У другој карактеристици
додато је и следеће: „Као директорка гимназије на висини је звања и
потпуно задовољава. Солидне стручне спреме. У службеничким односима је коректна, а ван службе примереног је владања и понашања.“ Тачка
6: „Родитељи: отац умро, мајка Даница активни присталица НОП-а; брат
Драгутин стрељан 1943. г. као присталица НОП-а. Сестре Јелена и
Загорка активне присталице НОП-а. Муж Ратибор, лекар, присталица
НОП-а.“
***
Већина просветних радника (учитељи, наставници и професори) на
територији Ваљевског округа била је neraspore|enа. Чекало се њихово
постављење, од стране надлежних министарстава у зависности од врсте
школе (нпр. занатске и стручне школе биле су у надлежности Министарства трговине и снабдевања, а остале Министарства просвете, док су
домови и интернати били при Министарству социјалне политике).
Атанасковић Бранислав, професор, за време окупације живео у
Ваљеву, око годину дана, и обављао дужност инспектора просвете Окружног начелства.
Бабић М. Миодраг, учитељ, управитељ народне школе у Поћути,
рођ. 28. јуна 1910, Конатица (Срез посавски). У карактеристици се наводи да је “за време окупације био секретар Месног одбора четничке организације Д. М. После ослобођења пасиван је према НОП”.
Видић И. Драгиша, учитељ, рођ. 31. октобра 1906, Рајковић (Срез
колубарски), ожењен, до 30. септембра 1943. био учитељ у Ваљеву када
је ухапшен од стране Гестапоа и одведен у логор на Бањицу, где је остао
9 месеци, до 11. јуна 1944. када је побегао и „склонио“ се код четника и
са њима је морао да остане до 10. маја 1945, када се од њих „одвојио“ и
предао народним властима и до 21. јула био у радном батаљону у Сарајеву. Моли Министарство просвете, 30. јула 1945, да буде примљен у
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службу, као наставник певања у основним школама у Ваљеву или Обреновцу. Одбијен је.
Јовановић Т. Видоје, учитељ и управитељ школе, Ваљево
Ковачевић Бранислава, професор, рођ. 30. јануара 1902, Крагујевац; удата, завршила филозофски факултет, живи у Ваљеву.
Лазић С. Марко, професор, рођ. 8. маја 1908, Бјељина (Република
Српска), завршен филозофски факултет, струка: математика и физика;
ступио у НОП 19. септембра 1945, живи у Ваљеву.
Лончар Светозар, професор, у карактеристици, изречено је доста
негативног, од тога да је да је у Ужицу грдио партизане и како су му се
„згадили“ јер се „цмачу“ и свашта раде по улицама; у Ваљеву је говорио
да је цела Србија за Дражу Михаиловића и да ће, „чим они дођу на власт
постати шеф пропаганде“, до тога да „Хрвате треба поклати за освету
што су и они клали Србе“. Министарству просвете се предлаже да се не
прима у службу.
Мијановић С. Драгутин, рођ. маја месеца 1922. у Ваљеву, завршио учитељску школу током окупације; октобра 1945. био је на одслужењу војног рока у Болничком батаљону у Београду. По захтеву Главне
војне болнице у Београду ГНО Ваљево доставио је, октобра 1945, следећу карактеристику: „Мијановић Драгутин за време окупације је живео у
Ваљеву. Као брат чувеног војводе ЛУНА симпатисао је четнички покрет
и зато је једно време био у четничким одредима. Доласком ЈА мобилисан је. Сада по повратку из ЈА није се укључио у фронт за оно време,
врло кратко, што је био у Ваљеву. Сада није у Ваљеву. Његов стручни
рад и спремност у учитељском позиву је непозната јер исти није служио
у Ваљеву.“
Милинковић Д. Славко, рођ. 6 фебруара 1912, Брежђе, Срез колубарски, завршио мајсторску школу; 1943. године радио у Државној средњо-техничкој школи у Ваљеву, као занатски учитељ, потом до ослобођења, био у родном селу.
Поповић С. Драгиња, рођ. 26. октобра 1907, Дудовица (Лазаревац), завршила Учитељску школу у Београду 1928, за време окупације у
пензији, а по ослобођењу, учитељица, управитељица ОШ у Рабровици.
Рајновић С. Никола, рођ. 16. априла 1901, Копривница, ожењен,
двоје деце, избеглица из Хрватске, до ослобођења био учитељ у Ваљеву,
када је отишао у НОВ и био до 6. јуна 1945, од када ради као административни чиновник у Просветном одељењу ОНО Ваљево.
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Социјално одељење
Запослени у Социјалном одељењу ОНО и одсецима у срезовима
Ваљевског округа и установама социјалног старања144
Божић Божа145, повереник Социјалног одељења ОНО, рођ. 8. јула
1898, село Грчић (Љубовија – Азбуковица) у сиромашној породици. У
Ваљеву је изучио опанчарски занат и одувек био присталица напредних
идеја; фебруара 1921. године примљен је у КПЈ. Истицао се по раду у
синдикатима где је заузимао место председника опанчарских подружница. Био је вођа опанчарског штрајка 1938. године. По доласку окупатора
у земљу, 1941. године отишао је на село где је живео сасвим повучено не
помажући НОП. Та његова неактивност дошла је услед тога јер је велики плашљивац и кукавица. По доласку НОП-а ставио се на расположење
народним властима и данас је врло активан нарочито по раду синдиката.
Карактеристика: „Пре окупације је био стално прогањан од стране бивших власти, јер је важио као вођа радничког покрета. За време окупације
био је незапажен живећи у своме селу. По ослобођењу, као добар активиста ужива у вароши глас поштеног и исправног грађанина. На дужности повереника Социјалног одељења сада је одговорио. На послу је
педантан и приступа му са вољом.“ (податке за биографију и карактеристику написао је Љ. Јоксимовић).
Алексић Здравко, рођ. 1910, Ваљево, три године занатске школе,
јорганџија, референт Социјалног одсека у Ваљеву. „Активно сарађује за
НОП. За време окупације такође помагао НОП.“
Богусловски Злата, рођ. 16. децембра 1912, Скопље, 4 разреда
гимназије и дактилографски курс, постављена за чиновника Социјалног
одсека СНО Ваљево по одлуци Министарства социјалне политике Србије. Муж Анатолиј Богусловски, по народности Рус, хемичар, радио је у
Народној амбуланти у Ваљеву.
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Исто, ОНО Ваљево – Персонално одељење, тем. целина: Упитници, кут. инв. бр. 3, 5,
6. и 8.
145
Исто, ОК СКС Ваљево, тем. целина: Карактеристике од А до Д, кут. инв. бр. 104
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Глишић (Косте) Милоје, рођ. 30. децембра 1911, Грабовица (Срез
ваљевски), 6 разреда гимназије, био у заробљеништву, постављен је за
чиновника у Социјално одсека ГНО Ваљево по одлуци Министарства
социјалне политике Србије (потпунији подаци у групи: Заробљеници).
Илић М. Живота, рођ. 27. јула 1914, Белошевац (Срез ваљевски),
апсолвент права. За време окупације радио као чиновник у Градској
општини. Од ослобођења града Ваљева активно сарађивао са НОП-ом и
то у ОНОО-у, Команди града Ваљева, као шеф канцеларије и у управи
Вистада. У карактеристици пише да је „за време окупације био увек у
друштву Љотићеваца, али да није радио против НОП, чак је у више случајева помагао нашим друговима... На раду је вредан.“ И поред, може се
рећи афирмативне карактеристике, Председништво ОНО Ваљево је
предложило Министарству социјалне политике Србије да именованог
треба поставити за службеника у Социјалном одсеку СНО Ваљево „само
као доброг радника“, што је и урађено.
Јевтић (Крстивоја) Вера, рођ. 17. октобра 1920, Ваљево, виши
течајни испит и абитуријенски курс, по одлуци Председништва АСНОСа априла 1945. постављена за административног чиновника Социјалног
одсека ОНО Ваљево.
Мандић С. Новак, рођ. 8. новембра 1884, Даниловград (Црна Гора),
три разреда гимназије (наведено је да „докумената нема услед уништења архиве“). Пре рата је радио, између осталог, као званичник Среза
ваљевског, администратор градње пута Ваљево – Пожега, магационер
на железници, а по ослобођењу био је референт саобраћаја у Одсеку
унутрашњих послова СНО Ваљево. У другој половини 1945, по одлуци
Министарства социјалне политике Србије, постављен је за шефа Социјалног одсека СНО Ваљево, ожењен, троје деце. „Кћер Милена убијена
је 25. децембра 1943. у Бабиној Луци од стране четника Д. М.“, а он је
имао везе са партизанима који су деловали на територији Округа ваљевског.
Марковић Лепосава, рођ. 10. октобра 1926, Забрежје (Срез посавски), била у партизанима од капитулације 1941. до ослобођења Ваљева
1944, има четири разреда основне школе, предложена за помоћника
повереника Социјалног одељења ОНО Ваљево.
Марковић Михаило, рођ. 23. новембра 1912, Ваљево, положена
велика матура, oд 1938. до 1941 радио у Окружном суду у Ваљеву, а од
1942. до ослобођења, у Финансијској дирекцији. Примљен је на место
чиновника у Социјалном одсеку ГНО Ваљево.
Матић В. Бранислав, рођ. 6. септембра 1919, Ваљево, студент,
помоћник повереника Социјалног одељења. У време рата био је књижар
у Ваљеву.
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Миливојевић (Вељка) Будимир, рођ. 15. новембра 1894, Балиновић, Срез ваљевски, завршио 4 разреда основне и два трговачке школе.
Пре окупације радио као кројач, за време окупације био члан НОП-а од
1941. све до 1943. када је ухапшен и спроведен у Бањицу где је остао до
ослобођења. После ослобођења постављен је за шефа Социјалног одсека
ГНО Ваљево. Такође, примао је плату и као судија (лаик) Окружног
народног суда. Имао је брата борца који 1941. године погинуо у Пријепољу.
Панић (Милоша) Петар, рођ. 8. априла 1890, Лежимир (Срез
Сремска Митровица), завршен Правни факултет са судијско-адвокатским испитом, постављен је за чиновника у Социјално одељење ОНО
Ваљево по одлуци Министарства социјалне политике Србије.
Ристановић (Обрада) Јованка, рођ. 5. децембра 1908, Ваљево, 8
разреда гимназије, није радила, примљена за службеника Социјалног
одсека ГНО Ваљево по одлуци Министарства социјалне политике Србије.
Степановић Бранко, рођ. 2. фебруара 1908, Глини (Хрватска), две
године учитељске школе, постављен за заменика референта Социјалног
одсека СНО Ваљево.
Стефановић Зора, рођ. 15. новембра 1912, Ваљево, апсолвент права,
удата за Николу Стефановића, постављена за чиновника Социјалног одсека СНО Ваљево по одлуци Министарства социјалне политике Србије.
Тавчар – Матић Радмила, рођ. 6. новембра 1920, Ваљево, завршила Трговачку академију, радила је у Ваљевској задрузи, као ликвидатор,
преузета у Социјално одељење ОНО Ваљево на место службеника, удата, једно дете.
СНО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА
Митровић (Живана) Митар, рођ. 1. јула 1913, Миличиница (Срез
подгорски), гимназијска матура и 4 семестра на Правном факултету,
постављен је за чиновника у Социјално одсека СНО Ваљевска Каменица
по одлуци Министарства социјалне политике Србије.
Радосављевић (Ивана) Викторија, рођ. 23. октобра 1923, Ваљево,
4 разреда основне школе, 3 гимназије и кројачки занат. Време окупације
је провела у НОВ као борац, од 5. јуна 1941, до 20. априла 1942, и од 15.
октобра 1944, до 4. октобра 1945, као секретар Штаба пратећег батаљона
I Армије и у медицинско-санитетском батаљону VI Дивизије. Решењем
министра социјалне политике, марта 1946, постављена за дневничара
Социјалног одсека СНО Ваљевска Каменица.
Спасојевић (Величка) Лазар, рођ. 10. априла 1905, Остружањ
(Срез подгорски), 4 разреда основне школе, учествовао у НОБ-у као пар171

тизан 1941 (био снабдевач намирницама), шеф Социјалног одсека СНО
Ваљевска Каменица.
СНО МИОНИЦА
Кнежевић И. Иван из Горског Котара, живи у Београду, завршио 5
разреда гимназије. И поред негативне карактеристике коју је написао
политкомесар капетан Јозо Машка (да је у личном животу миран,
затворен, ћутљив, али се код истог могло приметити лукавство“, што је
испољено у његовом односу према раду „воли да се извуче говорећи да
је болестан“), после демобилизације Кнежевића, Министарство социјалне политике донело је решење, октобра 1946, о његовом постављењу за
званичника Социјалног одсека СНО Мионица са платом од 2.000 динара.
Матић (Младена) Војин, рођ. 9. марта 1900, Бајевац (Срез тамнавски), 3 разреда гимназије, постављен је за чиновника у Социјално одсека СНО Мионица по одлуци Министарства социјалне политике Србије,
јуна 1945.
СНО УБ
Бајић (Ранисава) Милутин, рођ. 30. јануара 1926, Тулари (Срез
тамнавски), 4 разреда основне школе. Време окупације провео је код
куће, а 1944. ступио је у НОВ и био до јула 1945, када је демобилисан из
ЈА. Одмах се активирао у свом месту, радећи на окупљању омладине и
изабран је за благајника МНО Тулари. Почетком 1947. преузет у службу
на место Божидара Глишића у Социјалном одсеку СНО Уб.
Ђорђевић (Владимира) Звездан, Краљево, „апсолвирани правник“, по одлуци Председништва АСНОС-а јуна 1945. постављен за
административног чиновника Социјалног одсека Уб и обавља послове
доношења одлука о помоћима.
Келовић Ђ. Десанка, рођ. 15. фебруара 1912, Сарајево, мала
матура, 15 година службе, неудата. Јуна 1945. тражи посао и према
карактеристици: „Именована се за време окупације држала исправно.
Није сарађивала са окупатором, ни са народним издајницима. Избеглица је из Сарајева. За време окупације била је запослена у Среском
начелству у Убу. Од ослобођења је радила у Команди места на Убу, а
сада ради у Социјалном одсеку СНО Уб. Вредна је и марљива. Одлично ради на писаћој машини. Одбор је мишљења да се именована постави за чиновничког приправника X положајне групе у Социјалном одсеку СНО Уб.“146
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СНО ОБРЕНОВАЦ
Списак особља Одсека социјалног старања СНО Обреновац
из 1945. године 147
Ред.
бр.

Презиме и име

Школска и стручна спрема

1.

Лазић Р. Спасоје

4 раз. основне и 2 раз.
гимн.

2.

Радовић Живан

Правни факултет

3.

Александрић Д. Драгиша

4.

Црнобрња Адам

мала матура
4 раз. основне и 2 раз.
гимн.

5.

Вукотић П. Саво

учитељска школа

6.
7.

Јерков Ј. Ана
Марковић М. Живка

2 раз. учитељске школе
4 основ. школе

8.

Сфорцан Лепосава

мала матура

9.

Крагуљевић В. Вера

мала матура

10.

Милеуснић Вида

неписмена

Функција

шеф одсека
председник комисије за
помоћ
чиновник
чиновник
управник и васпитач
Дечијег дома
чиновник у Дому
економ Дома
помоћна васпитачица
Дечијег дома
болничарка у Дечијем
дому
служитељ у Дому

Александрић (Димитрија) Драгиша, рођ. 16. септембра 1908,
Уровци (Срез посавски), 4 разреда гимназије, ожењен, двоје деце. У
заробљеништву провео 2 године (нема података где) и „пуштен кући као
болестан“. Постављен је за чиновника у Социјално одсека СНО Обреновац по одлуци Министарства социјалне политике Србије, септембра
1945. и ради као референт за избеглице, режисер и архивар.
Милутиновић (Боривоја) Милорад, рођ. 4. септембра 1912, Београд, дипломирани правник, говори француски, неожењен. Октобра
1944. ставио се „на расположење народним властима“ и радио у Повереништву социјалне политике Србије до 8. децембра 1944. када добровољно одлази у ЈА где је провео једну годину. Примљен је у службу Социјалног одсека СНО Обреновац где обавља административне послове.
Поред редовних дужности, председник Комисије за додељивање помоћи
породицама погинулих бораца ЈА и жртава фашистичког терора и Комисије за ратну штету. Одељење заштите народа при Министарству народне одбране ФНРЈ априла 1946. доставило је карактеристику начелнику
Персоналног одељења Министарства социјалне политике Србије: „Пре
рата је дипломирао на Правном факултету. Непосредно пред рат се активирао као војно-судски поручник. Још тада је био припадник Љотићевог
147
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збора. После капитулације доспео је у заробљеништво одакле је као
Љотићевац пуштен кући. Одмах по доласку отишао је у добровољце и
био судија добровољачког војног суда. Учествовао је у суђењу присталицама НОП-а, када су пресуде скоро увек биле смртне. Познат је као
огорчен противник НОП-а. За време окупације често је путовао са својим једномишљеницима по Србији. Приликом ослобођења једно време
се крио, а затим је отишао у ЈА, одакле је демобилисан. У раду фронта
не учествује, дружи се са реакционарима. Наводно се запослио у СНО
Обреновац. О њему влада мишљење да је рђав карактер и непријатељ
фронта. Велики је алкохоличар.“ У потпису шеф одсека, мајор Владан
Бојанић. Да ли је задржао службу – нема података.
Црнобрња (Николе) Адам, рођ. 15. новембра 1907, село Шаканлије (Срез Двор – Банија); основна школа, 2 разреда гимназије и дактилографски курс; ожењен, троје деце, постављен је за чиновника Социјалног одсека СНО Обреновац по одлуци Министарства социјалне политике Србије, јануара 1946. У упитнику наводи да је као добровољни давалац крви руским рањеницима добио значку „Крв за јуначку крв“; да му
је брат Милан Црнобрња учествовао у НОП-у, од 1942. до ослобођења, и
одликован за храброст, а да је његов синовац Адам Црнобрња, као партизански курир заклан 1944, од усташа.
Запослени у дечијим домовима у Ваљевском округу148
Окружни средњошколски интернат – Ваљево
(Интернат средњошколске омладине – Ваљево)
Антић З. Божидар, рођ. 1. јуна 1902, живи у Ваљеву, завршио учитељску школу и има 22 године државне службе, ожењен, троје деце. У
време окупације радио је као режисер у Мионици, затим као учитељ у
Мионици, Кључу и Ваљеву. Карактеристика: „Именовани се за време
окупације држао исправно. Од доласка НОВ ради у Просветном одсеку.
Добар је и вредан радник. Овај одбор је мишљења да га треба задржати
у служби.“ Постављен је за управника интерната, VI положајна група.
Лаловић А. Добривоје, учитељ, Ваљево. „Окупацију је провео у
заробљеништву, где се добро држао. Био је на дужности при ГНО као
чиновник Просветног одсека. Када се указала потреба за васпитачем,
пребачен је у интернат.
Мијаиловић Д. Сретен, управник интерната, учитељ, VIII положајна група, има 3.200 динара плату и 350 дин. породичног додатка.
„Као наставник добре је стручне спреме. Вредан је и марљив. Поверени
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посао обавља са вољом и љубављу. Активан је у раду са антифашистичким организацијама. Са пуно љубави и такта односи се према ђацима у
интернату. Ужива углед код ђака. Одговара повереној дужности.“
Павловић Даница, учитељица, васпитачица, учитељска домаћичка
школа, 10 година службе, IX положајна група, има 2.659 дин. (бруто)
месечне принадлежности, удата – удова (муж погинуо 1941), једно дете.
Дечији дом – Ваљево
Мишић Славојка, управник и стручна васпитачица, завршена учитељска школа и течај за дечији дом, 17 година службе, VIII положајна
група, прима месечне принадлежности од 2.880 дин. (бруто), удата –
удова, без деце. У карактеристици је поменут сукоб између ње и васпитача, „но она се није трудила да тај однос поправи већ га је својим држањем и заоштравала“ јер је амбициозна и жела је да се према њој, као
управнику дома, „односе као према власти и да се уважава.“ Због тога је
у септембру 1946. озбиљно разматрана смена целокупног особља дома.
Ђорђевић Даница, помоћна васпитачица; 6 разреда гимназије,
течај за децу и 2 разреда учитељске школе, 1 година службе, неудата.
Павличић М. Блага, учитељица са завршеном учитељском школом, VIII положајна група, прима месечне принадлежности од 3.240 дин.
(бруто).
Стојановић Персида, рођ. 18. октобра 1928, Ваљево, 3 разреда
гимназије и виши санитетски курс у Руској болници, болничарка у
Дечијем дому у Ваљеву.
Ускоковић Драгомир, рођ. 10. октобра 1907, Планиница (Срез
колубарски), 2 разреда занатске школе, економ у Дечијем дому у Ваљеву.
Шегртски дечији дом – Ваљево
Обрадовић Десанка, рођ. 25. маја 1927, Дивосињ (Госпић), 3 разреда грађанске школе, управник дома. Била је борац од 5. новембара
1941. где је остала до демобилизације ЈА, од када је у Дечијем дому.
Одликована је орденом и медаљом и имала је чин потпоручника „те је
политички у потпуности исправна и опредељена за НОП.“
Живковић Слободан, васпитач, учитељска школа, 5 година службе,
чиновнички приправник, 5 година службе, ожењен, једно дете. Из породичних разлога је „премештен за учитеља у село“, односно Пироман
Предложено је Министарству просвете да се Вучићевић К. Бранислав,
учитељ из Жабара, као и Павличић Милован, учитељ – васпитач Дечијег
дома у Вршцу, преместе у Ваљево у којем постоје два шегртска дома.
Остојић (Радомира) Драган, рођ. 23. марта 1919, Дучић (Мионица), 4 разреда основне и 2 разреда трговачке, економ у дому.
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Радишић (Милорада) Радмила, рођ. 21. јуна 1920, Сарајево, 4 разреда основне и 2 трговачке школе, нижи течајни испит и санитетски
шестомесечни курс, ради као болничарка у дому. „Од ослобођења одмах
се укључила у рад свих омладинских организација, а касније била у редовима, као болничарка, I армије, где је остала све до демобилизације.“
Дечије обданиште – Ваљево
Живановић Катарина, учитељица, Ваљево. У 1947. години је
управник Дечијег обданишта. „Нема искуства у раду са децом и наилази
на тешкоће. Обзиром да је вредна и млада моћи ће да одговори својој
дужности. Иначе, воли децу. Одана је у потпуности.“
Јеличић М. Олга, управник и васпитач, учитељска школа, 22 године службе, VI положајна група, са месечним принадлежностима у износу од 3.600 дин., јер ради сама у обданишту, неудата. У 1947. години
ради као васпитач интерната у Ваљеву. „Њеним доласком за васпитача
прилике у интернату су се поправиле. Добар је организатор и има смисла за васпитачки рад.“
Дом Црвеног крста у Боговађи
Поповић Мила, управник.
Обрадовић Д. Милоје, учитељ, ожењен има троје деце.
Обрадовић М. Смиља, стручна забавиља, завршила је „забавиљску школу“, стара 43 године, 16 година службе, чиновник IX положајне
групе. Удата, „муж се није вратио из заробљеништва“. Водила је једно
одељење забавишта у Боговађи, а када је укинуто премештена је у Ваљево. Јуна 1946, предлаже се њен отпуст из службе: „слаб је радник у школи, често одсуствује, изговарајући се да је болесна, пре извесног времена је добила од лекарске комисије 20 дана одсуства, по истеку није ишла
редовно на дужност, те је опет молила да се упути лекарско-комисијски
преглед. На прегледу је установљено да је именована малокрвна и да се
као таква може лечити и похађајући школу, комисија није хтела да јој
одобри 13 дана одсуства из школе, она покушава да то оправда уверењем једног лекара, које ми после комисијског прегледа нећемо да примимо. Први пут се разболела што је у новинама видела слику Д. М. коју
јој је показала једна бака која има синове у нашој војсци говорећи: Ето,
ти стално говориш да није истина да је Дража ухваћен, ево ти па види.
Смиља је тада ваљда добила мали нервни шок и пала у несвест. Муж јој
је остао негде у Немачкој. Управитељ школе каже да је она прави саботер. Треба је отпустити.“149
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Исто, ОНО Ваљево – Председништво, дел. бр. 1407, од 16. јуна 1946, кут. инв. бр. 5.
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Тешић В. Радован, учитељ – васпитач, чиновник – приправник,
чиновник IX положајне групе, неожењен, стар 23 године, 8 месеци
државне учитељске службе. Поред послова васпитача у Дому, ради на
редовном извођењу наставе и у ОШ у Боговађи, где има само један
наставник на 130 ђака.
Школник Јанко, избеглица из Босне, добио је дозволу да се врати,
радио је на пословима књиговође – секретара
Дечији дом ратне сирочади – Уб
Везилић Цана, рођ. 12. марта 1923, Тулари (Уб), 2 разреда гимназије и санитетски курс. Пре постављења за управника и економа дома,
радила у Туларима, а од 20. марта до 15. новембра 1945. била у Бугарској као васпитачица.
Граовац Љубица, рођ. 27. децембра 1928, Слатина (Срез подгорски
– док у другом акту пише „родом из Вуковара“), 3 разреда грађанске
школе и шестомесечни болнички курс, ради у дому као болничарка од
његовог оснивања, односно од 25. фебруара 1946. године.
Средњошколски интернат – Уб
Бајић Илија, директор гимназије и управник интерната.
Стокић Љубинка, Уб, завршена учитељска школа. Ради као васпитач у интернату. Поред ове дужности, предаје математику у гимназији и
води економат у интернату.
Дечији дом – Обреновац (Забрежје)
Вукотић (Петра) Саво, рођ. 13. јануара 1914, Севојно (Срез ужички), учитељска школа и курс за руководиоце и васпитаче у дечијем дому,
9 година службе, IX положајна група, ожењен, једно дете, до почетка
1946, управник и васпитач.
Петровић Драгољуб, управник дома, учитељ; принадлежности:
2.880 дин, додатак 350, свега 3.230 – нето 3.027 дин. Карактеристика:
„Друг Петровић је преузео дужност управника од Вукотић Саве, који је
у дому оставио посве несређено стање, како у погледу организације рада
уопште, тако и у погледу васпитног рада... Према персоналу дома је тактичан и објективан. Као управник у свему је на висини задатка и заслужује похвалу.“ У другој карактеристици из 1947. године написано је да
је у вршењу управничке дужности „агилан и свестран“, али да је ко
организатор „неиницијативан, према особљу доста се односи бојажљиво, не ужива ауторитет руководиоца... Мишљења смо да би друга Петровића требало разрешити дужности управника дома, јер би као добар
практичар био много бољи у школском раду.“
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Јосиповић Милојка, учитељица. У карактеристици из 1947. године написано је да „за васпитачку дужност има љубави и смисла. Агилна
је, тактична у опхођењу са децом. Своје дужности обавља марљиво и с
добрим руководством може да се развије као одлична васпитачица... Ко
наставница у потпуности задовољава.“
Ковачевић Злата, рођ. 18. фебруара 1924, Горњи Борковићи (Шавник – Црна Гора), завршила основну и вишу народну школу, удата. Од 6.
септембра 1941, до 3. марта 1942, била у партизанима, прво у Мачванском, а потом у Посавском одреду, када је заробљена од четника Косте
Пећанца. Затим спроведена у логор у Немачку и ту остала до ослобођења. По доласку почиње да ради као чиновница у руднику „Радљево“.
Априла 1946, шеф Персоналног одсека предлаже да се постави за економа – магационера при Дечијем дому у Обреновцу.
Марковић (Цветка) Јелена, рођ. 30. априла 1921, Ваљево, завршила Женску занатску школу у Крагујевцу и виши санитетски курс. Ступила је у НОВ 15. септембра 1944, где је била на дужности медицинске
сестре у Инвалидском дому у Ваљеву, одакле је 21. марта 1946. године
премештена у Војну болницу Штаба I Армије у Крагујевцу на хируршко
одељење. Демобилисана је 27. јула 1946. и тражи посао у Ваљеву.
Управник болнице, капетан др Симић Мирон, написао је да није исказала много стручног знања, да је „доста лења, савете не прима, ради само
оно што је најпотребније“, али да има лепо понашање према болесницима. Осврнуо се и на њену приватност, па је написао: „Лични живот јој
такође није беспрекоран.“ Ради као болничарка у дому.
Николић Драгољуб, рођ. 19. септембра 1919, Дражевац (Обреновац), 4 разреда основне и 3 занатске школе, ожењен, магационер у дому.
„Врло је дисциплинован, поверљив одговоран.“
Петровић Десанка, васпитачица са завршеном учитељском школом, као почетник има нето плату у износу од 2.020 дин. „нема потребних квалитета за васпитачки рад у дому. Као наставница не задовољава.“
Сворцан Лепа (у неким документима пише Сфорцан Лепосава)
помоћна васпитачица, мала матура и васпитачки курс, 4 месеца службе,
неудата.
Стаменић Јованка, рођ. 27. марта 1926, Београд, 5 разреда основне и 2 женске занатске школе, завршен санитетски курс, средином 1946.
постављена је за болничарку – неговатељицу у дому.
Средњошколски интернат – Обреновац
Угаревић Десанка, учитељица. Интернат у Обреновцу био је, од
оснивања до новембра 1946, без васпитача и прилике у интернату су
биле доста тешке. „Другарица Угаревић, као васпитачица показала се
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неспособна за дужност васпитачице у дому. Није успела да успостави
правилан однос са питомцима, неумешна је, слаб организатор, не поседује потребне квалитете за васпитачке дужности у интернату. Васпитачком раду не поклања довољно пажње и своју васпитачку дужност не
обавља правилно.“ Због свега, Просветно одељење ОНО Ваљево је
мишљења да би је требало сменити с те дужности и упутити на рад у
школу.
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Здравство
Лекари и апотекари у Ваљевском округу
Постављења и премештаје лекара у здравствене установа вршило је
Министарство народног здравља НР Србије. За пријем у државну службу, да би, како се тада говорило, били “у служби народа”, лекари су
лично попуњавали образац са основним биографским и професионалним подацима. Посебно на крају обрасца била је откуцана “карактеристика”. У многим професијама, управо су карактеристике утицале на
пријем у службу, док код лекара то није био случај зато што их је било
мало. Нешто касније, здравствене установе су доставиле податке о службеницима - избеглицама који су до 6. априла били на служби на територији Босне и Херцеговине, као и осталим федералним јединицама. Тај
податак дат је уз кратке биографије лекара на раду у Ваљевском округу
у периоду 1944-1946. година.150
Подаци о лекарима и апотекарима у Ваљевском округу урађени су
на основу попуњених образаца (Упитни арак “Б”).151
ГНО И СНО ВАЉЕВО
Војна болница – Ваљево
Игњатовић (Душана) др Радивоје, рођ. 2. фебруара 1903, Алексинац, завршио је Медицински факултет у Ростоку (Немачка) 1930, специјалиста за гинекологију и акушерство, ожењен, говори немачки, време
окупације провео у Београду на хируршким одељењима разних болница,
1944. мобилисан и ради као заменик шефа кожно-венеричног одељења
подручне Војне болнице у Ваљеву.
150

Исто, ОНО Ваљево – Здравствено одељење, Списак службеника избеглица на територији ОНО Ваљево, дел. бр. 1892/45, од 1. августа 1945, кут. инв. бр. 3.
151
Исто, исто, Попуњени обрасци запослених и спискова из 1944-1946, кут. инв. бр. 1, 3.
и 8.
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Јанковић (Стевана) др Панта, рођ. 12. јула 1900, Врагочаница
(Срез подгорски), у богатој сеоској породици. У бившој Југославији
отац му је био народни посланик и радикалски првак. Завршио је Медицински факултет у Нансију (Француска) 1927, нема специјалност, ожењен, троје деце, говори француски, све време радио као срески лекар у
Ваљеву, а од 20. октобра до 20. децембра 1944. лекар у Војној болници у
Ваљеву, затим као епидемиолог Ваљевске војне области за IV дивизију у
Ваљеву.
Јовановић Ј. др Божидар, рођ. 4. јануара 1898. у Ваљеву, завршио
је Медицински факултет у Лиону (Француска) 1923, специјалиста за
кожно венеричне болести, ожењен, двоје деце, говори француски, од
1937. бави се приватном лекарском праксом у Београду (записан је као
трећа поверљива личност у тајној комунистичкој партији у Београду),
прележао је трбушни тифус и рекуренс; 9. септембра 1944. године
дошао је у Ваљево и доласком војске био је референт санитета Команде
места, а потом Команде подручја.
Милишић Ј. др Светолик, рођ. 8. јула 1898, Мостар, завршио је
Медицински факултет у Бечу 1923, специјализирао хирургију, ожењен,
једно дете, говори немачки, француски и енглески, није се бавио приватном праксом, за време окупације био “по логорима и у НОВ”, од маја
1944. у НОВ, шеф хируршког одељења подручне Војне болнице у Ваљеву.
Николајевић (Милана) др Борислав, рођ. 27. маја 1892, Честин
(Срез гружански), завршио је медицину у Прагу (Чешка), ожењен, отац
четворо деце, специјалиста за унутрашње болести, говори чешки и
немачки, бавио се приватном праксом у Крагујевцу, а октобра 1944.
мобилисан и ради као шеф унутрашњег одељења Војне болнице центра
у Крагујевцу до децембра, од када је шеф подручне Војне болнице у
Ваљеву.
Николић (Ивана) др Душан, рођ. 16. фебруара 1900, завршио је
Медицински факултет у Београду 1926, специјалиста за унутрашње
болести, удовац, говори немачки, радио је као војни лекар (1927-1933),
лекар Унутрашњег одељења болнице у Београду (1935-1936), а од тада
ради као срески лекар у Лајковцу и Обреновцу; “1941. затворен од
Немаца због указивања помоћи партизанима и осуђен на смрт. Спасао се
бекством; 1943. опет, због указивања помоћи, затворен од Гестапоа”,
мобилисан октобра 1944, био је у Шапцу, па у Ваљеву у подручној Војној болници.
Стајић (Велизара) др Александар, рођ. 10. маја 1901, Врање
(Срез пчињски), завршио је Медицински факултет у Београду 1926, ожењен, двоје деце, говори француски; док није постављен за управника
подручне Војне болнице у Ваљеву, био је шеф интерног одељења
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Покретне војне болнице 305 I армије, управник Подручне војне болнице
у Младеновцу.
Штаб I армије Југословенске армије – Персонално одељење – Ниш
доставио је молбу, 31. октобра 1945, ОНО Ваљево у којом се траже подаци и карактеристика за др Стајића. Том приликом је одговорено следеће:
“Др Стајић је живео за време окупације у Ваљеву, као управник болнице.
Познат је као симпатизер ДМ, али није познато да је активно сарађивао са ДМ. Према болесницима партизанских породица држао се заиста лоше, али тада је се држао лоше и према осталим болесницима од
којих није имао материјалну користи.
Познато је да, навикнут да живи као аристократа, да све око
њега буде у реду, није са вољом прилазио болесницима лошијег материјалног стања и као велики плашљивац бојао се да му ма какву пажњу
укаже прогањаним болесницима или пак њиховим породицама.
Међутим данас, изгледа да се помирио са данашњим стањем и да
улаже више од себе да помогне државу“152
Хрњичек Ј. др Боривоје, рођ. 22. јануара 1906. у Београду, где је
завршио и Медицински факултет 1933, специјалиста за кожно-венеричне болести, ожењен, двоје деце, говори француски и италијански; окупацију провео у заробљеништву у Италији и Немачкој, јула 1945. распоређен за шефа кожно-венеричног одељења подручне Војне болнице у
Ваљеву.
У документима се помиње и Микић др Душан, да је на војној
дужности као в. д. шеф хируршког одељења Државне болнице у Ваљеву,
да је ожењен и да има двоје деце. Прво дете рођено је у Новом Саду, а
друго у Београду, што највероватније указује на место рада до мобилизације и доласка у Ваљево. Других података нема.153
Народна (окружна) болница и Народна амбуланта у Ваљеву
Даниловић – Кеслер Д. др Бранко, рођ. 19. августа 1907, Сетин –
Вуковар (Хрватска), докторирао зубну медицину у Бону (Немачка) 1930;
ожењен, двоје деце; говори немачки, пре окупације био приватни лекар
у Ваљеву, а од ослобођења лекар Народне амбуланте и Војне болнице; за
време рата хапшен од стране специјалне полиције у Београду као симпатизер и сарадник НОЈ (период 1941-1943. провео у Ваљеву, 1943-1944.
до августа у Београду, а од августа до новембра 1944. у Срему на ослобођеној територији); шеф зубне станице Подручне војне болнице у
Ваљеву, а потом у Народној амбуланти.
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Исто, ОНО Ваљево – Персонално одељење, тем. целина: Карактеристика за др Стајића, дел. бр. 1068, од 3. децембра 1945, кут. инв. бр. 1.
153
Исто, ОНО Ваљево – Здравствено одељење, Пријава за породични додатак, од 2. маја
1945, кут. инв. бр. 3.
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Драшкоци др Јелисавета, рођ. 8. децембра 1896, Свилајнац (Срез
ресавски), од оца Јулија, апотекара; завршила је средњу школу у Ници, а
Медицински факултет у Тулузу (Француска) 1923, специјалиста за серобактериологију; говори француски, енглески, чехословачки и немачки;
од 1923. радила као секундарни лекар, а од наредне, 1924, као серо-бактериолог у Београду; већ 1925. постављена је за шефа бактериолошке
службе у Љубљани, затим ради у Суботици, Пожаревцу, и Новом Саду,
од 1936. године у Хигијенском заводу у Скопљу, одакле је избегла у
Ваљево, 19. марта 1943, а од 13. новембра 1944. ради у Народној амбуланти у Ваљеву. Никада се није бавила политичким радом јер јој “рад у
лабораторији не дозвољава, а ни здравље”.
Иванишевић – Перишић (Андрије) др Милица, рођ. 1. новембра
1901, Пожега, Округ ужички, у породици средњег имовног стања. Медицински факултет у Београду завршила је 1929, лекар опште праксе, а
нарочито се бави праксом целокупног лекарства код школске деце (завршила тромесечни курс за школског лекара); удата, једно дете; пре и за
време окупације била лекар Школске поликлинике Дома народног здравља у Ваљеву, а од 29. марта 1945. управник Народне амбуланте у Ваљеву; није се бавила политичким радом.
Јовановић др Василије, рођ. 28. августа 1912, Вучитрн, завршио је
Медицински факултет у Београду 1937, специјалиста опште медицине и
за туберкулозу, ожењен, служи се француским и немачким језиком; за
време окупације радио у Чачку, у Гимназији у Ужицу до 1942, затим у
Војној болници у Крагујевцу, кратко време у VI личкој дивизији, а оснивањем Санитетског одељења ОНО Ваљево постављен је за повереника.
Ковачевић П. др Богољуб, рођ. 5. марта 1898, Ваљево, завршио је
Медицински факултет у Паризу 1924, специјализирао хирургију; ожењен, двоје деце, говори француски и немачки; до 1943. радио као уредски лекар у Ваљеву, 11. фебруара 1943. ухапшен и спроведен на Сајмиште, затим био у немачком заробљеништву; по ослобођењу мобилисан и
радио је у Београду као хирург I армијске хируршке болнице, од јуна
1945. на Хируршком одељењу у Нишу, а од септембра у демобилисан и
упућен на рад у окружни уред у Ваљеву.
Костић К. др Милорад, рођ. 19. априла 1897, Крагујевац, завршио
је Медицински факултет у Монпељеу – Француска 1923, специјалиста за
унутрашње болести, ожењен, два сина, говори француски, а служи се
немачким језиком, бавио се приватном праксом до 15. априла 1941. од
када је у заробљеништву све до 25. јула 1943, када је ослобођен због
болести; ради опет као приватни лекар у Ваљеву, мобилисан од 18. септембра 1944. до 13. октобра 1945, кад је отпуштен као стално неспособан због тешке форме астме са оштећењем срчаног мишића.
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Коцић др Анђелија, рођ 30. октобра 1905. године у Дугосечају
(Лозница – Бадања, у другом документу као место рођења пише: Диласечуј, барески), Медицински факултет завршила у Београду, удата, говори мађарски и немачки; пре окупације радила у Дому здравља у Врању
као волонтер, 1943. специјализирала дечије болести, а од ослобођења
Ваљева лекар - приправник дечијег одељења Народне болнице у Ваљеву.
Лукић (Станимира) др Добривоје, рођ. 18. септембра 1904,
Рабровица (Срез ваљевски), завршио је Медицински факултет у Бечу
1929, специјалиста за гинекологију и акушерство; неожењен, говори
немачки; до 1941. радио у Државној болници у Сарајеву, а од 1. јуна
1941. до 15. септембра 1944. шеф Гинеколошког одељења Државне болнице у Ваљеву, када је мобилисан у Југословенску армију и на фронту је
био до 1. септембра 1945. Поново је постављен за шефа Гинеколошког
одељења Окружне народне болнице у Ваљеву и на тој дужности остаје
до почетка априла 1946, када је разрешен дужности решењем Министарства народног здравља и “стављен на расположење” истом министарству.154 Интересантно, иако је рођен у околини Ваљева, пошто је 1941.
године дошао из Сарајева у Ваљеву, у неким документима третиран је
као “избеглица из Сарајева”.
Љубисављевић Д. др Сава, рођ. 12. децембра 1912, Орсовица
(Срез моравски) завршио је Медицински факултет у Београду 1939; специјалиста за грудне болести, специјално туберкулоза; неожењен, служи
се руским и француским језиком; пре и за време окупације био лекар у
одељењу за диспанзерску службу Градске болнице у Београду; јануар –
март 1945. провео на Црном врху као лекар прве омладинске радне бригаде за сечу дрва, а 1. јула 1945, постављен је за шефа Грудног одељења
и антитуберкулозног диспанзера Народне болнице у Ваљеву. Маја 1946,
синдикалне подружнице при здравственим установама организовале су
и узеле учешће у првомајском такмичењу. Од здравствених радника на
територији Ваљевског округа проглашени су за ударнике и награђени са
новчаном наградом по 1.000 динара, др Сава Љубисављевић и Сретен
Томић, бравар и дезинфектор.155 У образложењу, између осталог, пише
да је шеф грудног одељења Окружне болнице у Ваљеву и шеф антитуберкулозног диспанзера у Ваљеву, да је се у свом свакодневном раду на
сузбијању туберкулозе савесно заузимао, “не жалећи труд у времену
рада, а тако исто и прековремено”, као и да је често одлазио на терен са
санитетским екипама, указујући лекарску помоћ “ширим народним сло154
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јевима, радном свету села, где је такође улагао сав свој труд, не штедећи
себе у раду”. Убрзо, овај исцрпљујући рад одразио се на здравствено
стање др Љубисављевића. Наиме, средином јула 1946, затражио је боловање, и како је сам навео, “налази се у тешкој служби у Антитуберкулозном диспанзеру, изложен је сталној инфекцији и штетном дејству рентгенских зракова” – добио је 30 дана боловања за опоравак. Случај је хтео
да крајем августа стигне допис – обавештење од Министарства народног
здравља да ће Југословенско друштво фтизиолога, средином септембра
1946, организовати Конгрес фтизиолога ФНРЈ у Опатији.156 Нажалост,
због болести он није могао да присуствује.
Ненадић (Јевте) др Рајко, рођ. 18. новембра 1905, Бољанић (Пљевља), матурирао у Ваљеву 1923/24, Медицински факултет завршио је у
Београду 1931, специјализирао педијатрију 1936. у Београду, а потом
годину и по дана у Лиону и Паризу на до специјализацији, неожењен;
говори француски; радио је у Државној болници у Београду, затим Заводу за здравствену заштиту матери и деце у Београду; за време окупације
био лекар и в.д. управник Централног хигијенског завода у Београду
(Дом материнског удружења); пре рата био је члан Демократске странке,
а за време окупације није се бавио политичким радом; 1. фебруара 1945.
премештен је за Ваљево и ради као шеф дечијег одељења у Народној
болници у Ваљеву. Као „отворени непријатељ НОП-а“ после рата, како
се сам изјашњавао да је један „од оних који су непоправљиви“ хапшен је
од стране нових власти и „сада је пуштен да се брани са слободе“.157
Констатује се да је као лекар „на дужности тачан и доста предузимљив
око болесника“ и шеф је Дечијег одељења Окружне болнице у Ваљеву.
Николић (Зафира) др Милан, рођ. 5. јула 1897, Ратаје, Срез пчињски (Врање), завршио је Медицински факултет у Прагу (Чешка) 1926,
специјалиста за унутрашње болести, говори чешки и немачки, ожењен
(двоје деце), радио је у Врању, Чачку, Сијеринској Бањи, Травнику, а од
1937. Бановској болници у Ваљеву; за време окупације лечио рањене и
болесне партизане на свом одељењу, шеф заразног и интерног одељења
и војни лекар, а од марта 1945. шеф унутрашњег одељења Народне болнице у Ваљеву.158
Орлић (Петра) др Дејан, рођ. 1. јануара 1899, Кореница – Лика
(Хрватска), завршио је Медицински факултет у Прагу 1926, специјалиста – бактериолог, ожењен, једно дете, говори немачки и чешки; радио је
у домовима народног здравља у Ливну, Травнику, Вуковару, одакле за
156
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време рата долази за лекара у Централни хигијенски завод у Београду и
у Антималаричну станицу у Обреновцу, а од ослобођења ради као лекар
Команде места Обреновац, срески санитетски референт и управник болнице у Обреновцу, да би од 1. новембра 1946. обављао дужност начелника Здравственог одељења ОНО Ваљево; пре рата био је члан Демократске странке.
Пауновић - Николетић др Маргита, рођ. 31. децембра 1912, Врњачка Бања (Срез трстенички), завршила Медицински факултет у Београду 1936, удата (осталих чланова породице нема, јер како је навела:
“цела породица ми је убијена од Дражиноваца”); ради од 1937. као лекар
Грудног и Унутрашњег одељења Државне болнице у Београду, кратко
1940. ради као лекар у Хигијенском заводу у Скопљу, затим је отпуштена из државне службе 1941, да би 1943. била примљена за лекара Дома
народног здравља у Ваљеву, а од новембра 1945. лекар Окружне болнице у Ваљеву. – “избегла из Скопља”
Симеуновић (Живка) др Радоје, рођ. 26. фебруара 1895, Бабина
Лука (Срез ваљевски), завршио Медицински факултет у Бордоу (Француска) 1924, специјалиста опште праксе, говори француски; ожењен;
пре окупације био срески лекар у Сомбору, за време окупације у Бабиној
Луци, затим ради у Ваљеву као здравствени референт при Окружном
начелству, а 1943. је пензионисан због болести; 1944. године мобилисан
и ради месец дана као лекар школе на Бањици. Команда НОВ и ПОЈ
ослободила га обавеза због болести; затим ради у Народној амбуланти у
Ваљеву. Пре окупације био “стари радикал”, а током окупације није припадао ни једној странци.
Стамболовић др Благоје, асистент – дневничар Медицинског
факултета у Београду премештен је за в. д. шефа Гинеколошког одељења
Окружне народне болнице почетком 1946, решењем Министарства
народног здравља, на место дотадашњег, др Добривоја Лукића.159
Станишић М. др Милан, рођ. 5. јула 1909, Бујачић (Срез ваљевски), завршио је Медицински факултет у Београду 1936, специјалиста
целокупног лекарства, ожењен, једно дете; служи се француским и
немачким језиком, све време окупације био у заробљеништву у Немачкој
(сталаг IV и IV C – Саксонија) и радио у заробљеничкој болници; од 1.
августа 1945. ради као војни лекар.
Стефановић (Милана) др Радомир, рођ. 30. маја 1895, Шушеока
(Срез колубарски), из земљорадничке породице, завршио је Медицински
факултет у Монпељеу (Француска) 1922, специјалиста за хирургију
(нарочито трбушне операције), говори француски, удовац. Пре рата припадао је Земљорадничкој странци због чега је за време окупације био
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прогањан. За време рата бавио се приватном праксом у свом санаторијуму и више пута хапшен јер је лечио и прегледао све рањене партизане у
болници којом је руководио др Миодраг Јовановић (октобра 1941. провео месец дана у затвору у Ваљеву; фебруара 1942. ухапшен и спроведен
у Шабац на недељу дана, 1943. ухапшен и спроведен у Управу града
Београда где је провео 6 недеља, марта 1944. ухапшен и одведен у логор
на Бањици где је био два месеца), био је хирург 25. дивизије II Армије у
Босни на фронту, затим у Војној корпусној болници у Ваљеву, а од 1.
октобра 1945. управник Народне болнице.
Тодоровић В. др Бранислав, рођ. 6. октобра 1894, Суботица – Срез
посаво-тамнавски (Подрински), завршио је Медицински факултет у
Монпељеу (Француска) 1923; ожењен, две кћерке; говори француски,
италијански и немачки; пре рата управник Војне болнице у Осијеку
(Хрватска) и шеф Хируршког одељења 11 година; за време окупације
пола године је био у ропству у Италији, затим ропству у Немачкој – 3,5
године, где је био “главни хирург у заробљеничкој болници 17а”; после
окупације, 1. јула 1945, постављен је за шефа Хируршког одељења
Народне болнице у Ваљеву.
Тошић Ж. др Олга, рођ. 5. октобра 1914, Кумани, срез Ново Бечејски, завршила медицину у Београду 1940, доктор целокупног лекарства,
а нарочито се бави малом хирургијом, говори француски, удата, за време
окупације до септембра 1942. радила у Здравственој задрузи у Словцу, а
потом у “Санаторијуму” др Стефановића у Ваљеву; мобилисана и ради
као лекар на хируршком одељењу Народне амбуланте у Ваљеву.
Туцовић М. др Зорка, рођ. 30. октобра 1900, Ужице, завршила
Медицински факултет у Београду 1935, специјалиста за гинекологију и
акушерство, пре и за време окупације бавила се приватном лекарском
праксом у Београду и Убу, од марта 1945. шеф гинеколошког одељења
Народне амбуланте у Ваљеву.
Урошевић (Ђоке) др Милорад, рођ. 22. септембра 1889, Аранђеловац (Срез орашачки) – умро 20. новембра 1945. у Београду; завршио је
Медицински факултет у Прагу 1928, нема специјалност али се бави,
нарочито, туберкулозом плућа; ожењен, говори немачки и чешки; пре
рата радио у Антитубркулозном диспанзеру у Београду, а као управник и
шеф, пре и за време окупације, антитуберкулозног диспанзера Дома
народног здравља у Ваљеву, и није се бавио политиком; од априла 1945.
налази се на лечењу у Београду (катар црева и оток јетре са жутицом),
по ослобођењу био в. д. шеф лекара Народне амбуланте и антитуберкулозног диспанзера. Један је од ретких лекара, ако не и једини, за кога је
на једном од упитних листова (има их више са различитим датумима –
прим. аутора) написана негативна карактеристика. У упитном листу
прослеђеном, 18. марта 1945, Повереништву здравља у Београду пише:
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„Именовани није присталица данашње борбе. Још увек пропагира и
држи се линије бив. Равногорског покрета. Болестан је, а и пропао услед
велике употребе алкохола. У недостатку лекара за којима се осећа потреба, одбор је мишљења да га треба и даље задржати на дужности као
лекара у Народној амбуланти у Ваљеву.”
Филиповић (Савка) др Милена, рођ. 13. јула 1901, Миоковци –
Чачак, завршила Медицински факултет у Београду 1928 – специјалиста
за кожно-венеричне болести, служи се немачким језиком; пре окупације
била лекар Државне болнице у Сарајеву, а за време окупације лекар
Дома народног здравља у Ваљеву, мобилисана 22. септембра 1944. као
лекар Народне амбуланте и Војне болнице у Ваљеву; марта 1945. постављена за шефа кожно-венеричног одељења Народне амбуланте у Ваљеву; није се бавила политиком.
Човић – Николић (Јове) др Јелена, рођ. 17. августа 1904, Жепче –
Босна, завршила Медицински факултет у Бечу – Аустрија 1935, специјалиста целокупног лекарства (ужа специјалност женске болести), удата
(једно дете), говори немачки, избегла је из Сарајева и фебруара 1942.
почиње да ради у Окружном уреду за осигурање радника, а 18. септембра 1944. добровољно се пријавила Команди места која ју је распоредила на рад у Народну болницу, као организатора опоравилишта бораца I
пролетерског корпуса у Боговађи, а затим прелази на интерно одељење
Народне амбуланте у Ваљеву.
***
Никчевић (Николе) др Петар, рођ. 3. априла 1902, Стубица, срез и
округ Никшић (Црна Гора), завршио Медицински факултет у Београду
1928, од 1930. ради и живи у Ваљеву, 1937. положио је практични испит
за признање специјалности из хирургије, ожењен и двоје „избегличке
деце од 16 и 13 година“. Време окупације провео у Ваљеву радећи у
Ваљевској болници. Од 15. септембра 1944. до 21. јануара 1947. у ЈА.
Јула 1945. био је „главни хирург 48. ударне Македонске дивизије“ и
Председништво ОНО Ваљево шаље молбу Министарству народног здравља да именованог „преузму у службу у својству хирурга хируршког
одељења Грађанске болнице у Ваљеву.“ Министарство је одбило захтев
са образложењем док се „исти не врати из ЈА, односно не ослободи војне дужности.“ Иначе у карактеристици, између осталог, пише да се
никад није бавио политиком већ да је био посвећен својој струци. „Ужива неподељено симпатије свог грађанства, како због свог стручног рада,
тако и због свог социјалног става“ што илуструју податком да, иако није
имао своје деце, у свом дому брине о двоје избегличке деце. По демобилизацији, 1. фебруара 1947, постављен за хирурга Окружне народне бол188

нице у Ваљеву, са правом на месечне принадлежености чиновника VI
положајне групе.160
Павловић др Љубивоје, (познатији као др Калча). Почетком 1946,
Министарство народног здравља Србије интервенисало је да др Павловић „који демобилисан из ЈА, а који је био грађански мобилисан“ се
запосли у Ваљевском округу. Уследила је преписка, дуга 6 месеци, између Персоналног и Здравственог одељења ОНО Ваљево са Председништвом ОНО Ваљево и Министарством народног здравља Србије, из које
сазнајемо да именовани ради као хонорарни лекар при Експозитури за
социјално осигурање радника у Ваљеву, али да се не може „преузети у
службу“ зато што се „не може употребити за државну службу јер исти
сем тога што је пијаница и отворени непријатељ НОБ, исти врло лоше
поступа са странкама и у пијаном стању се отворено изражава отворено
против данашњице тако да би његовим постављењем само крњили углед
наше власти и болнице, а такође не постоји ни упражњено место где би
се исти могао поставити.“161 Последња изречена констатација је у
супротности са извештајима у којима се стално наглашава недостатак
лекара, остало, није за коментар. (прим. аутора)
Богусловски (Теодора) Анатолије, хемичар, рођ. 7. септембра
1900. у Русији, завршио је Филозофско – хемијски факултет у Београду
1933, специјалност – хемичар и бави се физиолошко-хемијским испитивањем животних намирница и анализом воде; радио је у Хигијенском
заводу у Скопљу одакле је избегао; за време окупације радио као хемичар у Дому народног здравља у Ваљеву, а 22. септембра мобилисан за
рад у Народној амбуланти. Ожењен.
Остали запослени у болници у Ваљеву
Чубрило Милена, рођ. 12. априла 1922, Добрљин (Срез Босански
Нови – БиХ), живи у Ваљеву, 4 разреда основне, 2 разреда домаћичке
школе и болнички курс. Време окупације провела је радећи у Сплиту
као радница, од јуна 1941. до септембра 1943, када приступа партизанским одредима. Пошто је демобилисана, јануара 1946. запошљава се у
Државној народној болници у Ваљеву.
Ђедовић (Сретена) Милорад, рођ. 13. јула 1899, Стубло (Срез
ваљевски), 4 разреда основне школе, има 10 година службе (1933-1943) у
Градској болници у Ваљеву, прво као паракувар, а потом као болничар
на хируршком одељењу, ожењен, троје деце; „побегао са службе из гр.
болнице јер је хапшен од Немаца и претила му опасност по живот“; син
160

Исто, исто, Персонална досијеа, кут. инв. бр. 3, 5. и 8; Ранковић, 2007, 218.
Исто, ОНО Ваљево – Здравствено одељење, дел. бр. 277, од 29. јануара, до 7. јуна
1946, кут. инв. бр. 4
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Велизар је мобилисан од стране четника у пролеће 1944. и „за њега не
зна ништа“. Октобра 1946. тражи запослење у Државној болници у
Ваљеву.
Милосављевић Драгослав, рођ. 20. марта 1912, Врачевић (Срез
колубарски), 4 разреда основне школе. Од јула 1940, до ступања у НОВ
27. септембра 1944. радио као дневничар – паракувар у болници у Ваљеву. Фебруара 1946. предлаже се његов пријем на место служитеља у
Народној болници у Ваљеву, имајући у виду да је демобилисани борац,
удовац са једним дететом и „врло вредан и савестан“ службеник, што је
и учињено јуна 1946. године.
СНО КАМЕНИЦА
Јелић (Радомира) др Драгутин, рођ. 19. фебруара 1898, Ваљево,
завршио Медицински факултет у Лиону (Француска) 1923, специјалност
“практични лекар”, ожењен, двоје деце, говори француски, службу је
започео у Државној болници да би од августа 1924, радио је као срески
лекар Среза подгорског, а по мобилизацији 1944, обављао је дужност
референта санитета Команде места Каменица.162
Јевтић Јулија, рођ. 9. септембра 1926, Забрдица (Срез ваљевски), 4
разреда основне, нижи и виши санитетски курс завршени у Београду. Од
децембра 1944. до децембра 1945. била у санитету Прве армије, као
борац ЈА. Јануара 1946. добија посао при Санитетском одсеку СНО
Ваљевска Каменица.
СНО МИОНИЦА
Михајловић (Милутина) др Љубивоје, рођ. 9. августа 1891, Крагујевац, завршио је Медицински факултет у Прагу 1922, неожењен,
говори француски и немачки, радио је Државној болници у Сарајеву до
1924. када је постављен за среског лекара Среза колубарског у Мионици; кратко, 1942. године, премештен је за референта за социјално старање и народно здравље Начелства округа Ваљевског, а потом враћен у
Мионицу на исте послове где је после ослобођења преузет у службу и
162

Исто, исто, Персонална досијеа, кут. инв. бр. 4. У једном, од ретко комплетно сачуваних персоналних досијеа, налази се “службеничка” заклетва коју је др Драгутин Јелић
положио 1934. у присуству свештеника Вој. Протића, цркве у Каменици. “Заклетва – Ја
Драгутин Јелић заклињем се Јединим и Свемогућим Богом, да ћу владајућем Краљу Петру
II и Отаџбини бити веран, да ћу своју дужност по законима и законским наредбама вршити савесно, марљиво и непристрасно, имајући на уму једино опште јавне интересе и избегавајући све оно што би могло бити на штету поверене ми службе, да ћу чувати свој
углед и углед својих старешина, да ћу чувати службене тајне и уопште избегавати све
оно што би могло наудити поверењу у мој положај. Тако ми Бог помогао.”
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обављао послове референта среског санитета, радио као лекар у Команди места Мионица, школски лекар и шеф Среске народне амбуланте.163
Коберидзе (Спиридона) др Михаило, рођ. 12. јуна 1874, Тбилиси
(Грузија), завршио је медицину 1907. у Јуреву (Естонија) и специјалиста
за хирургију, гинекологију и акушерство; удовац, једна кћер; говори
руски, српски и италијански; до капитулације радио у Андријевици,
Подгорици, Цетињу, Београду; рат провео у Београду и Горњој Топлици,
као лекар Здравствене задруге Горња Топлица.
СНО УБ (Уб и Лајковац)
Уб
Антоновић П. др Милан, рођен 7. августа 1912. у Пожаревцу,
завршио је Медицински факултет у Београду 1936, специјалиста целокупне медицине, ожењен (једно дете), од 1940. болује од туберкулозе
плућа, за време окупације радио на селу у Здравственој задрузи у Пецкој, а по ослобођењу лекар и управника среске здравствене задруге и
народне амбуланте у Бањанима.
Боцић К. др Вељко, рођ. 18. марта 1898, Заграђе (Срез зајечарски),
завршио Медицински факултет у Београду 1927, ожењен, лекар Здравствене задруге у Бањанима; децембра 1945 због болести је напустио
дужност.
Вучковић (Недељка) др Драгослав, рођ. 3. августа 1893, Крагујевац, започео је студије пре Првог светског рата у Цириху, дипломирао
1927. на Медицинском факултету у Загребу и специјализирао целокупно
лекарство, ожењен, два сина, говори француски, чешки и немачки. Учествовао је у Првом светском рату од дана мобилизације 1914, до 9.
фебруара 1919 (према уверењу Министарства војске и морнарице –
Санитетско одељење бр. 764, од 2. фебруара 1927). Радио је у Кривој
Паланци, Књажевцу, Краљеву, 1942. премештен је у Начелство среза
Тамнавског – Уб, а августа 1945. преузет је у службу за среског лекара у
Убу и обављао је дужност референта санитета СНО Уб.164
Ћириловић М. др Александар, рођ. 15. августа 1903, Новаци
(Срез тамнавски), завршио је Медицински факултет у Београду 1929,
специјалиста целокупне медицине, ожењен, говори француски и италијански добро, а служи се енглеским и немачким језиком; као санитарни
капетан старе Југословенске војске заробљен и одведен у Немачку одакле је пуштен, као туберкулозни болесник, онда почиње да ради као
163
164

Исто, исто.
Исто, исто, Персонална досијеа, кут. инв. бр. 3
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приватни лекар у Убу, почетком октобра 1944. ступа у НОВЈ и ради као
лекар Команде места Уб.
Лајковац
Банковић М. др Милосав, рођ. 23. јула 1888, Кусадак (Срез јасенички), завршио Медицински факултет у Прагу 1922, ожењен, двоје
деце; радио је као лекар Удружења здравствених општина у Лајковцу,
маја 1945. постављен за управника Народне амбуланте у Лајковцу.165
СНО ОБРЕНОВАЦ
Списак запослених у здравственим установама
у Обреновцу 1944. године166
Ред.
бр.

Презиме и име

Занимање

6.
7.
8.

епидемиолог –
срески лекар
Орлић (Петра) Дејан
Команде места,
болнице и
амбуланте
интерниста –
Николић (Ивана) Душан лекар болнице и
амбуланте
Марковић (Петра)
“
Милица
Пурић Риста
лекар
Кандић (Светолика)
стручни болничар
Тадија
Марковић Јован
зубар у амбуланти
Радовановић Миодраг
стручни болничар
Каначки (Васе) Даринка болничарка

9.

Пурић (Светозара) Васа

1.

2.
3.
4.
5.

Ћирић (Милутина)
Миливој
Лазић (Драгојла)
11.
Богољуб
Грубешић (Стојана)
12.
Ставан
10.

165
166

Где је био запослен за време
окупације

Година
старости

Примедба

46

лекар Антималаричне стани- це у Обреновцу

45

уредски лекар

46

приватни лекар -

мобилисан и
отпутовао за
Ваљево

-

“

мобилисан

35

-

-

25
22

приватна радња домаћица
добровољно
дошао на рад

болничар

17

“

17

-

“

“

17

-

“

дезинфектор

48

-

-

Исто, исто, Персонална досијеа, кут. инв. бр. 4.
Исто, исто, Списак санитетског особља Среза посавског, децемб. 1944, кут. инв. бр. 1.
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Списак особља Здравственог одсека СНО Обреновац
из 1945. године167
Ред.
бр.

Презиме и име

1.

Мићић Р. Олга

2.

Пурић др Риста

3.

Стојшић др Драгољуб

4.

Марковић др Милица

5.

Радовановић Миодраг

6.

Кандић Тадија

7.

Јејина Антица

8.

Алексић Б. Мирослава

9.

Сундић Ката

10. Николић Ружица

Школска и стручна спрема

Функција

Филозофски факултет

шеф одсека
в. д. среског санитетМедицински факултет
ског референта
лекар Народне амбулан„
те
„
„
мала матура и санитетска шко- лекарски помоћник у
ла
Народној амбуланти
4 разреда основне и санитетстручни болничар
ски курс
Народне амбуланте
мала матура и лаборантски
лаборанткиња у Народтечај
ној амбуланти
болничарка Народне
4 разреда основне
амбуланте
послужитељица у
4 разреда основне
Народној амбуланти
основна школа и болничка
бабица
школа

Алексић Мирослава, рођ. 19. новембра 1922, Обреновац, 4 разреда
основне школе, удата, 1 дете. Време окупације је провела код своје куће
у Обреновцу и била је у затвору у Обреновцу због браће што су у партизанима (брат Јован Пејичић, од 1941, и брат Станимир и муж Богдан од
октобра 1944). По ослобођењу радила је у Војној народној болници у
Обреновцу, а по њеном расформирању ради у Среској народној амбуланти у Обреновцу, као болничарка. Јануара 1946. Министарству народног
здравља је предложено да се постави за болничарку, пошто именована
ради добровољно годину дана.
Константиновић (Јаноћка) др Александар, рођ. 22. новембра
1898, Крагујевац, завршио је Медицински факултет у Бордоу (Француска) 1924. године, ожењен, једно дете, говори француски, рат провео у
Убу, радио као војни лекар 1941. и 1944/45, распоређен за лекара Здравствене задруге у Стублинама.
Марковић А. Јово, рођ. 1. маја 1903, зубни лекар (дентиста), медицинске науке завршио „код др Кодраке у Тузли (од 1. маја 1918. до 1.
фебруара 1924); Војна болница – зубно одељење Сарајево (од 1. маја до
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31. октобра 1924); код др Кишеа у Тузли (од 1. новембра 1924. до 1.
новембра 1925)“, ожењен, једно дете. Концесију – одобрење за рад
добио је од Министарства народног здравља, августа 1925. године.168
Марковић (Петра) др Милица, рођ. 18. марта 1899, Голубац –
Смедеревска Паланка (Срез јасенички), завршила Медицински факултет
у Паризу 1923. године, удата, троје деце, говори француски, за време
рата обављала приватну праксу у Обреновцу, а од 14. октобра радила у
Војној болници у Обреновцу, односно Народној болници, па као лекар у
Народној амбуланти у Обреновцу.
У попуњеном упитнику др Милице Марковић, упућеном Министарству народног здравља од стране Председништва ОНО, 23. фебруара 1946,169 у тачки 13. на питање “Да ли је припадао издајничким редовима (недићевцима, љотићевцима, четницима) и какве је функције
имао”, др Марковићка је одговорила: “Нисам припадала издајничким
редовима, нити имала какву функцију.” На следеће питање – 14. “Има ли
у окупаторској војсци или издајничким редовима кога од уже породице”,
одговорила је: “У окупаторској војсци нисам имала никога. Муж др
Витомир Марковић интерниран је у Немачку и до данас се није вратио.“
Такође, у тачки 16. написала је да је 17-годишњи син Иван, гимназијалац
у ЈА. Треба додати да има две старије ћерке, Љиљану, 22 године, студента медицине и Гордану, 19 година, матуранта.
У карактеристици или општој оцени рада председник Посавског
среза С. Бабић је написао:
„Именована је стручне способности врло добре.
На раду је вредна, заузимљива и уредна. Самоиницијативе у раду
има. Владања и понашања је врло доброг. Са службеницима и болесницима има врло лепо опхођење.
За време окупације није сарађивала са окупатором и њиховим помагачима. Од ослобођења ступила је у Војно-народну болницу и радила
предано и савесно, а од расформирања Војне болнице у Обреновцу, ради
у среској Народној амбуланти.
Истичемо, да је муж Миличин у заробљеништву у Немачкој проглашен за народног злочинца, који се није хтео вратити својој кући.
Мишљена смо да би је требало преузети у државну службу, с обзиром да нема довољно лекара.“
То је потврђено и од ОНО Ваљево, где се констатује да именована
више од годину дана ради добровољно у Народној амбуланти и предлажу да се „постави за лекара Народне амбуланте у Обреновцу, као добар
радник”.
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Мијатовић Р. др Миодраг, рођ. 26. октобра 1904 (нема место рођ.),
завршио Медицински факултет у Монпељеу (Француска) 1933. године,
почетком 1946. радио је као лекар Социјалног осигурања радника и
намештеника, ожењен, двоје деце.170
Пурић А. др Ристо, рођ. 27[28] септембра 1896, Ваљево, завршио
Медицински факултет у Женеви (Швајцарска) 1922. године, специјалиста опште праксе (звање: “саобраћајни лекар”), неожењен, говори француски, време окупације провео у Обреновцу, а по ослобођењу у (14.
октобар – 4. децембар) управник Војне болнице у Обреновцу, затим
кратко у Команди места Ваљево, а од маја 1945. лекар војно-цивилној
болници у Обреновцу, срески референт и управник среске Народне
амбуланте у Обреновцу.
Радовановић С. Миодраг, рођ. 2. августа 1919, Ваљево, 4 разреда
гимназије и војно-санитетска школа, чиновник Одсека за унутрашње
послове СНО Обреновац. „Од капитулације 1941. до почетка 1942. г. био
је у Колубарском партизанском одреду где је ухапшени спроведен у
Немачку, а по повратку 1944, радио као физички радник, Народној амбуланти, раније Војној болници. Радовановић је у својој молби за запослење изнео занимљиву животну причу, али податке везане за историјат
Обреновца. Завршио је 4 разреда гимназије са малом матуром и санитетску школу у периоду 1938-1940. и после тога радио у више болница.
Када је отпочео Други светски рат ступио је у Колубарски партизански
одред где је остао до 14. јануара 1942, када су га ухватили Љотићевци и
предали специјалној полицији у Београду, а ови Војном суду у Ваљево
који га је протерао у Немачку. Из заробљеништва је пуштен 1943. године
(у упитнику је написао „бегство“) и радио као физички радник код фирме „Уљарица“ у Забрежју. По ослобођењу Обреновца, 1. октобра 1944,
добровољно се јавио на дужност у болницу 12. корпуса, на дужност
лекарског помоћника. Ту је остао све до јула 1945, односно до расформирања Команде места у Обреновцу и Војне болнице, без икакве накнаде, прихватио је посао у Среској народној амбуланти, па пошто „нема
имовине, како покретне, тако и непокретне“, јануара 1945. моли за
посао. Октобра 1945. предлагано је ради у Одсеку за унутрашње послове СНО Обреновац, али је ипак јануара 1946. године одлучено да ради у
Среској народној амбуланти као дезинфектор.
Стојшић И. др Драгомир [Стошић Драгољуб], рођ. 17. децембра
1895. у Петки (Срез колубарски), завршио Медицински факултет у Лиону (Француска) 1922. године, лекар опште праксе, ожењен, троје деце,
говори француски, руски и служи се немачким; током рата био је: “два
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месеца у заробљеништву у Нишу, два месеца у Стублинама, 15 месеци у
Обреновцу, 32 месеца у заробљеништву у Немачкој (у Дортмунду и околини)”; стигао је у Обреновац транспортом из Немачке 1. септембра
1945; приватни лекар и лекар Среске народне амбуланте.
АПОТЕКАРИ
У Ваљевском округу, током три послератне године, радило је 14
апотекара и 8 апотекарских помоћника. Подаци о апотекарима и осталом
апотекарском особљу на територији Ваљевског округа урађени су на
основу спискова и попуњених упитних листова.171
ГНО ВАЉЕВО
Бузаљко М. Едхем, апотекар – магистар фармације, рођ. 1. марта
[априла] 1898, Столац (БиХ), завршио фармацију на Универзитету у
Загребу 1926, ожењен, троје деце, сувласник апотеке у Ваљеву 24 године
са Јосифом Прикелмајером, члан ОНО и управе Црвеног Крста у Ваљеву.
Гроздановић Драган, апотекар – магистар фармације, рођ. 21. марта 1903, Ваљево, 22 године стажа, тренутно ради у Новом Саду као
управник III армијског слагалишта (добровољно је отишао у ЈА 15. септембра 1944), неожењен.
Илић – Зафировић М. Драга, апотекарка – магистар фармације,
рођ. 18. априла 1910, Крушевица (Срез врањски), завршила фармацију
на Филозофском факултету – Фармацеутски одсек Универзитета у Загребу 1935, разведена, службовање започела у Бановској болници у Охриду,
све време радила као шеф апотеке бив. Бановске болнице у Битољу до
1940, као избеглица дошла у Ваљево и 1942. распоређена на рад у апотеци Бановске болнице у Ваљеву, а од марта 1945. ради као шеф апотеке
при Народној болници у Ваљеву.
Тадић М. Петар, апотекар – магистар фармације, рођ. 26. августа
1889, (отац му је такође био апотекар), завршио је фармацију на Универзитету у Загребу (негде пише у Грацу), удовац, ради у својој апотеци као
шеф, због болести нема друга задужења.
Туцовић М. Светозар, апотекар – магистар фармације, рођ. 9.
априла 1907, Ужице, потиче из сиромашне породице, отац му је био
пекар и студирао је врло тешким приликама. Завршио фармацију у
Загребу 1930, ожењен, двоје деце, власник апотеке у Ваљеву.
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Јанковић Милутин, рођ. 6. септембра 1909, Илок, ради као асистент
фармације 9 година у апотеци Прикелмајер – Бузаљко, био је мобилисан
у ЈА од 8. новембра 1944. до 1. септембра 1945, ожењен, троје деце.
Милосављевић Јелисавета, апотекарски приправник, рођ. 19. октобра 1922, Ваљево, ради у апотеци Тадића, неудата.
Николић В. Љубица, апотекарски приправник, рођ. 29. јула 1926,
Ваљево, ради 6 месеци у апотеци Прикелмајер – Бузаљко, неудата.
Самокресовић Д. Оливера, апотекарски приправник, рођ. 8. марта
1923, Ваљево, ради 11 месеци као апотекарски приправник у апотеци
Туцовића – Ваљево, неудата.
Трифуновић Марија, апотекарски приправник, рођ. 23. августа 1923,
Ваљево, ради у апотеци Тадића – Ваљево, неудата.
Цветојевић И. Оливера, апотекарски приправник, рођ. 21. октобра
1921, Ваљево, ради 2 године као апотекарски приправник у апотеци
Туцовића, неудата.
СНО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА
Јелић др Драгутин, срески лекар, води приручну државну апотеку
(стекао право за држање “ручне апотеке” 1925. године).
СНО МИОНИЦА
Банковић М. Драгобрат, апотекар – магистар фармације, рођ. 23.
септембра 1902, завршио фармацију на Универзитету у Загребу 1928,
ожењен, време окупације провео на свом имању у Мионици, од 14.
децембра 1944. добровољно ради као апотекар у среској апотеци при
Народној амбуланти СНО Мионица, ожењен (у напомени пише: “Нема
бирачко право”).
Поповић М. Коста, апотекар – магистар фармације, рођ. 22. јануара 1893, Ваљево, завршио фармацију на Универзитету у Загребу 1923,
ожењен, два сина, ради 35 година у својој апотеци у варошици Мионица,
учествовао је НОБ, поред апотекарског рада обавља функцију шефа
финансијског одсека СНО Мионица и председник је среског ЈНОФ-а.
СНО УБ (Уб и Лајковац)
Јевтић Ј. Тоша, апотекар – магистар фармације, рођ. 26. октобра
1892, Шабац (Срез поцерски), завршио је фармацију у Прагу 1922,
радио је као апотекар у Убу и помагао НОВ. У другом списку пронађени
су следећи подаци: Јевтић Ј. Тоша, магистар фармације од 1. октобра
1909. године, рођ. 26. октобра 1892, Шабац, ради у својој апотеци у Убу,
неожењен.
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Кузнецов П. Андрија, апотекар – магистар фармације, рођ. 10.
октобар 1897, Одеса (Русија), завршио је фармацију у Загребу 1926, ожењен, двоје деце, говори руски, власник апотеке у Лајковцу.
Мишковска Јелисавета, апотекар у Убу (студент фармације), рођ. 8.
октобра 1909, Лењинград (Русија), удата.
СНО ОБРЕНОВАЦ
Драјић М. Душан, апотекар – магистар фармације, рођ. 3. маја
1899, Шабац (Срез поцерски), завршио фармацију у Прагу 1922, ожењен, двоје деце, говори чешки, власник апотеке, време пре и за окупације провео у Обреновцу, шеф грађанске апотеке у Обреновцу. У другом
документу пише да „ради од 24. фебруара 1916“.
Јовановић (Душана) Ђорђе, апотекар – магистар фармације, рођ.
3. новембра 1909, Неготин (Срез крајински), завршио „Филозофски
факултет (Фармацеутски одсек) у Загребу, на свој рођендан, 1933. године”; од марта 1946. води секвестрирану апотеку Марка Стојановића у
Обреновцу “који је одсутан”.
Радојковић Роксанда, апотекар – магистар фармације, рођ. 14.
августа 1908, Ћуприја (Срез параћински), завршила фармацију на Универзитету у Загребу 1931, неудата, радила по разним апотекама од 1931.
године, а по рату ради као апотекарски сарадник у апотеци мр Душана
Драјића. Почетком 1946, решењем Министарства народног здравља
„грађански је мобилисана” за апотекара апотеке Окружне болнице у
Шапцу.172
Стојановић Марко, апотекар – магистар фармације, власник апотеке у Обреновцу (марта 1946. вршен је попис апотеке, ради секвестрације).
Адамовић Роксанда, студент фармације, рођ. 1. марта 1922, Осипаоница (Ниш), удата.
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Трговина и снабдевање
Запослени у Одељењу трговине и снабдевања и одсецима
по срезовима Ваљевског округа173
Берже Драга, рођ. Илић, 10. септембра 1922, Ваљево, 4 разреда
Државне трговачке академије у Ваљеву. Радила је од јуна 1943, до ослобођења као умни надничар у Државној финансијској дирекцији, а од ослобођења у Експозитури ЕПС-а у Ваљеву; удата за Шарл-Андре Бержеа, в.д.
шефа Експозитуре ЕПС-а; брат јој је погинуо као партизан 1941. године.
У лето 1946, ГНО Ваљево тражи да се постави на упражњено место дотадашњег библиотекара Зоре Ристивојевић Градске народне читаонице у
Ваљеву. Председништво владе – Персонално одељење сагласило се са
одлуком Председништва ОНО Ваљево и 5. септембра је Драга Илић –
Беже постављена за библиотекара. Убрзо, октобра исте године постављена за шефа откупа при Одељењу трговине и снабдевања ОНО Ваљево.
Булић Петар, инжењер. Радио је као чиновник у Одељењу трговине и снабдевања ОНО и 16. јуна 1945. дао је оставку, јер је пресудом
Среског народног суда у Ваљеву бр. 798/45, од 26. маја 1945, осуђен на
новчану казну у износу од 5.000 динара и на годину дана губитка грађанске части, због „дела из чл. 1. тачка 1. Закона о сузбијању недопуштене шпекулације и привредне саботаже.“ Нажалост, не зна се због
чега је кажњен, али је познато да је напустио Ваљево и отишао у Словенију.174
Деспотовић (Будимира) Берислав, рођ. 14. септембра 1925, Ваљево, 8 разреда Гимназије у Ваљеву. Четници су га мобилисали јула 1944.
где је био 2,5 месеца. Јануара 1947. постављен је за чиновника у Одсек
трговине и снабдевања ГНО Ваљево.
Ђајић (Јована) Миливоје, рођ. 1888, Сеча Река (Ужице), 4 разреда
основне, бивши опанчар, ожењен, двоје деце; од окупације, па до осло173
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бођења био служитељ Општине у Ваљеву; новембра 1946. упућен је на
рад у Државно трговачко стовариште колонијала и дуванских прерађевина „Обница“ – Ваљево.
Краљевић Милош, опанчарски радник, рођ. 15. јануара 1890,
Ваљево, нема школе – самоук, ожењен, једно дете. Од капитулације до
ослобођења радио је у Ваљеву као опанчарски радник. Септембра 1946.
решењем Министарства трговине и снабдевања постављен је у Одељак
контроле мера Ваљево, као служитељ – дневничар са 1.800 дин. принадлежности.
Лаловић В. Милутин, рођ. 15. јуна 1924, Ваљево, завршио је у
току окупације Средњу техничку школу у Ваљеву. Био је у „Љотићевој
војсци два и по месеца, насилно мобилисан, а иступио ослобођењем.“
Од ослобођења одмах се укључио у рад свих антифашистичких организација. Августа 1946. постављен је чиновника, односно контролора мера
и драгоцених метала у Одељку контроле мера ОНО Ваљево.
Марковић Манојло, шеф одсека за откуп. За време окупације симпатизер и присталица НОП-а. По ослобођењу ступио је у ЈА, а по демобилизацији радио је у Контролној комисији за Округ ваљевски.
Митров - Карић Зорица, рођ. 5. септембра 1920, Ђурђевац
(Копривница – Хрватска), живи у Ваљеву, 8 разреда гимназије и виши
течајни испит, удата, једно дете. Од 5. августа 1941. била је у НОВ на
разним дужностима. Такође, браћа Бранко и Војин Митров су ступили у
НОВ 1941, као и мајка Мара. Демобилисана је 23. октобра 1945, у чину
потпоручника на дужности помоћника шефа Санитетског одсека Бањалучког војног подручја. Од јануара 1946, ради као калкулант Државног
градског магазина „Будућност“ – Ваљево, да би у септембру предложено
да се постави за шефа одсека снабдевања Одељења трговине и снабдевања ОНО. Од октобра обавља те послове и има принадлежности чиновника VIII положајне групе.
Пауновић Јеврем, шеф одсека за трговину. За време окупације
радио је у Окружном начелству и није штетио НОП-у. Веома је активан,
нарочито за фискултуру.
Пашић Славољуб, рођ. 15. марта 1922, Бајина Башта, студент права – трећи семестар. Од 9. септембра 1941, до 19. марта 1942. у НОП-у,
затим је заробљен и одведен у концентрациони логор где је био до 1.
октобра 1943. Затим је интерниран у Немачку где је остао до 8. априла
1945. По повратку, одмах је ступио у НОВ, где је остао до 22. новембра
1945. Жена Милена, је такође била у НОП-у од августа 1941. Од 3. јануара 1946. налази се на месту шефа Одсека за цене – Одељења трговине и
снабдевања ОНО. Предлаже се његово преузимање.
Томановић (Крсте) Милисав, рођ. 8. децембра 1925, Ваљево
(написао је да је по народности „Црногорац“), завршио 6 разреда гимна200

зије. Од капитулације, до ослобођења учио школу у Ваљеву. Активно је
сарађивао са НОП-ом од фебруара 1944, а по ослобођењу добровољно је
ступио у НОВ где је био до 1946. године. Демобилисан је као поручник.
Јануара 1947. постављен је за шефа Одсека за дистрибуцију, односно
Одсека за рационирање Одељења трговине и снабдевања ОНО Ваљево.
Цота Ана, рођ. 1. новембра 1910, Бања Лука, стручна учитељска
школа, пре рата није радила, као ни за време окупације. Од 8. децембра
1944. године радила је као чиновница Одсека унутрашњих послова ГНО
Ваљево на објавама. Карактеристика: „Све време окупације провела у
Ваљеву и држала се исправно. Озбиљна, честита и карактерна. Поуздана
и одана НОБ. Са НОП-ом сарађује најактивније.“175 Средином 1945. стављена је на „расположење“ Одељењу индустрије и рударства ОНО
Ваљево.
СНО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА
Глигорић Боривој, рођ. 10. октобра 1924, Оглађеновац (Срез подгорски), 4 разреда основне школе. Окупацију је провео код куће, док су
његова три брата били у НОВ, од којих су двојица погинула. Прикључио
се НОВ 10. октобра 1944, рањен је и остао је инвалид у десну ногу. Завршио је административни курс који је организован у сарадњи са Инвалидским одељењем Министарства народне одбране и Централним инвалидским домом у Београду. Марта 1946, одлуком Министарства трговине и снабдевања, добио је посао помоћника референта исхране Одсека
трговине и снабдевања СНО Ваљевска Каменица, са месечним принадлежностима од 1.800 динара.
Лазаревић Живота, рођ. 13. јула 1924, Врагочаница (Срез подгорски), 4 разреда основне школе. Време рата провео је код куће, а брат Гојко био је „у четницима око 10 месеци, стрељан по доласку НОВ.“ Од 10.
октобра 1944. активно сарађује са НОВ и ПОЈ, када је ступио у ЈА и био
16 месеци. Августа 1946. тражи посао и октобра исте године постављен
је на место референта за цене при СНО Ваљевска Каменица „са месечном наградом у бруто износу од 2.200 динара.“
Тодоровић (Војислава) Боривоје, рођ. 4. августа 1921, Остружањ
(Срез подгорски), 4 разреда основне школе и 3 разреда гимназије приватно. По доласку НОВ у Подгорину 4. октобра 1944. ступа у војску и
остаје до 9. новембра 1946. Демобилисан је у чину водника. Постављен
је у Одсек трговине и снабдевања СНО Ваљевска Каменица, јануара
1947. године.
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Томић (Богдана) Живорад, рођ. 19. октобра 1922, Туђин (Срез
подгорски), 4 разреда гимназије и 2 године трговачке академије. Октобра
1944. је мобилисан у ЈА где је био до краја 1945. године. Решењем министра трговине, јануара 1946, преузет је на рад у Одсек трговине и снабдевања СНО Ваљевска Каменица, да би већ у фебруару било повучено
јер је позван на одслужење кадровског војног рока.
СНО МИОНИЦА
Еренбергер Марија, рођ. 14. октобра 1917, Праг (Република
Чешка), живи у Мионици, 3 разреда гимназије, двоје деце. Јула 1946.
моли за посао и Извршни одбор СНО Мионица је сагласан да се постави
за чиновницу у Одсеку трговине и снабдевања.
Игњатовић Радул, рођ. 11. јула 1922, Берковац, (Срез колубарски),
4 разреда основне и 2 ниже пољопривредне школе, по ослобођењу 10
месеци радио је као кривично-истражни референт у Одсеку унутрашњих послова, пошто „Министарство унутрашњих послова Србије не
прима у свој ресор пољопривредне стручњаке“, ожењен, тражи посао.
Фебруара 1946. преузет је у Одсек трговине и снабдевања СНО Мионица, са месечним принадлежностима од 2.400 динара.
Кољевић (Живка) Миливоје, рођ. 26. августа 1922, Струганик
(Мионица), завршена два разреда ниже пољопривредне школе. Време
окупације је провео на свом имању, а у службу је ступио 5. априла 1945.
године. Председништво ОНО предлаже Министарству трговине и снабдевања, јуна 1945. да се постави за службеника Одсека трговине и снабдевања СНО Мионица. У карактеристици пише: „Друг Миливоје Кољевић за време окупације није сарађивао са окупатором, а такође није ни
активно припадао четничким организацијама. Од ослобођења активно
сарађује са НОБ. Био је у Команди места у Мионици, па услед слабог
здравља распоређен је за позадинску службу. Вредан, агилан и пожртвован радник, те као такав заслужује да се преузме у службу.“176
Радовић Радисав, 14. априла 1927, Ђурђевац (Срез колубарски), 4
разреда основне школе. За време окупације имао је исправно држање, а
по ослобођењу се активира и био је срески омладински руководилац.
Новембра 1946. решењем министра трговине постављен је у Одсек трговине снабдевања СНО Мионица, као дневничар са месечном наградом
од 1.800 динара.
Радивојевић Драгослав, рођ. 23. августа 1912, Попадић (Срез
колубарски), живи у Ваљеву, завршена 4 разреда основне школе и Средња пољопривредна школа у Ваљеву, ожењен, две кћерке. У служби је од
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1936. године: Прилепу, Забрежју, Осечини и Ваљеву, као чиновник стоваришта монопола. Ослобођење је дочекао на боловању од 3 месеца
„после претходног хапшења од стране четничких банди“. Од 15. децембра 1945. ради као војни чиновник II бригаде Народног одбора. Октобра
1946. године Државно трговачко стовариште колонијала и монополских
артикала „Обница“ – Ваљево предложила је његово преузимање за
њихов магацин у Мионици.
Сретеновић Миливоје, рођ. 17. септембра 1909, Маркова Црква
(Срез колубарски), живи у Ваљеву, ожењен, једно дете. Има 12 година
службе – радио је као кривични референт. У време окупације био је на
положају „пристав177 у Среском начелству у Чачку и подначелник у
Обреновцу, али као такав није се уопште трудио да помаже издајнике
већ је вршио само дужност службеника, увек штитећи родољубе земље.
Био је још од раније социјалиста, те као такав није уопште прогонио
присталице НОП-а већ их је помагао у границама могућности. Од ослобођења одмах се ставио на расположење НОО... Свој посао врло савесно
обавља и може се сматрати једним од најсавеснијих службеника у Округу. Именовани заслужује сваку похвалу...“ Предлаже се његово преузимање у Одељење трговине и снабдевања ОНО – Одсек за цене.
СНО Уб
Ђукић М. Живко, рођ. 19. априла 1911, Тулари (Срез тамнавски),
4 разреда основне школе, био је у Тамнавском партизанском одреду од 6.
септембра до 4. новембра 1941, „за време окупације прогањан и хапшен
од стране окупатора и четника Д. М. као учесник НОВ и ПОЈ, а затим
као симпатизер НОП-а“, а активно сарађује са НОП-ом од октобра 1944.
године – био је секретар МНО Тулари. Маја 1946. предлаже се његово
постављење за чиновника СНО Уб – Одсек трговине и снабдевања, што
је и учињено октобра исте године, са месечним принадлежностима од
1.800 динара. Подаци за исто лице у другом упитнику се разликују, а
пише: Ђукић (Милана) Живота, рођ. 19. априла 1911, Тулари (Срез
тамнавски), 4 разреда основне школе. За време окупације добровољно је
ступио у Подгорски партизански одред од 7. септембра, до 7. новембра
1941. када је отпуштен због болести кући. Током 1942. ухапшен је као
партизански борац и спроведен у логор у Шапцу, одакле је пуштен, да
би 1943. отеран на присилан рад, од 3 месеца, у Борски рудник. После
ослобођења изабран је за секретара МНО у Туларима, а 17. октобра
1946, преузет је на место референта индустрије и рударства СНО Уб.
Фебруара 1947. године по захтеву СНО Уб премештен је због потребе
посла за референта рада.
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Јанковић Слободан, рођ. 5. јула 1922, Мостар (БиХ), живи на Убу,
има завршен виши течајни испит велику матуру. Именовани је 1941.
године учествовао у Тамнавском партизанском одреду (од августа до
новембра 1941) до његовог расформирања. Затим је, од новембра 1941.
до фебруара 1942. био у четницима К. П. За време окупације службовао
је Среском начелству на Убу и Мионици. Одмах по ослобођењу ступио
је добровољно да ради у Команди места у Мионици. Због слабог здравља није могао у војску. По доласку у Уб запошљава се у Одсек трговине и снабдевања СНО Уб. Предлаже се његов пријем у државну службу
зато „административне послове познаје врло добро, а такође је најбољи
дактилограф у СНО“. Октобра 1946, Министарство трговине и снабдевања донело је решење о постављењу.
СНО ОБРЕНОВАЦ
Списак особља Одсека трговине и снабдевања СНО Обреновац
из 1945. године178
Ред.
бр.

Презиме и име

Школска и
стручна спрема

1.

Драгачевац Живорад

4 раз. основне

2.

Маринковић С. Сава

4 раз. гимназије

3.

Илкић Б. Милорад

4.

Јовановић Радмила

5.

Ковачевић Т. Миливој

6.

Матић Н. Драган

7.

Николић Бранко

8.

Милошевић Данило

4 раз. основне и 4 грађанске са
малом матуром
4 раз. гимназије и 4 трговачке
академије
4 раз. основне и 3 занатске
школе
4 раз. гимназије и 4 ниже и 2
више трг. школе
4 раз. основне и 3 занатске
4 раз. гимназије и 4 учитељске
школе

Функција

шеф одсека
референт трговине и
снабдевања
чиновник
статистичар
контролни орган
контролни орган
референт за цене
чиновник

Милошевић Данило, рођ. 7. марта 1906, Обреновац, 4 разреда
гимназије и 4 године учитељске школе, ожењен. У време рата радио је
као банкарски чиновник у „Обреновачкој задрузи Д.Д. – Обреновац“.
„Живео је повучено и није се политички истицао.“ СНО Обреновац је
мишљења да га треба распоредити Срески одсек трговине и снабдевања
и августа 1946. је постављен за чиновника X положајне групе.
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Пенчић Момчило, рођ. 24. августа 1916, Обреновац, 4 разреда
основне и 3 разреда занатске школе. Пре окупације био је запослен у
текстилној индустрији у Београду и „припадао напредним радничким
организацијама.“ Време окупације провео је у заробљеништву у Немачкој, и према подацима са којима располаже СНО Обреновац „имао је
добро држање, испољавао се као симпатизер НОП-а.“ Решењем од јула
1946, постављен је за референта за цене при СНО Обреновац са бруто
месечним принадлежностима у износу од 2.200 динара.
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Грађевинарство
Запослени у Грађевинском одељењу и одсецима
по срезовима Ваљевског округа179
Билић [Биљић] С. инг. Миленко, рођ. 14 децембра 1896[1897],
Ваљево, живи у Ваљеву, завршио Технички факултет у Принстону
(САД), 23 године службе у бив. Министарству грађевина на свим пословима ПТТ саобраћаја и урбанистичким и грађевинским пословима. Од
31. јула 1941. године је пензионисан. Током окупације је прогањан и
хапшен од свих полиција („заједно са женом хапшен четири пута“).
Ожењен је са Добрилом рођ. Радовић. Карактеристика: „Именовани се
за време окупације држао исправно. Није сарађивао са окупатором ни са
народним издајницима. За време окупације именовани је пензионисан.
Као радник је врло слаб, неагилан, па је одбор мишљења да га треба и
даље задржати у служби. (sic!). На случај да се не задржи у пензији, да
се постави у друго место.“180
Божић инг. Милутин, рођ. 18. јуна 1892, Ваљево, завршио Технички факултет у Београду, 24 године службе, радио на свим инжењерским
пословима грађевинске струке, неожењен. Карактеристика: „Именовани
је све време окупације провео у Београду је као саветник Министарства
грађевина. О његовом држању за време окупације овај одбор нема података, те Повереништво грађевина може те податке прикупити код поузданих службеника бив. Министарства грађевина или на други начин,
који то Повереништво буде нашло за сходно. На случај да именовани
заслужује даље да остане у служби овај одбор предлаже да се именовани
постави при Грађевинском одељењу овог одбора.“181
Булгаков Константин, рођ. 5. марта 1890, Вороњеж (Русија), живи
у Ваљеву. Завршио је високу техничку школу и има звање инжењера. Од
1921. године ради као инжењер на изради оправке путева, мостова и
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зграда, првобитно у Грађевинској секцији, а потом у Техничком одсеку у
Ваљеву. Ожењен, без деце. Марта 1945, отпуштен је из службе решењем
Повереништва грађевина, јер је поднета пријава Суду за суђење злочина
и преступа противу српске националне части. У карактеристици ГНО
Ваљево, достављеној августа 1945, пише: „За време окупације био је
непријатељ НОП-а. Иступао је отворено против НОП-а, дочекао је Немце са цвећем у руци као ослободиоце. Нико пред њим није смео ма шта
рећи о поразу Немаца јер би он одмах рекао да је тај непријатељ народа
и да ће Немци однети победу. Нема доказа да је стварно помагао окупатора сем пропагандом. По ослобођењу се повукао. Не говори ни у прилог, ни против НОП-а. На послу је вредан. Добар је стручњак и његов
руководиоц се најбоље о њему изјаснио. Експедитиван је, главно му је
да посао буде у реду“. ОНО Ваљево је мишљења да га треба вратити у
службу, међутим Министарство грађевина Србије, октобра 1945, је одговорило да неће бити преузет пошто су сва чиновничка места по буџету
за ОНО Ваљево попуњена.
Васиљевић Светозар,182 архитекта, рођ. 6. новембра 1895, Ваљево,
завршио Технички факултет у Београду, ожењен. Радио је све архитектонске послове од 21. јануара 1933, до 18. јуна 1941. у Скопљу, а у време
окупације радио је у Техничком одсеку Крагујевачког округа. Од ослобођења, до јануара 1945. радио је у Грађевинском одељењу ОНО Крагујевац. У карактеристици, коју је потписао председник ОНО Крагујевац
Живко Јовановић, пише: „Политички је неактиван. Такав је био и пре
рата. За време рата се није компромитовао. Од ослобођења прикривено
је, у почетку, негодовао против поретка, али уколико се ишло даље, утолико се и он у свом ставу мењао. Сада јасније уочава политичку ситуацију, посећује конференције и предавања, али се слабо активизира. Као
стручњак је врло добар у архитектонској грани. На послу је врло спор,
неодлучан, плашљив и доста колебљив. Више је теоретичар, него практичар и могао би боље да одговори као професор. Слабе је иницијативе
и недостаје му смелости за преузимање послова. Прековремено не
ради.“ Марта месеца, по решењу Министарства грађевине бр. 903/46,
упућен је на дужност у ОНО Ваљево.
Воденлић С. инг. Богољуб, рођ. 31. јула 1891, Ваљево, завршио
Технички факултет у Београду, 24 године службе, удовац. Карактеристика: „Именовани је све време окупације премештан, Радио је у Београду
као саветник Министарства грађевина. О његовом држању за време окупације овај одбор нема података, те Повереништво грађевина може те
податке прикупити код поузданих службеника бив. Министарства грађевина или на други начин, који то Повереништво буде нашло за сходно.
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На случај да именовани заслужује даље да остане у служби овај одбор
предлаже да се именовани постави при Грађевинском одељењу овог
одбора.“183
Гостиш Данило, инжењер био је на служби при Техничком одељку
Округа ваљевског од 16. јула 1941, па све до ослобођења, када се јавио
на дужност 20. септембра 1945, а у службу је преузет решењем Министарства грађевине 13. марта 1945. године. Јула исте године решава да се
врати у Словенију и издато му је уверење о службовању и написана
карактеристика ради преузимања у државну службу федералне јединице
Словеније. „За време окупације, као и данас, је политички неопредељен
тако да не показује никаквог интереса за исту. Солидне стручне спреме.
Сваки додељени посао, без обзира да ли га ради у канцеларији или на
терену обавља са вољом и успехом. Миран, вредан и предузимљив службеник.“184
Грковић Момчило, рођ. 19. децембра 1924, Ваљево, завршио
Средњу техничку школу у Ваљеву. У време окупације затваран је од
стране Гестапоа због илегалног рада за НОП, а од јула 1944. борац НОВ.
Почетком 1946. добио је запослење у Грађевинском одељењу ОНО
Ваљево.
Илић Цветко,185 рођ. 1868, Прилеп, живи у Ваљеву. Пре окупације
радио је самостално, био је предузимач. „И пре рата, и за време окупације присталица НОП-а. Данас се активирао, залаже се и ради у свим
антифашистичким организацијама.“ У рубрици где су наведени подаци
о породици написано је следеће: „Три кћери стрељане као борци НОВ.
Један син ратни заробљеник, а други прогнан од специјалне полиције у
Немачку.“ Ради као шеф Техничког одсека ГНО Ваљево. Његов рад је
оцењен: „Добар као руководилац при грађењу зграда, оправљању калдрме итд.“
Јовановић Т. Милорад, рођ. 22. маја 1899, Ваљево, завршио Технички факултет – грађевински одсек у Београду, ожењен, две ћерке.
Почео је да ради 1925. у Грађевинској секцији у Призрену, затим је
радио у Ваљеву, поново у Призрену и у Тетову. Време окупације провео
је у немачком заробљеништву. Других података нема. По повратку,
решењем Министарства грађевине, од 2. октобра 1945, распоређен је у
Грађевинско одељење ОНО Ваљево.
Лукић Вукајло, рођ. 15. априла 1901, Дивци (Срез ваљевски), 4
разреда основне школе, ожењен 4 сина. Има 18 година службе, као
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путар. На предлог Персоналног одсека ОНО Ваљево Министарство грађевине поставило га је за „путара надничара на савезном путу са платом
од 1.800 динара“.
Остојић Ратомир, рођ. 8. јануара 1914, Сушице (Срез ваљевски), 4
разреда основне школе, ожењен, 4 детета. За време рата радио је 3 године у Финансијској дирекцији у Ваљеву, као служитељ. Одмах по ослобођењу добровољно је ступио у ЈА. Јануара 1946. почео је да ради у Грађевинском одељењу ОНО Ваљево, исто као служитељ, уместо Петровић
Александра (отпуштен јер је ухваћен у крађи дрва), па се предлаже
његово преузимање.
Продановић Драгиша, рођ. 29. маја 1922, Клинци (Срез ваљевски), живи у Ваљеву, завршена 4 разреда основне школе. Од јуна 1941.
био је у Колубарском партизанском одреду, тј. батаљону, до децембра
1942, а од тада до ослобођења, ради у илегалности. Од ослобођења, до
1. августа 1945, био је управник Централног логора у Ваљеву. Предлаже
се његов пријем у Грађевински одсек СНО Ваљево, како је у карактеристици написано „с обзиром да је именовани на послу вредан, педантан и
дисциплинован“.
Роган Н. Миро, рођ. 10. маја 1906, село Његановићи (срез Билећа –
Херцеговина), 4 разреда основне и 2 подофицирске школе, ожењен, два
сина. Окупацију је провео у заробљеништву. Јануара 1946. тражи посао
дактилографа или административног радника у Грађевинском одељењу
ОНО Ваљево. (видети групу: Заробљеници)
Срна (Јована) Ђорђе, рођ. 23. септембра 1913, Мостар (БиХ),
живи у Обреновцу, завршио Технички факултет. Пре рата, а и за време
окупације радио је као инжењер мелиорације (на хидротехничким радовима у Посавини) у Обреновцу. Председништво ОНО Ваљево, децембра
1946, предлаже Министарству грађевина да „инжењер Срна Ђорђе дође
за управника „ВОГРАП“-а“ (касније, предузеће „Јабланица“), да је неопходан и да предузеће без инжењера не може опстати.
Чока (Антуна) Анђелко, рођ. 1. септембра 1896, Трст (Италија),
завршио је Технички факултет – архитектонски одсек 1926. године и до
1930. бави се приватним радом („члан је Удружења инжењера и архитеката области Трста са ефектом за читав териториј Краљевине и Колонија“), затим до 1935 у служби је у Општини Книн, па поново до 1939. у
приватној служби и кратко, једну годину, ради у фабрици „Винсунг“.
Потом, од 20. јуна 1940, до 15. септембра 1944. године био је шеф Грађевинског одељења фабрике „Вистад“ у Ваљеву. Од фебруара, до априла
1945. радио је код Грађевинског одсека Команде подручја и Команде
места Ваљево, а 1. јуна додељен је Грађевинском одељењу ОНО ради
израде плана за проширење архитектонске грађевине Дома културе у
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Ваљеву. Пошто му није био регулисан статус обратио је се надлежнима
и да би званично био преузет у службу.186
Из списка службеника Грађевинског одељења, април 1945, сазнајемо да су радили и ови инжењери:
Атанацковић Милош, рођ. 12. новембра 1900, завршен технички
факултет.
Туцовић Јосип, рођ. 24. децембра 1898, завршен технички факултет.
Шиљак Миодраг, рођ. 12. јануар 1909, завршен технички факултет.
СНО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА
Гочић Срећко, рођ. 13. фебруара 1904, Остружањ (Срез подгорски), 4 разреда основне школе, 8 година службе, ожењен, троје деце. На
питање: Где је провео и ком својству од капитулације Југославије, па до
ослобођења, одговорио је „У логору 11-бе Немачкој“. Предложено је да
се постави за надзорника путева у Подгорском срезу, што је прихваћено
од стране Министарства грађевина, јануара 1946. године.
Урошевић Милан, рођ. 23. марта 1915, Осечина (Срез подгорски),
3 разреда основне школе, ожењен, једно дете. Време окупације провео је
код куће. После ослобођења прикључио се народном фронту и имао је
исправно држање. Маја 1946. постављен је за путара са месечном платом од 1.800 динара.
СНО МИОНИЦА
Јовановић Милорад, рођ. 8. августа 1922, Варошица Мионица
(Срез колубарски), 3 разреда Б.Т.О. (Трговачка школа Београдске трговачке омладине). За време окупације живео је код свог оца у Мионици.
Децембра 1944. почео је да ради као чиновник, у Техничком (грађевинском) одсеку СНО Мионица.
СНО УБ
Радосављевић Пантелија, рођ. 1904 у Лукавцу (Срез ваљевски),
нема школске спреме – самоук. „Још 1941. год. добровољно је учествовао у партизанским одредима. По доласку НОВ добровољно се јавио у
јединицу и био све до 1. септембра 1945. г. када је демобилисан.“ СНО
Уб је мишљења да га, као демобилисаног борца треба преузети у државну службу за надничара путара, а решењем Министарства грађевина, од
маја 1946, постављен на предложено место на окружном путу Уб –
Обреновац, са месечним принадлежностима од 1.800 динара.
186

Исто, ОНО Ваљево – Председништво, дел. бр. 1670, кут. инв. бр. 2
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СНО ОБРЕНОВАЦ
Списак особља Грађевинског одсека СНО Обреновац
из 1945. године187
Ред.
бр.
1.
2.

Презиме и име

Школска и
стручна спрема

Милановић Драгомир
Врељански Р. Светозар

4 раз. основне и 2 гимназије

3.

Врељански М. Адам

4 раз. основне

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Јеремић Живорад
Поповић Богосав
Ђурић Милутин
Радуловић Александар
Коларевић Божидар
Мирковић Миодраг
Јовановић Ј. Милоје
Мишковић Р. Милутин

4 раз. основне
4 раз. основне
4 раз. основне
4 раз. основне
4 раз. основне
4 раз. основне
4 раз. основне
4 раз. основне

Функција
шеф одсека
чиновник
в. д. надзорника
путева
путар
путар
путар
путар
путар
путар
путар
путар

Вићић Миодраг, рођ. 2. априла 1923, Белотић (Посаво-тамнавски
срез), живи у Обреновцу, завршио је Државну средње техничку школу у
Београду у време окупације. Од 1942, па до ослобођења повремено је
био на раду у руднику Костолац и Рашка. Ступио је у ЈА, 23. октобра
1944, а по излечењу ране задобијене у борби, отпуштен је 8. јуна 1945,
као стално неспособан за војну службу. Јула и августа 1945. ради у
Посавској теренској хидротехничкој секцији, а од септембра 1945. до
фебруара 1946. био је у Борском руднику на курсу и пракси. У карактеристици се наводи да се током школовања дружио са напредном омладином, да је присталица НОП-а, „али је претерано миран и скроман, те се
слабо укључује у рад ван службе.“ Фебруара 1946. добио је посао у
Посавској теренској хидротехничкој секцији у Обреновцу.

187

Исто, ОНО Ваљево – Персонално одељење, дел. бр. 1202, од 24. децембра 1945, кут.
инв. бр. 2
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Финансијско одељење
Запослени у Финансијском одељењу и одсецима
по срезовима Ваљевског округа188
Перишић Милорад,189 повереник Финансијског одељења ОНО
Ваљево, рођ. 23. јула 1910, у сиромашној сеоској породици у Годечеву
(Косјерић – Срез црногорски). По завршеној гимназији ступио је у пореску струку и завршио Правни факултет у Београду. Ожењен. Још као
омладинац припадао је групи напредних људи. За време окупације
живео је сасвим повучено и није помагао НОП, као ни окупатора. Карактеристика: „Сасвим је одан НОП за који најактивније ради кроз антифашистичке организације. На дужности повереника показао се као врло
добар радник и организатор. Педантан је, вредан, дисциплинован и све
до сада постављене задатке је у потпуности извршавао. Директиве од
виших форума прима и у потпуности извршава. У раду му смета што у
појединим моментима не познаје линију Партије те иступа погрешно.“
(Податке и карактеристику дао Љ. Јоксимовић)
Краљевић Драгиша, рођ. 15. новембра 1920, Ваљево, 2 разреда
гимназије и 4 Занатске школе у Војно-техничком заводу у Обилићеву.
Радио је 3 године као пословођа на изради барута и експлозива. Током
рата хапшен је 5 пута од стране Специјалне полиције и Гестапоа, од тога
три пута као политички кривац, а два пута због рудника. По ослобођењу
ради најактивније. Треба га преузети за статистичара при СНО Ваљево.
Марковић Н. Михаило, рођ. 23. новембра 1912, Ваљево, има завршену велику матуру. Има 7,5 година службе – радио је од 1938. до априла 1941. у Окружном суду у Ваљеву, а од фебруара 1942. до ослобођења
у Финансијској дирекцији. У карактеристици је наведено да је и за време
окупације, а и по ослобођењу – „незаинтересован“, али да је добар
чиновник. Априла 1946, преузет је „у државну службу у својству референта статистике при ГНО Ваљево – чиновник приправник.“
188
189

Исто, исто, кут. инв. бр. 3, 6. и 8.
Исто, ОК СКС Ваљево, тем. целина: Карактеристике од П до С, кут. инв. бр. 107.
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Михаиловић С. Момчило, рођ. 4. фебруара 1909, Чачак, живи у
Ваљеву, дипломирао на Правном факултету у Београду, ожењен, једно
дете. Ради рачуноводствене послове од 1931. године у Финансијској
дирекцији у Ваљеву. У упитнику пише да је од капитулације, „до 31.
маја 1941. био у немачком заробљеничком лагеру“, када је побегао и
дошао у Ваљево. Запослио се у Финансијску дирекцију, као књиговођа –
рачунски контролор. Два пута му је вршен претрес стана од стране
Недићеве специјалне полиције. По ослобођењу, као члан ГНО Ваљево,
постао је шеф Финансијског одсека ГНО. Јануара 1946, моли за преузимање у Финансијско одељење ОНО Ваљево, што Министарство финансија није могло да прихвати из буџетских разлога, већ предлажу Нови
Пазар. Ипак, крајем септембра 1946. постављен је Финансијски одсек
ГНО Ваљево за рачунског контролора са месечним принадлежностима
од 3.600 динара.
Рашета М. Ђуро, рођ. 23. октобра 1910, Велика Кладуша (срез
Цазин – Бихаћ, БиХ), 5 разреда гимназије, ожењен. Добровољно је ступио у народну милицију 25. септембра 1944, а демобилисан је септембра
1945, као референт ватрогаства. Тражи посао јер брине о троје деце своје сестре Милке Хркман из Руме, која је погинула несрећним случајем, а
њен муж стрељан од стране усташа 1941. године. Јануара 1946. преузет
је у државну службу, као архивски чиновник Финансијског одељења
ОНО Ваљево.
СНО МИОНИЦА
Дукић М. Радмила, рођ. 30. септембра 1917, Мионица, 5 разреда
гимназије, удата, двоје деце. Време окупације провела код куће. Брат
Цветин Павловић ступио је у НОВ септембра 1944. и погинуо 13. априла
1945. године код Винковаца, као политички комесар I чете III батаљона
IV српске бригаде XXI ударне дивизије. „Цела породица јој је наклоњена партизанском покрету...“ Марта 1947. решењем Председништва ОНО
Ваљево постављена је у Финансијски одсек СНО Мионица.
Ковачевић О. Драгољуб, рођ. 8. априла 1912, Наномир (Срез колубарски), 4 разреда основне школе и 2 гимназије, ожењен, троје деце. До
ослобођења је радио у Доњотопличкој општинској служби, као благајник. Током окупације држао се „пасивно, сем уколико присилно му није
наметнуто помагање четничке организације. Залагао се и помагао народним властима.“ Од ослобођења је члан и благајник МНО Доња Топлица
и марта 1946. предлаже се његов пријем у државну службу за званичника – дневничара Катастарског одељења у Финансијском одсеку СНО
Мионица, што је Министарство финансија својим решењем, маја 1946,
прихватило.
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Трипковић М. Милорад, рођ. 2. јуна 1901, Брежђе (Срез колубарски), 6 разреда гимназије, нижи течај поштанско-телеграфске школе и
државна порезничка школа, ожењен, двоје деце. (видети групу: Заробљеници)
СНО УБ
Андрејевић Максим, рођ. 28. августа 1912, завршена трговачка
школа са положеном матуром, пре рата 13 година радио као самостални
књиговођа у приватним предузећима и Фабрици авиона у Панчеву и 4
године у Пореској управи на Убу. Време окупације провео је код куће, у
затвору у Београду и на раду у Пореској управи на Убу. По ослобођењу
био је мобилни официр и шеф канцеларије Команде места на Убу, затим
ради у СНО Уб као благајник и персонални референт. Априла 1946. изабран је „као извршна власт“ за финансијског референта и „исплаћиваће
се на терет фонда СНО Уб“.
Вуковић Драгица, рођ. 30. децембра 1926, Тврдојевац (Срез тамнавски), 4 разреда основне школе. Окупацију је провела код куће. Активно сарађује са НОП-ом од 6. октобра 1944, нарочито у омладинској
организацији где је била „једна од највреднијих омладинки“, затим је
руководилац пионира. Од августа 1946. ради у СНО Уб, као службеница
и предлаже се њено преузимање у Финансијски одсек СНО Уб, као умни
надничар.
Нинковић М. Михаило, рођ. 11. септембра 1912, Бобова (Срез
подгорски), 6 разреда гимназије и геометарска школа, ожењен, двоје
деце. У државној служби је био 9,5 година радећи послове геометра
одељка катастра у Брусу, Крушевцу, Убу и Ваљеву. Доласком НОВ
добровољно се активирао: формирао је добровољну народну милицију
на Ставама, био је мобилни официр при Команди места Ваљевске Каменице, касније је при СНО Ваљевска Каменица био шеф Војно-управног
одсека, све до 12. децембра 1945. године. Све време је био члан ОНО
Ваљево. Треба напоменути да је 11. новембра 1945. године кандидован
за народног посланика на листи Народног фронта за срезове ваљевски и
подгорски. Априла 1946, Министарство финансија на предлог ОНО
Ваљево – Персонално одељење донело је решење о преузимању у
државну службу и распоредило у Финансијски одсек СНО Уб – Катастарски одељак на послове геометра.
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СНО ОБРЕНОВАЦ
Списак особља Финансијског одсека СНО Обреновац
из 1945. године190
Ред.
бр.

Презиме и име

1.

Живковић Божидар

2.

Кокотовић Емил

3.

Стојановић Милоје

4.

Бркић Љубисав

5.

Биљановић Никола

6.

Тихић Борко

7.

Крковић Милан

8.

Јовановић Олга

9.
10.
11.
12.
14.
15.
15.

Цимеша Никола
Дабетић Радуле
Вуликић Ананије
Дракулић Стеван
Димитријевић Александар
Боловић Милован
Џагаревић Милан
Рендулић Лазар

17.

Матић С. Жарко

18.
19.

Чоловић И. Олга
Цимеша Љубица

13.

Школска и
стручна спрема
5 раз. гимназије
велика матура – студент
права
4 раз. гимназије – благајничко рачуноводствено
пословање
велика матура – студент
права
4 раз. основне и 2 гимназије
4 раз. основне
велика матура – студент
права
мала матура и трговачка
школа
4 раз. основне
5 раз. гимназије
5 раз. гимназије
4 раз. основне

Функција
шеф одсека и фин. референт
старешина пореског
одељка
благајник пореског
одељка
референт четевине
архивар
чиновник
чиновник
чиновник
служитељ
референт финан. страже
службеник финан. страже
службеник финан. страже

4 раз. основне

службеник финан. страже

4 раз. основне
5 раз. гимназије
6 раз. гимназије
6 раз. гимназије и средња
техничка школа
мала матура
4 раз. основне

службеник финан. страже
службеник финан. страже
службеник финан. страже
старешина катастарског
одељка
чиновник
служитељ

190

Исто, ОНО Ваљево – Персонално одељење, дел. бр. 1202, од 24. децембра 1945, кут.
инв. бр. 2
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Окружни и срески судови
Запослени у судовима Ваљевског округа191
Списак особља бив. Окружног суда у Ваљеву192
Милисављевић М. Светислав, судија
Лакић Д. Момчило, судија
Ђукановић Ђ. Светислав, судија
Живановић Д. Селимир, судија
Негић М. Иван, судија
Обрадовић А. Живорад, арх. чиновник
Ђурђевић М. Михаило, судијски приправник
Томанић М. Роксанда, судијски приправник
Митић М. Радмила, судијски приправник
Драјић И. Катарина, дневн. званичник
Мурговић Р. Драгољуб, дневн. званичник
Марковић Б. Надежда, дневн. званичник
На годишњој окружној скупштини 19. јануара 1947, изабране су
судије и пресудитељи за Окружни народни суд у Ваљеву: 193
Лазић Радомир, правник, председник суда
Анђелковић Миодраг, правник, судија
Живановић Драгутин, правник, судија
Веселиновић Божидар, правник, судија
Бабић Љубица, судија – лаик
Голубовић Миленко, судија – лаик
Окружни и Срески суд – Ваљево
Анђелковић Миодраг, рођ. 7. септембра 1898, Јагодина, живи у
Ваљеву. Завршио Правни факултет и има 21 годину службе. Време оку191

Исто, ОНО Ваљево – Персонално одељење, кут. инв. бр. 3, 5. и 6.
Исто, исто, Списак судија који нису запослени до 23. јануара 1945, кут. инв. бр. 3.
193
Исто, ОНО Ваљево – Председништво 1945. година, тем. целина: К – Окружни народни
суд у Ваљеву, ђ) Спискови и упитници са карактеристикама запослених, кут. инв. бр. 3
192
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пације провео је у Ваљеву као судија Окружног суда. Ожењен је и има
двоје деце. Карактеристика: „За време окупације држао се исправно.
Није сарађивао са окупатором ни са народним издајницима. За време
окупације био је увек поборник данашње борбе. По ослобођењу одмах
се ставио на расположење народним властима. Изабран је за члана
ОНОО и био референт Судског одсека овог одбора. Изабран је од стране
скупштине за судију Окружног суда у Ваљеву.“
Веселиновић В. Божидар, судија Окружног суда у Ваљеву, рођ. 13.
децембра 1899. у Ваљеву, „у ситној чиновничкој породици. Завршио је
Правни факултет у Београду са врло добрим успехом. Пре рата је био
судија, а и за време окупације био је судија Окружног суда у Ваљеву и
није помагао НОП, ни окупатора и издајнике. Одмах после ослобођења
добровољно се укључио у рад народних власти и радио у Одељењу унутрашњих послова ОНО у Ваљеву, до избора за судију.“ Ово је написано
Управи за кадрове при ЦК КПС, јер је кандидат за КП. Даље у образложењу се наводи да активно сарађује са НФ, да је врло добре стручне
спреме, да је вредан, али врло често непотребно опширан и због трпи
експедитивност. Најинтересантнији део је: „У свом раду у кривичном
одељењу је на линији данашњице, али може и да погреши, јер није
довољно изграђен, а ни довољно интелигентан да схвати линију. Склон
је да наседне одбрани окривљеног те да се вуче тако да не може да заузме правилан став. То због тога што ће пре да стекне мишљење на основу личног утиска, него да се ослони на истрагу Удбе, нарочито ако окривљени каже да је тучен – при чему је склон да поверује да се у Удби
туче. Као кандидат КП се труди на конкретно постављеном задатку, но у
том погледу је без партијске иницијативе и са доста малограђанских
особина... Под утиском је и утицајем и своје жене, која му је нервно оболела услед губитка двоје деце те је постала исувише сујеверна против
чега се он не бори. У масовним организацијама се труди и ради и има
ауторитета.“194 Има 21 годину службе, ожењен је и има сина који је ступио у НОВ новембра 1944. године. У карактеристици упитника из јануара 1945. написано је: „За време окупације држао се исправно. Није сарађивао са окупатором ни са народним издајницима. Савестан је и педантан судија. Од ослобођења ради у Управном одсеку ОНОО. Одбор је
мишљења да треба и даље да се задржи у Управном одељењу.“
Глигоријевић У. Драгољуб, рођ. 17. септембра 1910, Суводање,
Срез подгорски, Правни факултет у Београду са положеним судијскоадвокатским испитом, за време рата радио је као судијски приправник
Среског суда у Ваљеву, потом „принуђен на рад у Немачкој“ 1943. ода194

Исто, исто; и фонд: ОК СКС Ваљево, Преписка, дел. бр. 630, од 28. јуна 1948, кут.
инв. бр. 69.
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кле је илегално пребегао у Швајцарску из које се вратио почетком априла 1945, неожењен, тражи посао. (видети више групу: Заробљеници)
Ђокић Александар, рођ. 27. маја 1912, Сарајево, живи у Ваљеву.
Завршио је Правни факултет и 6 семестара економско-комерцијалне
високе школе са положеним испитима за прву годину. Има 7 година службе. Радио је као „пристав“ у Банској управи у Сарајеву, у среским
начелствима врачарском, младеновачком и опленачком, а затим у среским судовима у Тополи и Ваљеву. Карактеристика: „За време окупације
држао се исправно. Није сарађивао са окупатором нити са народним
издајницима. Вредан је и марљив радник. Као дипл. правник може се
употребити за секретара судова.“
Ђурђевић Т. Михаило, рођ. 19. децембра 1910, Рађево село (Срез
ваљевски), живи у Ваљеву. Завршио је Правни факултет и има 7 година
службе као записничар у кривичним и грађанским предметима у Среском суду у Ваљеву, ожењен је и има две кћерке. Од дана ослобођења
Ваљева радио је у Управном одсеку ОНО Ваљево, а почетком 1945.
године ради у Судском одсеку СНО Ваљево. Карактеристика: „Способан
веома, вредан, одушевљен, потпуно заслужује државну службу.“ У другом упитнику, попуњеном само 15 дана касније је написано: „За време
окупације држао се исправно. Није сарађивао са окупатором нити са
народним издајницима. Вредан је и добар радник, те је као такав предложен за секретара Среског народног суда у Ваљеву.“
Живановић Н. Драгутин, рођ. 7. новембра 1897, Ваљево, завршио
правни факултет, има 20 година службе, за време окупације био судија
Окружног суда у Ваљеву, ожењен, једно дете. Карактеристика: „Способан веома, вредан, одушевљен, потпуно заслужује државну службу.“ У
другој карактеристици из јануара 1945. написано је: „За време окупације
држао се исправно. Није сарађивао са окупатором ни са народним издајницима. Као судија је спреман, савестан и педантан. Од стране Среске
скупштине у Ваљеву изабран је за судију Среског народног суда.“
Живковић Д. Милка, рођ. 22. септембра 1910, Ваљево, правни
факултет, 11 година службе. За време окупације радила је као архивски и
судски приправник у Среском и Окружном суду у Ваљеву. По ослобођењу добија посао у Управном одсеку ОНОО. Карактеристика: „За време
окупације држала се исправно. Није сарађивала са окупатором ни са
народним издајницима. Политички неопредељена. Као правник може се
употребити као секретар народног суда.“
Жугић П. Обрад, рођ. 20. септембра 1907, Ужице. Завршио је правни факултет и пре рата и за време окупације (6 година) радио је у Градском поглаварству у Ужицу. У време окупације радио је као судијски
приправник Окружног и Среског суда у Ваљеву. По доласку НОВ у
Ваљево ради у Управном одсеку СНО Ваљево. Ожењен је и има двоје
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деце. Карактеристика: „За време окупације држао се исправно. Није
сарађивао са окупатором ни са народним издајницима. Од уласка народноослободилачке војске ради у Управном одсеку СНОО у Ваљеву. Као
правник ставља се на расположење Повереништву правосуђа за постављање секретара народних судова.“
Ивановић Слободан, рођ. 5. маја 1912, Јабучје (Срез тамнавски),
живи у Ваљеву. Завршио је правни факултет, има 5 година службе, ожењен је. У време окупације радио је у среским судовима у Ваљеву, Обреновцу и Гроцкој. Од ослобођења ради у судском одсеку ОНО Ваљево.
Карактеристика: „За време окупације држао се исправно. Није сарађивао
са окупатором нити са народним издајницима. Од стране овога одбора
предложен је за секретара Среског народног суда у Ваљевској Каменици.“
Јаковљевић Никола, рођ. 7. јун 1910, Попучке, завршио правни
факултет, судијски приправник Окружног суда у Ваљеву, неожењен.
Карактеристика: „Као судијски приправник за време окупације држао се
исправно. Није сарађивао са окупатором ни са народним издајницима.
Као дипломирани правник може се употребити за службу при судовима
народним који се образују.“
Јанковић Ж. Милутин, рођ. 28. априла 1909, Грошница (Срез гружански), живи у Ваљеву, завршио Правни факултет у Београду, ожењен.
Има 9 година службе, а у време окупације радио је као судија Среског
суда у Убу и Ваљеву. На питање у упитнику: Да ли је активно и када
сарађивао са Народноослободилачким покретом?, одговорио је: „Сарађивао у 1941. години, а доцније колико је било могуће, а од октобра
1944. год. ступио сам у сарадњу са НОВЈ.“ Карактеристика: „Именовани
је присталица бив. реакционарних режима био за време рата, па је и
данас. Није пријатељ данашњег поретка, но је према истоме непријатељски расположен. За време окупације био је обавештајац за четничке
одреде Д. М. Као такав, нарочито је живо радио пред слом Равногорског
покрета. Узео је два месеца боловања само зато да би издајничком раду
Д. М. што више допринео. Био је шеф сухопутне станице и као такав
снабдевао четнике са храном. Давао је мишљење о људима из вароши.
Лично је био посредник између четника и Љотићеваца, те је као такав
познат у граду. Још и данас је провокатор и држи се се издајнички. Слаб
је карактер. Навео је да је сарађивао са НОВ, међутим није тачно, никада није сарађивао, то не чини ни данас. Одбор је издао налог да се упути
у војску, још данас, и његов службени однос ће се расправити по доласку из војске.“
Јовановић Г. Живојин, рођ. 30. марта 1888, Стара Пазова, живи у
Ваљеву, завршио правни факултет и судијско-правозаступнички испит,
30 година службе, ожењен, двоје деце. За време окупације радио је на
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Убу, а од 1. јануара 1942. у Ваљеву у Окружном суду. Хапшен је од стране Гестапоа 1942. године.
Јовановић Миленко, рођ. 28. јуна 1909, Сарајево, живи у Ваљеву.
Дипломирао је на Правном факултету у Београду. Има 11 година службе.
У Ваљеву је, до фебруара 1943, радио као судија Среског суда, када је
одређен на рад у Окружно начелство у Ваљеву, као судија за цене и наднице. Ожењен је и има двоје деце. Карактеристика: „За време окупације
држао се исправно. Није сарађивао са окупатором ни са народним издајницима. Од уласка народноослободилачке војске ради за НОП. Сада се
налази у Повереништву за утврђивање ратних злочина окупатора и
народних издајника. Одбор је мишљења да га треба задржати на овој
дужности, на којој се сада налази. По завршеном послу у овом повереништву ставља се на расположење Повереништву правосуђа.“
Јовановић Десанка, рођ. 21. марта 1912, Ваљево. Завршила је
Правни факултет у Београду и абитуријенски курс при Трговачкој академији у Београду. Има 6,5 година службе. У време окупације, до марта
1942, радила је у Среском суду у Ваљеву, када је дала оставку и до ослобођења је била домаћица. Удата је, има једно дете, а муж Драгољуб Јовановић је, као официр бив. Југословенске војске, окупацију провео у ропству. Такође, два брата су јој погинула, један 1941, а други 1944. године.
Од ослобођења активно је сарађивала са АФЖ у Ваљеву и била је члан
Повереништва за утврђивање злочина окупатора. Карактеристика: „За
време окупације држала се исправно. Није сарађивала са окупатором
нити са народним издајницима. Одана је данашњем покрету. Од ослобођења ради у АФЖ. предложена је од стране овог одбора за секретара
Окружног народног суда у Ваљеву.“ Оловком на упитнику је написано:
„Премештена за Београд.“
Лазић Радомир, рођ. 26. октобра1904, Стапар (ужички), живи у
Ваљеву, дипломирани правник, 15 година службе, ожењен, троје деце,
именован за председника Окружног народног суда у Ваљеву 15. јануара
1945. године. Током окупације био је судија у Ваљеву. Карактеристика:
„За време окупације држао се исправно. Није сарађивао са окупатором
нити са народним издајницима. За време окупације држао се линије
народноослободилачке борбе. Одан је данашњем поретку, па је као
такав, изабран за члана ОНОО, а приликом оснивања Окружног народног суда изабран је за председника тога суда, на којој дужности се и сада
налази.“
Лакић Д. Момчило, рођ. 12. јануара 1898, Љубовија, живи у Ваљеву. Завршио је Правни факултет у Лиону (Француска). Има 24 године
службе, ожењен, два сина. За време окупације, односно до ослобођења,
радио је до маја 1942. године у Среском суду у Шапцу, а од тада обављао
је дужност председника Окружног суда у Ваљеву. Такође, за време рата
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био је 15 дана у у логору у Јарку (Срем), а јула 1944. године провео је 5
дана у затвору јер је ухапшен од стране I добровољачког пука у Ваљеву.
Оба сина су му у НОВ. У карактеристици уз упитник, из јануара 1945,
написано је: „Од маја месеца 1942. налази се у Ваљеву као председник
Окружног суда. На ово звање постављен је за време окупације. Разлог за
ово постављење непознат је. Као председник суда држао се исправно.
Није сарађивао са окупатором ни народним издајницима. Није пријатељ
данашње борбе и исту критикује. Као радник је врло вредан и поштен.
Одбор је мишљења, да уколико има могућности да преузме у службу у
суду.“ Решењем Председништва народне владе Србије, марта 1946.
постављен је за председника Среске комисије за ратну штету, који је до
тада обављао исти посао у Владимирцима. Због тога је, 1946. године,
тражена „објективна и исцрпна“ карактеристика. ГНО Ваљево – Персонални одсек доставио је тражене податке: „Момчило Лакић био је за
време окупације председник Окружног суда у Ваљеву и за то време
савесно и исправно је вршио своју дужност. За време окупације симпатисао је покрет Д. М., а говорио против НОП-а. По ослобођењу се није
укључио, већ заузима став непријатеља и грди народноослободилачки
покрет. По ослобођењу није добио место у државној служби.“195
Лукић Р. Олга, рођ. 30. јула 1911, Ваљево, завршила правни факултет, удата, двоје деце. Има 9 година службе на свим правним пословима
у Среском суду у Ваљеву, где је радила и у време окупације. Карактеристика: „За време окупације држала се исправно. Није сарађивала са окупатором ни са народним издајницима. Сада се налази на расположењу
Повереништву.“
Луковић Стојан, рођ. 9. фебруара 1904, Александровац (Срез жупски), живи у Ваљеву. Завршио је правни факултет и има 12,5 година службе. Време окупације провео је у Ваљеву радећи као судија Среског
суда. Ожењен је и има двоје деце. Од ослобођења Ваљева радио је у
Управном одсеку ОНО Ваљево, а потом као финансијски референт СНО
Ваљево. Карактеристика: „За време окупације држао се исправно. Није
сарађивао са окупатором ни са народним издајницима. Сада ради као
референт финансијског одељка СНО у Ваљеву, па је одбор мишљења да
га на тој дужности треба задржати.“
Милисављевић (Николе) Светислав, рођ. 24. фебруара 1891,
Суводање, Срез подгорски, завршио правни факултет са положеним
судијско-адвокатским испитом, радио је у Среском и Окружном суду у
Ваљеву, био старешина Среског суда; време рата провео у заробљеништву (нема података где) и на раду у Окружном суду, по ослобођењу
ради у Социјалном одељењу ОНО Ваљево. „За време окупације, од
195
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доласка из заробљеништва, као судија Окружног суда није сарађивао са
окупатором ни са народним издајницима. Није присталица ове борбе,
није за њу радио, али ништа ни против ње радио. Присталица је био старих реакционарних режима. Као судија учествовао је у суђењима где су
оптужени били присталице данашње борбе и напредних идеја, али у
пресуде није ништа лично уносио. Од доласка народноослободилачке
војске држи се по страни и не показује жељу да активно ради у покрету.
Ради у Социјалном одељењу овог одбора и на раду се показао вредан,
марљив, експедитиван и са успехом обавља поверен му посао.“ Одлуком
Министарства правосуђа разрешен је дужности државног службеника,
јуна 1945. и стављен на „расположење“. Одобрен је прелаз у ресор
Министарства социјалне политике и у Социјалном одељењу ОНО Ваљево био је председник Првостепене комисије за додељивање помоћи борцима, њиховим породицама и заробљеничким породицама.
Митић Радмила, рођ. 1913. у Врању, завршила правни факултет,
радила као записничар у Среском суду на Умци и Окружном суду у
Ваљеву. Предлаже се за пријем на место секретара у неком од народних
судова.
Милошевић Н. Драгомир, рођ. 24. марта 1913, Шабац, живи у
Ваљеву. Завршио је правни факултет и има 12 службе. Службовао је у
окружним и среским судовима, а у време окупације радио је у Окружном суду у Ваљеву. Ожењен је и има двоје деце. Карактеристика: „Способан веома, вредан, одушевљен, потпуно заслужује државну службу.“ У
другој карактеристици написаној после месец дана пише: „За време окупације држао се исправно. Није сарађивао са окупатором ни са народним издајницима. Вредан је и марљив. Симпатизер је НОП и као такав је
био и за све време окупације. Од стране овог одбора предложен је за јавног тужиоца код Среског народног суда у Обреновцу.“
Негић М. Иван, рођ. 6. октобра 1898, Радуша (Срез тамнавски),
завршио је правни факултет, 21 годину радио у Окружном суду у Ваљеву, по ослобођењу ради у Одељењу трговине и снабдевања ОНО Ваљево, ожењен, двоје деце. У карактеристици пише: „Именовани се за време
окупације држао исправно. Није сарађивао са окупатором ни са народним издајницима. Пре и за време окупације био је судија Окружног суда.
Био је савестан и добар судија. Није противник, али се не испољава као
присталица исте, но чак шта више, држи се према њој резервисано. Сада
ради Одељењу трговине и снабдевања ОНО у Ваљеву. Вредан је и марљив, ради са вољом, па одбор предлаже да се исти преузме“ у поменуто
одељење у истој платној групи. У другом упитнику, попуњеном јануара
1945, навео је да му је син Љубомир „принудно мобилисан у четнички
ђачки батаљон у јулу месецу 1944.“ Карактеристика: „За време окупације држао се исправно. Није сарађивао са окупатором ни са народним
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издајницима. Савестан је и добар судија. Није противник данашње борбе, али се не испољава као присталица исте, но чак шта више држи се
према њој резервисано. Одбор је мишљења да се именовани може задржати у служби.“
Николић Б. Надежда, у децембру 1945. предлаже се њено постављење на послове које већ ради од ослобођења „секретар градског суда
и шеф стамбеног одсека“.
Пантелић Р. Јеврем, рођ. 17. новембра 1879, Комирић (Срез рађевски), живи у Ваљеву, завршен правни факултет и положен судијски
испит, ожењен, троје деце. У судијској струци провео је 38 година. Био
је писар, секретар, судија и председник суда, и то све у Окружном суду у
Ваљеву. Функцију председника Окружног суда у Ваљеву обављао је за
време окупације 6 месеци, када је пензионисан. Његов син Јован мобилисан је у Љотићевце, зна да је побегао августа 1944, али у време попуњавања упитника, јануара 1945, не зна да ли је жив. Карактеристика: „За
време окупације је пензионисан. Пре рата је познат као реакционар и
човек чија је политичка линија била власт. Противник је данашње борбе
и присталица старих реакционарних режима. За време окупације није
сарађивао са окупатором нити са народно издајничким покретом. Стар
је и изнемогао услед болести, те услед тога, као и услед његових схватања није више за службу, па је одбор да га треба пензионисати.“
Пауновић Ж. Светозар, рођ. 11. децембра 1903, Цветановац (Срез
колубарски), живи у Ваљеву, завршио Правни факултет у Београду, ожењен, двоје деце. Има 15 година службе. До маја 1943. био је судија у
Среском суду у Горњем Милановцу, а од тада, до ослобођења судија
Окружног суда у Ваљеву. Од оснивања ГНОО у Ваљеву ради у том одбору. Карактеристика: „За време окупације држао се исправно. Није сарађивао са окупатором ни са народним издајницима. Добар је и вредан
судија, па га овај одбор предлаже за јавног тужиоца Среског народног
суда у Мионици.“
Продановић Р. Милан, рођ. 20. априла 1894, Клинци (Срез ваљевски), завршио је правни факултет са положеним судијским испитом, има
25 година службе, ожењен, једно дете. Карактеристика: „За време окупације држао се исправно. Није сарађивао са окупатором нити са народним издајницима. Као старешина Среског суда за време окупације био је
добар. Старији је човек и дугогодишњи старешина суда, па је одбор
мишљења да га треба задржати у служби. Овај одбор га није преузео, но
се ставља на расположење Повереништву.“
Протић Косара, рођ. 28. јуна 1912, Грабовац (Срез посавски), живи
у Ваљеву. Завршила је правни факултет. Има 4,5 година стажа, од 1938.
до 1941. радила је у Среском и Окружном суду у Шапцу као судијски
приправник, када је отпуштена, да би 1943. и 1944. радила у Окружном
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суду у Ваљеву, као записничар. Карактеристика: „Способна, веома вредна, потпуно заслужује државну службу.“ Оловком је дописано: „Премештена у Срески суд на Убу.“ У упитнику који је поднела када је тражила
запослење 1946. написано је да се за време окупације „држала се
исправно“ и одлуком Министарства правосуђа распоређена је, 25. маја
1946, „за пристава VIII положајне групе у Срески суд у Обреновцу“.196
Томанић Роксанда, рођ. 14. јануара 1910, Јовања (Срез ваљевски),
завршен Правни факултет у Београду, удата. Има 6,5 година службе.
Време окупације провела је на раду у Среском суду у Горњем Милановцу и Окружном суду у Ваљеву у својству судијског приправника. Карактеристика: „За време окупације држала се исправно. Није сарађивала са
окупатором ни са народним издајницима. Политички неопредељена. Као
правник може се употребити као секретар народног суда.“
Трајковић Драгољуб, рођ. 8. новембра 1904, Лесковац, живи у
Ваљеву, завршио Правни факултет у Београду, ожењен. Има 13 година
службе. Од априла, до августа 1941. био је старешина суда у Ариљу. У
Ваљево долази јануара 1942. на место судије у Окружном суду. Од октобра 1944. је секретар Војног суда у Ваљеву. Карактеристика: „За време
окупације држао се исправно. Није сарађивао са окупатором ни са
народним издајницима. Још пре рата, па и за време окупације држао се
линије НОП. Од уласка НОВ сарађује са истом. Сада је секретар Војног
суда у Ваљеву. Као судија је врло савестан, експедитиван и одлучан. Од
стране овог одбора предложен је за јавног тужиоца при Окружном
народном суду у Ваљеву.“ Мастилом, на упитнику је дописано: „Премештен у Београд.“
Остали правници и судије:
Арсовић С. Милош, рођ. у Војном селу (Црна Гора), живи у Ваљеву као избеглица. Дипломирао је 1937. године на Правном факултету
Универзитета у Београду. Радио је у Среском суду у Андријевици (Црна
Гора) послове судског приправника до окупације, од када не ради. Целокупну имовину коју је имао у Војном селу, Срез андријевачки, уништили
су јула 1941. „италијански и албански фашисти.“ Крајем 1944. тражи
посао, а предмет је узет у разматрање тек средином 1945.197
Воделнић С. Јанко, рођ. 2. октобра 1886, Лозница, живи у Ваљеву,
завршен правни факултет, 30 година службе. Радио је до 14. августа
1942. у Апелационом суду у Београду и Бечкереку, од када је у пензији.
Карактеристика: „...Живео је и у Београду и Ваљеву. За време боравка у
Ваљеву држао се исправно. Није сарађивао са окупатором нити са
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народним издајницима. Његов став према НОБ је непознат је одбору, јер
од дана ослобођења, а и раније именовани лежи у постељи, пошто је
шлогиран. С обзиром на стање његовог здравља, године службе одбор је
мишљења да није више за активног службеника, те га треба и даље задржати у пензији“
Ненадовић А. Јеврем, рођ. 16. јула 1890, Ваљево, бив. управник
Казненог завода, завршен правни факултет и положен судијски испит,
ожењен, четворо деце. Има 34 године службе, у пензији. Карактеристика: „Именовани се за време окупације држао се исправно. Није сарађивао са окупатором ни са народним издајницима. Пензионисан је за време окупације. Од уласка народноослободилачке војске одмах је ступио у
НОП и исти симпатише и одан му је. С обзиром на године службе, одбор
је мишљења, уколико Повереништво нема неку другу комбинацију, да се
задржи у пензији.“
Остали запослени
Броћић (Младена) Ружица, рођ. 31. јула 1929, Љубић (Чачак)
један разред учитељске школе и дактилографски курс, није радила и
јануара 1946. Тражи посао. Одлуком Министарства правосуђа постављена је за архивског приправника у Среском суду – Ваљево.
Драјић И. Катарина, рођ. 17. октобра 1907, Шабац, 4 разреда гимназије и три године учитељске школе; за време окупације административни чиновник Окружног и Среског суда у Ваљеву. „За време окупације није сарађивала са окупатором ни са народним издајницима. За време
рата држала се увек линије НОП, чији је симпатизер била. Као таква је и
затварана од специјалне полиције и немачког Гестапоа. Вредна је, па је
одбор мишљења да је треба задржати у служби при Окружном народном
суду у Ваљеву.“
Ивановић В. Славка, рођ. 7. децембра 1912, Горњи Милановац, 4
разреда гимназије са малом матуром, за време окупације била је дактилограф у Начелству среза таковског. Маја 1946, одлуком Министарства
правосуђа постављена је архивског приправника Среског суда у Ваљеву.
Јовановић Рада, рођ. 9. децембра 1927, Ваљево, 8 разреда гимназије са матуром. Време окупације провела је у Ваљеву у школи, била
симпатизер НОП-а, а по ослобођењу укључила се у рад антифашистичких организација. Средином 1946. завршила је курс за вођење земљишних књига, и октобра исте године одлуком Министарства правосуђа
постављена је за чиновника у Одсек за земљишне књиге.
Павићевић М. Јованка, рођ. 9. јануара 1912, Ваљево, завршена
велика матура и две године права, има 9 година службе. У време окупације радила је као дневничар у Окружном суду у Ваљеву. Брат Матија је
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био у партизанима од јула 1941, до маја 1942, када је ухваћен и стрељан.
Брат Стеван стрељан је 22. октобра 1941. године. У време попуњавања
упитника јануара 1945, два брата, Петар и Јован су била у заробљеништву у Немачкој. У НОП се укључила 4. октобра 1944. и ради код војног
иследника, као записничар. Карактеристика: „За време окупације држала
се исправно. Од пре рата позната је као симпатизер НОП, таква је остала
и за све време окупације па и данас. Од стране немачких окупаторских
власти и домаћих издајника била је хапшена и отерана у лагер у Шабац.
Од уласка НОВ ради у Војном суду команде подручја. Вредна је, поуздана и марљива, па је одбор мишљења да је треба поставити на више звање од онога које је имала под окупацијом.“
Петковић В. Живорад, рођ. 1900. у Шапцу, до ослобођења радио
све архивске послове код Среског и Окружног суда у Ваљеву и као записничар у кривичним и грађанским стварима, а од капитулације до ослобођења радио у Повереништву за оснивање земљишних књига. У карактеристици пише да је био присан пријатељ свог бив. шефа, судије Драгољуба Драгојловића, проглашеног за „народног непријатеља“ који је осуђен на 10 година принудног рада и губитак часних права. Такође, замера
му се што је као опанчар „успео да се увуче у државну службу“. Наводи
се да је своје другове оптуживао код шефа, да је присталица бив. реакционарних режима и да је пропагирао назадне идеје. „Огорчени је противник садашњег покрета.“
Срески народни суд Ваљевска Каменица
Фебруара 1945. Председништво ОНО Ваљево је обавештено да је,
18. марта 1945, на седници СНО Ваљевска Каменица извршен избор
судија и пресудитеља. За судије лаике изабрани су Протић Љубомир из
Каменице, Радојичић Чедомир из Осладића и Живановић Будимир из
Миличинице, као и 60 пресудитеља.198
Трајковић А. Стојан, рођ. 27. децембра 1893, Параћин, дипломирао је на Правном факултету у Београду, ожењен, двоје деце. Радио је у
Војном суду од 1921, до 1928, а потом у Среском суду у Параћину. Одлуком министра правосуђа, јануара 1946. постављен је у Срески суд у
Ваљевској Каменици.
Ћирић (Витомира) Драгољуб, рођ. 11. априла 1910, „завичајно
Чачак“, завршио Правни факултет у Београду и школу за резервне артиљеријске официре у Сарајеву. Од капитулације 1941, до ступања у ЈА
био је на служби, као управни чиновник кварта у Београду. У ЈА био је
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на следећим дужностима: водник у артиљеријској бригади, водник у
допунском дивизиону, командир батерије Тешке артиљеријске бригаде,
ађутант I дивизије Тешке моторне артиљеријске бригаде. Одлуком
министра правосуђа, јула 1946. постављен је у Срески суд у Ваљевској
Каменици.
На платним списковима за 1945. године налазе се: Радојичић Чедомир, председник суда, Протић В. Љубица, судија и Ристивојевић М. Грозда, судија.199
Срески народни суд Мионица
Велимировић С. Јованка, рођ. у Бијељини, дипломирани правник
са положеним судијским испитом, удовица, једно дете. За време окупације радила је у Ужицу као секретар Окружног суда. По оставци дошла
је у Мионицу. Карактеристика: „За време окупације именована се држала исправно, мада је у 1941. год. симпатисала четничку акцију. Као службеник је вредна, савесна и марљива, па је одбор мишљења да је треба
задржати у служби.“
Влатковић Данило, рођ. 10. октобра 1900, село Јошан (Срез
удбински – Хрватска), живи и ради као адвокат у Мионици, завршио
„правни факултет са докторатом“, ожењен, једно дете. Од 1921. до 1933.
био је у државној служби као чиновник на железничкој станици у Загребу, а потом секретар Апелационог суда у Загребу. Бавио се адвокатуром
у Карловцу од 1933. до 5. јуна 1941, када је избегао из НДХ у Србију у
Београд где је остао до новембра 1942. године и када седиште канцеларије премешта у Мионицу. За време окупације осуђиван је и био је 33
дана на Бањици. Карактеристика: „Именовани је избеглица. Поштен је и
марљив. Био је адвокат за време окупације, као такав није сарађивао са
окупатором ни са народним издајницима. Симпатизер је народноослободилачког покрета и данас сарађује са народноослободилачким одбором.
Уколико Повереништво не би имало довољан број правника могао би се
употребити и поставити за јавног тужиоца у неком суду.“
Гавриловић (Светозара) Владета, рођ. 26. марта 1907, Доња
Шаторња, (Срез орашачки, Округ крагујевачки), завршен Правни факултет и положен судијски испит, од 1935. године ради непрекидно. Ожењен, двоје деце. У време окупације био је судија Среског суда у Горњем
Милановцу, а 14. децембра 1944. долази за секретара Среског суда у
Косјерићу. Августа 1946. премештен је у Срески народни суд у Мионицу. СНО Косјерић – Персонални одсек, септембра 1946. доставио је дугу
карактеристику у којој, између осталог, пише и следеће: „Пре рата је био
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државни службеник и радио је одлично и верно тадашњим режимима.
Према народном покрету се односио непријатељски, јер је био ЈРЗ-овац.
За време окупације се је истицао као симпатизер покрета Драже Михаиловића, показујући нетрпељив став према НОП-у. У Горњем Милановцу
је био стално у друштву реакције, као један од главних инспиратора. У
раду масовних организација... није уопште учествовао и правио се незаинтересован за политику... На своме раду у суду био је прави бирократа
и шаблонски је схватио законе. Према подацима које поседујемо, у Горњем Милановцу се нарочито истицао, као заштитник, на суђењима
приликом вршења конфискација народних непријатеља. На раду у
Косјерићу се није показао као добар, јер је исто тако желео да утиче на
судије, да налази олакшавајуће околности при суђењима непријатељима и није уопште желео да правилно примењује наше ново законодавство... За њега рад у суду је другоразредни, а само жели да његов лични живот буде на првом месту са свим удобностима. Као интелектуалац често је се држао, према другим странкама и судијама, високо –
надмено. Склон је лукавству и жели свој став да прикрије – маскира у
чему има способности. Има обичај да се у непознатој средини претвара као симпатизер НОП-а. Неповерљив је и држати га под најстрожом
контролом и будношћу.“
Михаиловић Чедомир, рођ. 12/25. августа 1907, Ужице, живи у
Мионици, завршио је Правни факултет у Београду, ожењен, једно дете.
Из упитника (јануар 1945) види се да је до тада имао 9 година државне
службе у судској струци као судијски приправник. Време окупације провео је у радећи у Среском суду у Мионици. Карактеристика: „Именовани
је 1941. год. сарађивао са четничким организацијама; 1942. и 1943. год.
држао се резервисано, а у лето 1944. год. био је судија преког суда у четничкој организацији Драже Михаиловића. Због овога је био и хапшен,
али је пуштен на слободу. Није био никада одан народноослободилачкој
борби, па и данас критикује ову борбу. Лицемеран је подлац, па је одбор
мишљења да га треба преместити из овога округа и не примати у службу
у правосуђу.“
Николић Б. Веселин, рођ. 7. октобра 1911, Берковац (Срез колубарски), дипломирани правник, а октобра 1942. положио је судијски
испит, ожењен, двоје деце. У време попуњавања упитника био је председник Среског народног суда у Мионици. У државној служби је од
октобра 1938. и радио је све послове у суду. У првој половини 1941.
мобилисан је као официр – водник 7. чете 72. пука шумадијске дивизије
у Македонији. Марта 1942. почиње да ради у Лазаревцу као судијски
приправник. Исте године, по сопственој молби премештен је у Срески
суд у Мионицу. Активно је сарађивао са партизанима. Карактеристика:
„Именовани је симпатизер народноослободилачке борбе, био је за време
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окупације, а и данaс. Изабран је за судију Среског народног суда у Мионици, одбор је мишљења да га треба задржати у служби.“
Петровић Крсман, рођ. 15. фебруара 1912, Љештанско (Срез
рачански), живи у Ваљеву. Завршио је Правни факултет и има 5 година
службе. Време окупације провео је на раду у Среском суду у Ваљеву као
судијски приправник. Карактеристика: „За време окупације држао се
исправно. Није сарађивао са окупатором ни са народним издајницима.
Сада је запослен при Команди места као цензор, а као дипломирани
правник може се употребити за секретара при народним судовима.“
Оловком је дописано: „Премештена за Мионицу.“
Почетком 1945. године у Среском суду у Мионици радили су још:200
Алексић (Ранисава) Винка, рођ. 1910, Горњи Мушић, 4 разреда
гимназије, ради у суду од јануара 1945. као дактилограф.
Богдановић (Радивоја) Јовиша, рођ. 1893, Вртиглав (Срез колубарски), 4 разреда основне школе, у суду ради од јануара 1945. као служитељ.
Вићентијевић (Богдана) Живорад, рођ. 1909, Дучић (Срез колубарски), завршио 8 разреда гимназије, а у суду ради од јануара 1945. као
помоћник водитеља земљишних књига.
Јовановић (Констандина) Бранислав, рођ. 1910, Трлић, има велику
матуру и апсолвент је права; од јануара 1945. обављао послове режисера.
Јовановић (Алексе) Бранко, рођ. 1899, Тузла (БиХ), завршио трговачку школу, а у суду ради од јануара 1945. и води земљишне књиге.
Папић (Миленка) Љубинка, рођ. 1920, Берковац (Срез колубарски), има велику матуру, а у суду ради од јануара 1945. и обавља послове
записничара.
Пејић (Тихомира) Сава, рођ. 1908, Горић (Ваљево), има велику
матуру и апсолвент је права, од јануара 1945. обављао послове записничара и води уписник.
Остали запослени у Среском народном суду у Мионици
Антонић Д. Радован, кројач, рођ. у Липничком Шору 1903, 4 разред основне школе, живи у Мионици. „Пре окупације друг је био демократски оријентисан, а као грађанин врло искрен и поштен“, ожењен,
троје деце. У току 1941. год. сарађивао је са ПОЈ (помагао је партизане
сакупљањем добровољних прилога), ради чега је 3. новембра хапшен од
стране четника Д. М. и протеран на Равну Гору, али је на интервенцију
неколико грађана из варошице Мионица није стрељан и после 3 дана
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пуштен. Почетком фебруара 1942. спроведен је у лагер у Шабац где је
провео два и по месеца. Од априла 1942. до јануара 1943. био је у Мионици, када опет је ухапшен од стране пољске страже и четника и спроведен у логор на Бањици, као симпатизер партизана и и курир, где је остао
све до ослобођења. Примљен је у државну службу октобра 1945. као
служитељ при СНС у Мионици, а званично постављен одлуком Министарства правосуђа, јула 1946.
Гајић Љ. Миодраг, рођ. 25. фебруара 1925, Табановић (Срез колубарски), завршена велика матура. Окупацију провео у Ваљеву као ђак
гимназије. Присталица је НОП-а од 7. октобра 1944, када је ступио у
НОВ. „Амбициозан је и више ради из амбиције и воли да популарише
свој рад“. Предлаже се постављење при Среском народном суду у Мионици и Министарство правосуђа јуна 1946. донело је одлуку о његовом
постављењу за архивског приправника.
Голубовић С. Ставра, рођ. 20. септембра 1909, Охрид (Македонија), 6 разреда гимназије, има 13 година службе у Повереништву за оснивање земљишних књига у Горњем Милановцу и Ваљеву. Са НОП-ом је
сарађивао од ослобођења Ваљева. Октобра 1946. распоређен на послове
земљишно-књижног приправника X групе у Срески суд (земљишнокњижни уред) у Мионици.
Недељковић И. Крунислав, рођ. 12. фебруара 1926, Призрен, 2
разреда гимназије, живи у Мионици. У карактеристици, из новембра
1945, се наводи да је у време окупације био присталица Равногорског
покрета, да је по ослобођењу „под утицајем неких симпатизера НОП-а
почео да се поправља“ и закључује да га треба примити у државну службу у својству чиновника СНС у Мионици.
Нинковић Обрен, рођ. 19. октобра 1909, Маљевић, завршена Виша
трговачка школа Београдске трговачке омладине у Београду. Добровољно је ступио на рад при Команди места Мионица и радио административне послове у саобраћајном и војном одсеку. Априла 1945. добио је
посао у СНС Мионица, као званичник – дневничар.
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Срески народни суд Уб
Списак особља Среског народног суда на Убу
са карактеристикама201
Ред.
бр.

Презиме и име

1

Станојевић Радисав

2

Милосављевић Јованка

3

Милосављевић Љубомир

4

Ћираковић Богосав

5

Марковић Маријан

6

Шљивак Димитрије

7

Пађен Славко

8
9
10
11
12

Стефановић Спасоје
Моловић Живорад
Весић Будимир
Јовановић Предраг
Стефановић Милан

13

Симеуновић Живота

14

Кнежевић Милосав

Звање

Да ли се
За коју је Какав је био његов
предлаже
службу сада рад за време окуза отпуст
способан
пације
или не

судијски приуправну
правник
званичник III
судску
група
приправник IX налази се у
група
НОВ
служитељ
за исту
канцеларијзваничник
ски
служитељ
ни за какву
налази се у
дневничар
НОВ
арх. чиновник
у НОВ
званичник
ни за какву
судија
у НОВ
судија
судску
судија
судску
за админислужитељ
стративну
званичник
„

исправан

не

„

„

„

„

„

„

„

„

неисправно

да

исправно

не

„
против НОБ
исправно
„
„

„
да
не
„
„

„

„

„

„

Богићевић М. Загорка, рођ. 6. децембра 1909, Београд, завршила
Правни факултет, неудата. Почела је да ради 1934, до 27. априла 1944.
радила је у Среском суду у Београду, а од тад, до ослобођења у Окружном суду у Ћуприји. Јула 1946, Министарство правосуђа одлучило је
премести за „пристава“ VIII положајне групе у Срески суд на Убу.
Весић Д. Будимир, рођ. у Крушевцу, завршио Правни факултет,
ожењен. Пошто се налази на фронту у НОВ, „а његова супруга не пребива у овоме месту (Убу) већ у Београду“, подаци у упитнику су непотпуни. Карактеристика: „Именовани је за време окупације вршио функцију
среског судије на Убу и у своме раду, као и у свом политичком држању
ни чим се није огрешио о народну част и народне интересе, а увек је
међу друговима и својим пријатељима на селу говорио у интересу НОБ
и увек величао НОБ. Од ослобођења Уба именовани се налази у НОВ,
где се и сада налази. С обзиром на његово држање именовани је препоручљив за судију народних судова, као и на виша звања.“
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Јовановић М. Предраг, рођ. 11. марта 1912, Крагујевац, живи у
Убу, завршио правни факултет, има 9 година државне службе. Радио је,
од 1935. до 1941, као судијски приправник у Окружном суду у Битољу,
када је додељен на рад у Срески суд на Убу. Карактеристика: „Именовани је за време окупације радио послове судијског приправника Среског
суда у Убу и политички није био заинтересован ни према НОП нити према властима Недића и Љотића, те се ни чим није се огрешио о народну
част и народне интересе. Од ослобођења Уба именовани је помагао
НОП јер је истом пришао и радио у Интендатури Команде места на Убу.
Приликом избора судија Среског народног суда именовани је, као
исправни члан нашег друштва, изабран за судију Среског народног суда
на Убу, а судски колегијум га је изабрао за председника н. суда, где сада
обавља своју дужност народног судије, исправно и пожртвовано.“
Стефановић Р. Милан, рођ. 10. јуна 1911, Ваљево, живи у Убу,
дипломирани правник, ожењен. Радио је, од 1937, до јула 1943. године
као судијски приправник у Окружном суду у Ваљеву када му је уважена
оставка. Од тада је био адвокат у Убу, а 1. децембра 1944. изабран је за
судију Среског народног суда у Убу. Карактеристика: „Именовани се за
време окупације држао добро и ничим се није огрешио о народну част и
интересе народне, а у погледу народноослободилачког покрета држао се
неутрално, као што се држао неутрално и према осталим ондашњим
властима. Од ослобођења Уба именовани је као чиновник у Среском
НОО радио у Председништву истог одбора марљиво и пожртвовано, а
приликом избора судија за Срески народни суд на Убу именовани је изабран за судију, где за сада, обавља своје дужности марљиво и пожртвовано.“ Августа 1945. одлази из Уба, јер је постављен за помоћника јавног тужиоца Округа ваљевског.
Остали запослени у СНС Уб
Дукић Лазар, рођ. 25. марта 1882, Трговиште (Срез Босански
Нови), има 26 година службе на одржавању пруга државне железнице.
Почетком 1946. добио је посао у Среском суду у Обреновцу, као служитељ.
Маркош Јован, 15. јануара 1923, Паљуви (Срез тамнавски), завршио 4 разреда основне школе. Јуна 1946, постављен је за служитеља у
Среском народном суду у Убу.
Мушицки Леонид, рођ. 4. децембра 1927, Уб, 4 разреда основне и
дактилографски курс. По доласку НОВ и ПОЈ 1944. ступио је добровољно у одреде, иако га годиште није обухватало. „У војсци се показао као
одличан борац и остао је све до дана рањавања. Услед задобијених рана
одсечена му је лева нога, тако да је инвалид ЈА.“ Предлаже се његов
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пријем у државну службу, као дактилографа у Среском народном суду у
Убу. Маја 1946. одлучено је да се постави за званичника III положајне
групе – дактилографа у Среском суду у Убу.
Срески народни суд Обреновац202
Списак особља Среског суда у Обреновцу из 1945. године203
Ред.
бр.

Презиме и име

Школска и
стручна спрема

1.

Андрић Д. Радивоје

Правни факултет

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Никачевић М. Велибор
Живановић Р. Јелица
Јовичић Р. Александар
Ивановић Љ. Слободан
Станковић В. Светан
Милуровић Д. Живко

Правни факултет (судски испит)
Правни факултет (судски испит)
Правни факултет (судски испит)
Правни факултет
Правни факултет
4 разреда основне и 4 гимназије

8.

Станковић П. Милева

8 разреда гимназије

9.
10.
11.
12.
13.

Ивановић Ђ. Десанка
Петровић Ђ. Смиља
Алексић Ф. Ана
Јовановић С. Јованка
Мршевић Ђ. Даринка

4 разреда гимназије
4 разреда грађанске школе
4 разреда гимназије
6 разреда гимназије
4 разреда гимназије

14.

Радојичић Р. Грујица

4 разреда основне

15.

Павловић М. Петар

8 разреда гимназије и испит за
вођење земљишних књига

Функција
председник (изабран)
судија (преузет)
судија (изабрана)
судија (изабран)
секретар суда
суд. приправник
архивски чиновник
канцеларијски приправник
званичник
„
„
„
„
служитељ дневничар
водилац земљишних књига

Алексић С. Љубомир, рођ. 4. септембра 1902, Београд, завршио
Правни факултет у Београду и положен судијски испит, има 15,5 година
државне службе. Време окупације провео је у Обреновцу радећи као
судија Среског суда у Обреновцу. Карактеристика: „Солидне стручне
спреме. Као службеник лабав, склон пићу, активно сарађивао са организацијом Драже Михаиловића. Био у затвору код Озне у Ваљеву. С обзиром на његов рад против НОП не заслужује службу.“
Андрић Д. Радивоје, 6. септембар 1902, Ваљево, живи у Обреновцу, завршен Правни факултет у Београду са положеним судијско-адвокатским испитом, ожењен, једно дете. Државне службе нема, био у самоуправној служби три године као писар у Општини ваљевској. Време окупације, по избегавању заробљавања од стране непријатеља, провео је код
202

Исто, исто, тем. целина: К, ђ) Спискови и упитници са карактеристикама запослених
у среским судовима Ваљевског округа – СНО Обреновац, кут. инв. бр. 3.
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своје куће у Обреновцу као адвокат, изузев од априла до августа 1943,
када је био на обавезном раду у Жагубици. За њега су упитнику написане две карактеристике, маја 1945. године. У првој пише: „Као студент
био је врло активан и напредан. Узимајући у обзир адвокатску струку,
постаје корумпиран. За време рата држао се пасивно. Непријатеље није
помагао, али за НОП није активно радио. Доласком НОВ се активизирао, сасвим се определио за НОП; данас се заложио свим својим снагама
да што више од себе. Мишљење овог СНО да се преузме у службу,
пошто је вредан, агилан и поуздан и за службу у Среском народном суду
способан.“ У другој карактеристици, насловљеној на Министарство правосуђа пише: „Именовани се за време окупације држао исправно. Није
сарађивао са окупатором ни са народним издајницима. Срески одбор на
својој седници од 25. маја 1945. године изабрао је друга Андрић Радивоја, до сада адвоката у Обреновцу, за судију Среског народног суда. Моли
се Министарство правосуђа да именованог изабраног судију постави.“
Аћимовић Томка, рођ. 19. октобра (година и место нечитки), завршила правни факултет, удата једно дете. Од 1939, до априла 1941. радила у Аграрној банци, као банкарски службеник. У време окупације није
радила. Од породице, брат је био у НОВ од 1941. када је као борац
погнуо априла 1944. године. Карактеристика: „Солидне стручне спреме
– свршени правник. Добар радник, хоће да се ангажује за посао и труди
се постигне резултате. Сарађивала са НОП, као активиста на терену.
Није сарађивала са окупатором нити са издајничким организацијама.“
Фебруара 1945, испод је дописано за Повереништво правосуђа: „Према
наведеној карактеристици и предлогу СНОО у Обреновцу, одбор је
мишљења да именовану треба поставити за секретара Среског народног
суда у Обреновцу.“
Весковић Р. Драгић, рођ. 12. марта 1906, Раково (Чачак), завршен
правни факултет са положеним судијским испитом, ожењен, двоје деце.
Има 10 година службе. У време окупације из Гњилана додељен је на рад
у Окружни суд у Чачку; потом због сарадње са партизанима, 1941. године, премештен у Срески суд у Обреновац, из Обреновца на Умку, па
поново у Обреновац, као судија. На питање да ли је активно сарађивао
са НОВ, одговорио је: „Јесте, 1941. год. у Чачку у партизанској команди
места код комесара Миленка Никшића и пол. комесара Ратка Митровића.“ Карактеристика: „Солидна стручна спрема. Са окупатором и издај.
организацијама није сарађивао. Сада активно сарађује са НОП. Заслужује службу.“ Био је председник Среског суда у Обреновцу.204
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Мишић Бранислав, рођ. 8. октобра 1906, Обреновац, завршио
Правни факултет и судијски испит. Радио је од 1931. до пензионисања
1943. послове судског приправника и судије, као и државног тужиоца.
До пензионисања је 6 пута премештан. После ослобођења именован је
за председника Среског народног суда у Обреновцу. Карактеристика:
„Солидне стручне спреме. Вредан и поуздан и одан своме позиву. Са
окупатором и издајничким организацијама није сарађивао. Сада активно
сарађује са НОП. Заслужује службу.“
Никачевић М. Велибор, рођ. 26 априла 1908, Прибој (Санџак),
завршио правни факултет и судијски испит, ожењен, двоје деце. Има 9
година службе и од 1936. године ради у Среском суду у Обреновцу, као
записничар на кривичним и грађанским предметима. Понуђено место
судије, фебруара 1944, није хтео да прихвати. Ослобођењем Обреновца,
8. октобра 1944. добровољно се пријавио у партизане у Војвођанску
бригаду. Карактеристика: „Солидне стручне спреме. Савестан у раду. Са
окупатором и издајн. организацијама није сарађивао. Сада активно сарађује са НОП, као члан општине НОО. Службу заслужује.“
Поповић Александар, рођ. 10. децембра 1907, Власотинце, живи у
Обреновцу, завршио правни факултет и има положен судијски испит,
ожењен, једно дете. Има 17 година службе, од тога 8 година је судија
Среског суда у Обреновцу. Карактеристика: „Солидне стручне спреме.
Као радник доста вредан. Симпатизер организације Драже Михаиловића
и пропагатор исте. Противник НОП, поготову КПЈ. Није за службу.“ На
основу карактеристике, уз упитник послат је предлог Повереништву
правосуђа, јануара 1945, да Поповић Александра, судију Среског суда у
Обреновцу, треба отпустити из службе.
Остали правници и запослени у СНС Обреновцу
Сретеновић, Миливој, рођ. 17. септембра 1909, Маркова Црква
(Срез колубарски), живи у Обреновцу, завршен правни факултет, ожењен, једно дете. Има 11,5 година службе у управи, био је у Грачацу
(Лика), у Грачаници код Добоја, Среском начелству у Чачку, а од 1942.
ради у Среском начелству у Обреновцу као срески подначелник. Одмах
по ослобођењу Обреновца, заједно са адвокатом Браниславом Мишићем
изабрани за рад у управно-судском одсеку СНО Обреновац. Карактеристика, од маја 1945: „Овај срески одбор народни потврђује да је Миливој
Сретеновић савестан у служби, врло је одан овој ствари, борби за нови
живот, није корупционаш, нити је био корупционаш. У полицијској служби није гонио напредне људе, нити је гњавио народ, него је напротив
гледао да народу што више помогне. Народ у овом срезу сматра Сретеновића ваљаним, и против њега у срезу не може ништа рећи. Он заслу235

жује да остане у државној служби, и пошто он воли да служи у суду,
њега треба примити у службу у Министарству правде, дакле било среском или другом суду у земљи, јер он сам није никад волео полицијски
посао.“ Пошто је марта месеца 1945. стављен је на „расположење“,
односно добио је отказ од Министарства унутрашњих послова и остао
без плате, у јуну је написао молбу на 6 густо куцаних страна у којој
износи детаљно своје дотадашње кретање у служби са описом догађаја
и помињања људи, пред окупацију и у току окупације. Ипак, то није
помогло и написана је, 9. јуна 1945, следећа карактеристика: „За време
окупације био је срески подначелник у бив. Среском начелству у Обреновцу. Био је прилично антифашистички расположен. Због своје сентименталности доста је омиљен код народа, нарочито сиротиње. После
ослобођења радио је у војном одсеку овог СНО где је био на послу
доста вредан и врло активан, али прилично растрешен. Мишљење је
овог СНО да може да ради у управном одсеку, с тим да буде премештен
у неко друго место, да би променио средину.“ Коначан предлог Министарству правосуђа, за постављење Миливоја Сретеновића у Срески
народни суд у Обреновцу, упућен је 13. јуна 1945.
АДВОКАТИ205
Комисија за адвокате и адвокатске приправнике при Влади НР
Србије у Београду, фебруара 1947, послала је допис (у прилогу упитник)
којим тражи податке о адвокатима и адвокатским приправницима на
територији ОНО Ваљево. Упитник је садржао 8 тачака, а свакако, најпресуднија за будуће бављење овим послом била је тачка „8. Да ли је
његово опште понашање, како при званичном раду, тако и у приватном
животу, такво да може бити достојан да врши адвокатски позив.“
Карактеристике
Драшковић (Миленка) Димитрије, адвокат, рођ. 19. фебруара
1903, Ваљево, завршио Правни факултет у Београду „за време окупације
био у заробљеништву, те тако није сарађивао ни са окупаторима, ни са
домаћим издајницима. У заробљеништву је припадао групи официра
који нису припадали НОП-у, али се није показивао као отворени непријатељ. По доласку из заробљеништва, у прво време, био је неактиван,
док је сада прилично активан у раду НФ-а III реона. Заслужује да буде
адвокат.“
Живановић (Василија) Александар – Аца, адвокат из Ваљева,
рођ. 25. октобра 1895, Станина Река (Срез подгорски); завршио права у
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Француској. За време окупације био је у Ваљеву и бавио се адвокатуром
и није заступао интересе окупатора ни домаћих издајника; није имао
пуномоћја ни овлашћења; није радио ништа против НОП-а; није потписивао никакве манифесте; није организовао јавне зборове нити је држао
говоре на њима; нема никога, од чланова уже породице у издајничким
редовима; није осуђиван; није био у ЈА и није сарађивао са НОП – и
после ових одговора на упитник написано је: „Достојан је да врши адвокатски позив.“
Живановић (Михаила) Јелена – Јела, адвокатски приправник из
Ваљева, рођ. 8. октобра 1901, Ваљево, завршила Правни факултет у
Београду. За време окупације била је у Ваљеву као адвокатски приправник и није заступала интересе окупатора ни домаћих издајника; није
заступала фирме које су радиле за рачун окупатора или са окупатором;
није имала пуномоћја ни овлашћења; није радила ништа против НОП-а;
није потписивала никакве манифесте; није организовала јавне зборове
нити је држала говоре на њима; нема никога, од чланова уже породице у
издајничким редовима; по ослобођењу није осуђивана нити узимана на
одговорност; није била у ЈА и није сарађивала са НОП – и после ових
одговора на упитник написано је: „Достојна је да врши дужност адвокатског приправника.“
Митровић (Добросава) Момчило, адвокат, рођ. 30. јула 1903,
Ваљево, завршио Правни факултет у Београду. „За време окупације
живео је у Београду и хапшен од стране окупатора као левичар.“ У другој карактеристици, исто из 1947. године пише: „Био је добар и као такав
од окупатора и полиције прогоњен. Међутим, доцније, нарочито по
ослобођењу, истакао се као непријатељ. Не заслужује да буде адвокат.“
Селаковић Стратимир, адвокат, Уб. За време окупације живео је
на Убу и бавио се адвокатуром. Од фебруара, до јуна 1942. године био је
председник убске општине. „За председника је дошао својом иницијативом“, а на предлог Саве Ивезића, среског начелника „где је је уз помоћ
немачких агената пустио 4 симпатизера НОП-а из Шабачког логора и за
то им узео 60.000 динара и још разних намирница и ствари.“ Још је
написано да је „миран, тих и повучен, једино се меша у друштво противника НОП-а.“ Стога је СНО Уб, фебруара 1947, послао мишљење да
„исти није достојан да врши адвокатски позив.“
Сачуван је пропратни акт СНО Мионица из којег се види да су у
Мионици радили Васиљевић Властимир, адвокат и Дујић др Владимир,
адвокат, али за њих нема упитника ни карактеристика.
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Остали правници у Ваљевском округу206
Левковић Михаило, рођ. 30. августа 1989, Кијев (Украјина), живи
у Ваљеву, дипломирани правник, пре и у време окупације радио у управној служби, од породице нема никога. Предлаже се да као „честитог и
исправног чиновника“ треба преузети у државну службу.
Терзић Владимир, рођ. 16. августа 1901, Ваљево, апсолвент права,
пре и у време окупације радио у управној служби, чак је у време окупације једно време био срески начелник у Горњем Милановцу, а секретар у
Тополи, Чачку и Мионици. Предлаже се да као „исправан и честит у сваком погледу напредних идеја“ преузме у државну службу.
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Исто, исто, тем. целина: Упитници, кут. инв бр. 3.
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Одсек народне имовине
Запослени у Одсеку народне имовине ОНО Ваљево207
Ђокић (Чедомира) Живорад, рођ. 19. децембра 1910, Дружетић,
основна школа и подофицирска школа. (видети групу: Интернирци).
Ерор (Душана) Милан, рођ. 5. априла 1909, Јаруге (Срез приједорски, Бања Лука), 4 разреда основне школе, ожењен. Учествовао је у
устанку 1941. код Краљева. Такође, и његов брат Манојло био је у НОПу до 1942, када је ухваћен од усташа и стрељан у Јасеновачком логору.
По ослобођењу пријавио се добровољно у ЈА, а од маја 1945. када је
демобилисан, активно ради у антифашистичким организацијама. Запослен у Одсеку управе народних добара ОНО. У карактеристици је наведено да је за време окупације имао „исправно држање“, да је врло вредан, поштен, да познаје посао и да га треба преузети у државну службу.
Живановић Д. Селимир, рођ. 21. марта 1899 (у другом упитнику
пише 1895), Параћин, правни факултет и судијско-адвокатски испит, има
22 године службе, ожењен, једно дете. У карактеристици из јануара 1945.
написано је: „За време окупације држао се исправно. Није сарађивао са
окупатором ни са народним издајницима. Као судија је врло савестан и
поштен. Вредан је па га је одбор предложио за јавног тужиоца при Среском народном суду у Ваљеву.“208 Међутим, није отишао на ту дужност
већ је постављен за референта је Одсека ЗУНДС-а, IV-1 група. У карактеристици за ступање на ову дужност наведи се да је за време окупације
имао„исправан став“ и да није помагао ни окупатора ни НОП. По ослобођењу је пасиван и „политички незаинтересован, али је у суштини симпатизер НОП-а“. Послове познаје добро, недостаје му самоиницијатива и
доста је спор. Иначе, приликом конфискације непријатељске имовине
сасвим је добар и правилно поставља ствари“ и да га треба преузети у
службу. У време окупације био је судија Окружног суда у Ваљеву.
207

Исто, исто, тем. целина: Упитници, кут. инв бр. 3. и 6.
Исто, ОНО Ваљево – Председништво 1945. година, тем. целина: К – Окружни народни
суд у Ваљеву, ђ) Спискови и упитници са карактеристикама запослених, кут. инв. бр. 3
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Марјановић Даринка, рођ. 28. новембра 1912, Бранковина, 8 разреда
гимназије „без матуре“, 13,5 месеци радила је у Земаљској управи народних
добара ОНО Ваљево, као дневничар; од капитулације, односно од 28. јуна
1940. до 15. фебруара 1945. радила је у Вистаду у својству чиновника –
руководиоца персоналног одељења. У карактеристици је наведено да је за
време окупације имала „исправан став“ и да није помагала ни окупатора ни
НОП. По ослобођењу је пасивна и „незаинтересована“, али посао познаје
добро и да је неопходна у одељењу, те је треба поставити.
Расулић С. Србољуб, рођ. 14. марта 1914, Петница, завршио Правни
факултет у Београду, ожењен, једно дете, шеф Одсека управе народних
добара ОНО Ваљево. На питање у упитнику бр. 10. „Где је провео у ком
својству од капитулације Југославије до ослобођења?“ одговорио је следеће: „Од 1. маја 1941. г. до јула те године био у заробљеничком логору на
Дедињу; одатле побегао, јавио се на службу, поднео оставку и удаљио се не
сачекавши одлуку. Ступио у партизанске редове као интендант чете политкома Дракулића у Колубарском одреду. Као такав ухваћен у селу Крчмару,
Срез колубарски од четника и после мучења на Равној гори предат Немцима у групи од 300 родољуба, од којих је 275 стрељано 27. новембра 1941.
год. На гаранцију пријатеља пуштен из затвора 5. децембра 1941. год. и
испред кољашке каме побегао у Лесковац к брату. Наређењем начелника
Округа ваљевског, путем депеше, ухапшен у Лесковцу 20. фебруара 1942. г.
и спроведен у Ваљево ради одвођења у логор у Шабац. У недостатку доказа, на заузимање пријатеља, пуштен 11. марта, исте године и поново се вратио у Лесковац. Јуна месеца 1942. г. дошао својој куђи у село Петницу,
дошао у везу с другом Мишом Дудићем и ради на оживљавању партизанског покрета. После акције на добровољце у селу Рајковићу, августа месеца
1942. под вођством поменутог, ухапшен сам под сумњом одржавања веза с
партизанским вођама. Након истраге, у недостатку доказа, пуштен од недићевског војног иследника Љубише Павићевића. После овога поново побегао у Лесковац, и због осећања несигурности, камуфлирао се женидбом и
прешао у село Бунушу, Срез лесковачки, тамо дошао у везу с вођама Кукавичког партизанског одреда и до ослобођења остао у сталном контакту са
њиме помажући народно ослоб. борбу. Доказ: Уверење Среског НО у
Лесковцу бр. 551, од 10 децембра 1944. год. Због ових односа и због избегавања мобилизације од стране љотићеваца, ухапшен 29. августа 1944. год.
Из затвора побегао за време бомбардовања Лесковца. По ослобођењу ступио у службу као чиновник при Среском НО у Лесковцу.“
СНО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА
Дамњановић Будимир, рођ. 26. маја 1923. Осладић (Срез подгорски), завршена средња пољопривредна школа (две године током окупације), у државној служби је од јула 1944, као реонски економ у Срезу
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подгорском, до доласка НОВ, а од новембра 1945. ради као референт
Управе народних добара без декрета о постављењу. У карактеристици
пише: „Пре окупације није се бавио политиком, пошто је био млад и био
је ђак. За време окупације није сарађивао са окупатором, нити је помагао окупатора и његове слуге. После окупације приступио је НОБ у којој
је рањен, као борац и данас се налази као инвалид...“ Имајући у виду
његову стручну спрему, Председништво ОНО предлаже да се постави за
референта задругарства при Пољопривредном одсеку СНО Ваљевска
Каменица.
СНО МИОНИЦА
Трифуновић С. Ђорђе, рођ. 23. марта 1923, Вртиглав (Срез колубарски), 4 разреда основне школе, ожењен, једно дете. Од ослобођења је
радио у Команди места Мионица, брат му је погинуо 25. маја 1944, као
припадник НОВ. У карактеристици је написано: „Друг Ђорђе Трифуновић, пре рата је припадао демократској странци – опозицији. За време
окупације није сарађивао са окупатором, ни са домаћим издајницима.
Према НОП-у, за време окупације, држао се коректно. Симпатисао је
НОП, али се држао неутрално. Мада је и сам сиромашног стања, материјално је помагао породице партизана, који су стрељани од стране окупатора. По ослобођењу ставио се у службу НОП-у и истога активно
помаже. Вредан је добар организатор и има иницијативе у раду.“ Априла
1946. упутио је молбу СНО Мионица да буде примљен у службу на
место референта Управе народних добара, што је и прихваћено, пошто
је Александар Аћимовић, који је обављао тај посао прешао у други
ресор.
СНО УБ
Степановић Добривоје, рођ. 9. септембра 1922, Мали Борак, 4 разреда основне школе, шеф одсека Управе народних добара – Уб. (видети
групу: Заробљеници).
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Одељење унутрашњих послова
Запослени у Одељењу унутрашњих послова и одсецима
у срезовима Ваљевског округа209
ОНО, СНО И ГНО ВАЉЕВО
Веселиновић Б. Олга, 12. фебруар 1910, Лазаревац, завршених 8
разреда гимназије са положеним вишим течајним испитом. Није била у
служби. Време окупације провела је у Ваљеву и држала се исправно.
Ради у управном одељку.
Вујић Ж. Борислав, у биографији коју је написао 19. септембра
1945, уз молбу за запослење, пише да је рођен је у Обреновцу 1924.
године. Отац му је био трговац, који после пропадања радње долази у
Ваљево и запошљава се као банкарски чиновник. На том послу остаје до
почетка рата, 1941, када је мобилисан и заробљен. У заробљеништву је
остао до јула 1945. и после само месец и по дана по повратку кући је
умро. Борислав Вујић је „основну и нижу гимназију учио у Ваљеву, као
и 3 године Државне трговачке академије. Четврту годину и матуру завршио у Смедеревској Паланци јер је био интерниран као политички кривац. У кући је васпитан у ситно-буржоаском духу, али је на њега пресудно утицало друштво напредних другова у ДТА и једног напредног друга
који је становао код њега 6 година. Постао је Скојевац у ДТА 1941. год.
Радио је до свог трећег хапшења, фебруара 1943. г. Хапшен је три пута и
ниједном није одао свој, као ни другова рад. После трећег хапшења, осуђен је на годину дана логора, које је провео у Смедеревској Паланци. По
ослобођењу почео је одмах да ради. Члан КП постао је јануара 1945.
Сада је члан реонског комитета партије реона Градац – Тешњар.“ Новембра 1945. постављен је у Одељењу унутрашњих послова ОНО Ваљево,
као званичник – дневничар са правом принадлежности од 2.400 дин.
Драговић Србољуб, в.д. начелника Одељења унутрашњих послова
ОНО Ваљево. Министарство унутрашњих послова, фебруара 1947, тра209

Исто, ОНО Ваљево – Персонално одељење, кут. инв бр. 3; исто, СО Ваљево, 1945,
кут. инв. бр. 158
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жило је податке о њему који треба да садрже: стручну способност; какав
је као организатор посла и самосталност у извођењу задатака; марљивост; владање у служби и владање ван службе. Одговорено је следеће:
„Друг је средње стручне способности. Има велику матуру, а уписан је и
на правни факултет, премда испите још није давао. Прилично добро
познаје администрацију. Прати изласке закона и уредби и уме добро да
их примени. Као организатор посла је добар. Посао добро распоређује и
не дешава му се да дође ма каква подвала од стране чиновника или од
странака. У раду има самосталности, али се плаши да на своју руку предузме крупније ствари које се тичу одељења. Доста је марљив, залаже се
у раду радећи са вољом. У служби је врло доброг владања, као и ван
службе. Нема порока. Има исправан став и према службеницима и према
странкама. Не одлази по кафанама и пази на своје понашање, како у служби, тако и ван ње.“ У потпису председник ОНО Милосав Матић и
секретар ОНО Живко Пауновић.
Драгојловић Марија, рођ. 5. јула 1922, Ваљево, завршених 8 разреда гимназије са положеним вишим течајним испитом, За време рата
радила је у Среском суду у Ваљеву. Ради у управном одељку. „Под окупацијом се држала добро. Честита мирна, врло радна и скромна. Према
НОП-у односи се најлепше. Пре доласка у овај одсек била је војни цензор поште.“
Ђукановић С. Мирослав, рођ. 21. октобра 1923, Уб, завршених 8
разреда гимназије са положеним вишим течајним испитом. Пре и за време рата није био у служби, учио је школу (1941/42. у Београду, 1943/44.
у Ваљеву). Ради у одељку народне милиције. „Честит, миран, скроман и
карактеран.“
Јеремић А. Живота, рођ. 1. септембра 1910, Ваљево, завршен
правни факултет са положеним испитом за професора трговачке академије. Има 7 година радног стажа; пре рата је радио у Пријепољу и Крагујевцу у суду и у Трговачкој академији у Земуну. Током окупације
радио је као наставник у Трговачкој академији у Ваљеву. Маја 1945, када
су тражени подаци био је повереник Одсека унутрашњих послова ГНО
Ваљево.
Јевтић Слободан, рођ. 25. јула 1919, Ваљево, апсолвент права,
ожењен, двоје деце. У време окупације био је у „Колубарском партизанском одреду до рањавања и заробљавања, касније у логору“ и како је
навео: „За време окупације нисам био ни у каквој служби, био стално у
затвору са малим прекидима“ живећи у илегали. По ослобођењу укључио се у рад антифашистичких организација. Од октобра 1944. био је
иследник Озне, затим од 1 марта 1945. до 1. августа 1945, потпредседник Војног суда у Ваљеву, а од 1. августа шеф Одсека унутрашњих
послова ГНО Ваљево, затим секретар ГНО и инспектор Контролне
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комисије. Фебруара 1947. године Министарство унутрашњих послова
Србије донело је решење о постављењу Јевтић Слободана за шефа Одсека унутрашњих послова ГНО Ваљево, са правом принадлежности
чиновника VII положајне групе.
Јовановић А. Љубица, рођ. 17. фебруара 1924, завршила Трговачку
академију у Ваљеву, последњу годину окупације радила у приватној банци у Ваљеву. У овом одсеку ради од његовог формирања као режисер.
Крунић Светозар, рођ. 9. фебруара 1909, Букови (Срез ваљевски),
завршен правни факултет, 6,5 година службе, као судијски приправник у
Окружном суду у Ваљеву. Карактеристика: „Од капитулације Југославије у априлу 1941. год. па све до 5. фебруара 1945. год., т.ј. до ослобођења
од Црвене Армије, провео у немачком заробљеништву. Још од првих
дана заробљеништва определио се за НОП. Честит, миран, скроман и
радан. Привржен је тековинама НОБ.“
Малешевић Драгиша, рођ. 20. септембра 1907, Дружетић, Срез
подгорски, завршен Правни факултет, радио у Београду, Ваљеву, Јагодини, од 1943. поново у Ваљеву на месту предстојника градске полиције. У
карактеристици пише: „И поред функција које је вршио важи за доброг
и поштеног човека, човека који је са свог положаја умео да помаже човеку и спасе га од полицијског прогона... По својим квалитетима способан,
активан и иницијативан...“. Имајући у виду његову природу и „резервисан став у последње време, а руководећи се природом посла у Унутрашњем одељењу“, предлаже се његов премештај.
Милошевић Ружица, рођ. 20. октобра 1920, Београд, живи у Ваљеву, има 4 разреда основне школе. Време окупације провела је код својих
родитеља у Паунама. Од 1. јануара 1946. радила је као архивар Одсека
унутрашњих послова ГНО Ваљева до његовог расформирања, па се марта 1947. предлаже њено преузимање у Окружни суд у Ваљеву. „Другарица је са недостатком, што не чује добро, али јој то у раду не смета, само
утолико што не могу странке да се са њом у потпуности разумеју“, иначе на послу се показала врло вредна и може успешно да обавља канцеларијски посао.
Обрадовић Б. Велисав, рођ. 18. априла 1909, Дегурић (Срез ваљевски), завршио је правни факултет са положеним судијским испитом,
8,5 година службе. Пре рата радио је у Рачи крагујевачкој и Ваљеву као
судијски приправник. И у време окупације радио је у Окружном суда у
Ваљеву. Ожењен је, једно дете. „По ослобођењу ставио се на расположење ослободилачкој власти и запослио у Управном одсеку“, где је радио и
у време попуњавања упитника, јануара 1945. године. Карактеристика:
„Као судијски приправник за време окупације држао се исправно. Није
сарађивао са окупатором ни са народним издајницима. Као дипломирани правник може се употребити за службу при судовима народним који
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се образују.“ Убрзо потом прелази у Одсек унутрашњих послова ГНО
Ваљево и обавља послове референта управног одељка.210
Петровић Љубомир „Мингеј“, рођ. 23. јануара 1920, Ваљево, три
разреда гимназије и 4 разреда војно занатске школе. „За време окупације
до октобра 1941. год. био у Ваљеву, а до фебруара 1942. год. у партизанским одредима. А од фебруара до јуна био у илегалном раду, па је од
јуна 1942. до септембра 1944. живео у илегалности у Београду и онда је
отишао у Нишку команду где је био упућен и 19. бригаду 25. дивизије,
где је осто све до демобилизације 26. августа 1945. г. Убеђен присталица
народноослободилачке борбе и идеје, те као такав јесте активни сарадник у свим манифестацијама које из овога произилазе. Дужност и посао
обавља врло савесно и предано. Иначе, врло марљив и одан на раду.
Владања и понашања врло доброг.“ На основу карактеристике, ОНО
Ваљево предлаже Министарству унутрашњих послова, октобра 1945, да
га треба преузети у државну службу и поставити за шефа Одсека унутрашњих послова СНО Ваљево.
Урошевић Милан, рођ. 27. априла 1927, Грабовица (Срез ваљевски), завршених 4 разреда гимназије са положеним нижим течајним
испитом и једномесечним курсом за водитеља за пријавнице и на тим
пословима и ради. „Миран и скроман“
СНО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА
Михајловић Боривоје, рођ. 24. фебруара 1913, Осечина, четири
разреда основне школе, ожењен. Окупацију провео код куће. После
ослобођења је водник милиције, обавештајни официр и референт економата и наоружања СНО Ваљевска Каменица. Карактеристика: „Присталица је НОП-а. За време окупације је имао исправно држање и после
ослобођења се укључио и активно ради у свим антифашистичким организацијама. На послу је добар и ради са пуно воље, али му недостаје
писменост. Има доста услова за напредовање у раду.“
Стајић Боривоје, рођ. 9. фебруара 1927, Невесиње (БиХ), 5 разреда гимназије. Окупацију је провео у Мостару, Београду, а „услед сиромаштва морао се преселити из Херцеговине у Ваљево“ 1942. године где
борави до ослобођења када ступа у НОВ и одатле пребачен за референта
одељка народне милиције СНО Ваљевска Каменица.
Стамболија П. Богдан, рођ. 25. априла 1912, Косна (Двор на Уни –
Хрватска), виши течајни испит и две године права, 6 година службе. Од
окупације је радио у Белановици, Срез качерски. Ступио је у НОВ 30.
210

Исто, СО Ваљево, Списак особља Одсека унутрашњих послова, март 1945, кут. инв.
бр. 158.

245

септембра 1944. при Команди места у Ваљевској Каменици где је и
остао да ради.
СНО МИОНИЦА
Дукић (Пунише) Милутин, рођ. 1912, Слатина (Андријевица –
Црна Гора), завршио је средњу школу и апсолвент је права. У време окупације радио је при Катастарској управи у Мионици. По позиву ради у
ОУП од 18. фебруара 1945, као канцеларијски чиновник.
Николић (Рајка) Живојин, рођ. 1890, Бошњановић (Срез колубарски). Време окупације провео код куће, а 15. октобра 1944. добровољно
се јавио на рад и шеф је Одсека унутрашњих послова СНО Мионица.
Читаковић Сретен,211 рођ. 28. фебруара 1913, Горњи Мушић (Срез
колубарски), живи у Ваљеву, завршена два разреда занатске школе, ожењен. Није био у управној служби, али је 11 месеци политички комесар
Ваљевског војног подручја. Карактеристика: „Друг Сретен Читаковић
ступио је у Партизанске одреде 1. јула 1941. г. и за време партизанске
борбе био политички радник на терену Округа ваљевског. Друг је у потпуности одан НОП-у. По ослобођењу Ваљева био је политички комесар
Ваљевског војног подручја. Друг се залаже у раду и вредан је. Заузима
се за свој посао. Овај одбор га предлаже за помоћника инспектора за
Округ ваљевски... Друг Читаковић је био шеф Унутрашњег одсека у
Мионици на којој дужности је у потпуности одговорио, те смо мишљења да ће и на овој дужности моћи у потпуности да одговори.“
СНО УБ
Одсек унутрашњих послова СНО Уб, децембра 1945, имао је укупно 60 запослених и организационо подељен на кривично-истражни и
правни реферат, реферат економата (интендатура и наоружање), саобраћајно-ватрогасни реферат, реферат – милиција поретка, која је имала
више реферата. Највише их је радило у одељку милиције поретка.
Грбоношић Б Милијан, рођ. 17. децембра 1903, Уб, четири разреда основне и 3 занатске школе, ожењен, двоје деце. Од ослобођења
радио је у Убу као командир милиције, обавештајни официр, а потом као
кривично-истражни референт Одсека унутрашњих послова СНО Уб, до
новембра 1945, када је предложено, да из породичних разлога пређе у
Београд, што Министарство унутрашњих послова Србије у Београду
није прихватило. (видети групу: Заробљеници)
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Грујичић Милорад, машинбравар, рођ. 28. јануара 1921, Лајковац,
4 разреда гимназије и 4 разреда железничке занатске школе, после ослобођења био политички комесар Команде места Лајковац, комесар II партизанске чете Лајковац и комесар Команде среске милиције Уб; референт Одсека унутрашњих послова СНО Уб.
Обрадовић П. Петар, рођ. 22. јануара 1904, Шабац, 6 разреда гимназије и две године војне академије, референт одељка народне милиције
СНО Уб.
Рајковић Добривоје, рођ. 1. јуна 1922, 4 разреда основне школе,
саобраћајни референт народне милиције СНО Уб.
Станојевић М. Радисав, рођ. 21. новембра 1901, Кожуар (Срез
тамнавски), завршен правни факултет, ожењен, двоје деце. Има 7 година
државне службе и радио је у Среском суду у Лазаревцу, а по својој молби, да би користио имање, премештен је у Срески суд у Убу. Карактеристика: „Именовани је за време окупације вршио дужност судијског приправника и у своме раду као чиновник и у животу као човек није се
огрешио о народну част и народне интересе. За време окупације именовани је од стране четника Пећанца и Драже Михаиловића сматран као
комуниста – малтретиран је и указивано на њега како је у своје село
донео комунизам. Међу својим друговима у које је имао поверење, како
у суду, тако и у селу, изјашњавао се увек у корист НОБ указујући на сва
недела четника. Од ослобођења преузет је од стране Среског НОО где је
испочетка радио у Председништву СНОО, а затим је на седници пленума СНОО изабран за шефа Одсека унутрашњих послова. За све време
свога рада у одбору именовани се истакао у пожртвованом раду уносећи
пуно воље и труда објашњавајући оправданост НОБ и то како у приватном разговору тако и на зборовима. Именовани је способан за управну
службу и то у звању које и сада врши.“
Томић Велика, рођ. 22. фебруара 1915, Шабац, завршила Филозофски факултет (биологија), шеф Одсека унутрашњих послова СНО Уб.
„Пре окупације активно учествовала у студентском покрету. За време
окупације помагала НОП.“
Пенчић Јован, рођ. 31. августа 1920, Ваљево, завршена 4 разреда
основне и 3 разред занатске школе. Од капитулације до ослобођења био
у партизанским одредима. По ослобођењу био је шеф Одсека унутрашњих послова, а од септембра 1945. секретар СНО Ваљево. „Друг Јован
Пенчић, за време окупације био је цело време у партизанима и то од
1941. год. и активно учествовао у свим борбама. од доласка из војске
ради активно у свим антифашистичким организацијама. Све послове
обавља врло савесно и предано. Иначе, врло вредан, одан и поштен“.
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СНО ОБРЕНОВАЦ
Списак особља Одсека унутрашњих послова СНО Обреновац
из 1945. године212
Ред.
Презиме и име
бр.
1. Мишић М. Живорад
2. Раонић Ж. Мирко
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Школска и
Функција
стручна спрема
4 раз. основне и 3 гимназије шеф одсека
правни факултет – правник правни референт
кривично-истражни
Дацковић А. Богољуб
мала матура и 2 раз. ДТА
референт
режисер, извршни и
Оклобџија Паја
мала матура
обртни референт
референт одељка
Нинковић Н. Милован
4 раз. основне и 3 занатске
народне милиције
референт за саобраћајКрачуновић Д. Светислав 4 раз. основне и 3 занатске
ни и контролни
референт за наоружање
Јосиповић Јован
4 раз. основне и 3 занатске
у народној милицији
референт поретка у
Мартић Р. Милосав
4 раз. основне
народној милицији
Каначки Роксанда
свршила ДТА
чиновник
Каначки В. Нада
мала матура и 2 раз. ДТА
чиновник
4 раз. основне и 2 раз. гимЈајец М. Марија
чиновник
назије
Јовановић Милисав
4 раз. основне
служитељ

Белић (Војислава) Богољуб, рођ. 28. јануара 1906, Забрежје (Срез
посавски), неписмен, ожењен, троје деце, ради Општинској милицији у
Забрежју.
Дацковић Богољуб, рођ. 15. јануара 1927, Београд, 4 разреда гимназије и 2 трговачке академије, истражни референт Одсека за унутрашње послове СНО Обреновац. У карактеристици из октобра 1945. пише:
„Почетник је у служби, али показује успеха у раду. На послу је вредан и
потпуно предан, залаже се до максимума. Експедитиван је и уредан. Са
послом се упознао добро и обећава да ће се изградити у једног врло
доброг чиновника. Самоиницијативе у раду има довољно. Дисциплинован је и послушан. Понашање у служби и ван службе је примерено.
Карактеран је и поштен. Са странкама се опходи врло добро. Политички
је потпуно опредељен за НОП и активно сарађује у свим антифашистичким организацијама.“
Јосиповић Јова, рођ. 15. јануара 1923, Прокупље, 4 разреда основне
школе и три разреда занатске школе. Пре окупације и за време окупације
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до децембра 1943. радио је као механичар – лимарско-браварски радник у
Прокупљу, када је ступио у НОВ као пушкарски радник. У јуну 1945. распоређен је у среску народну милицију у Обреновцу где је референт за
наоружање и интендант одељка народне милиције СНО Обреновац.
Крачуновић Светислав, рођ. 19. децембра 1912, Звечка (Срез
посавски), 4 разреда основне школе и три разреда гимназије, референт
ватрогасно-саобраћајног и персоналног одељка при Одсеку унутрашњих
послова СНО Обреновац. „Пре окупације је радио као металски радник
у Фабрици авиона у Раковици. У августу 1941. ступио је у ПОЈ, функције је имао: десетар, водник, заменик командира и в. д. командира. Инвалид, без леве ноге.“
Маринковић Мирослав, рођ. 19. новембра 1927, село Остатовица
(Пирот), 4 разреда основне и 5 трговачке школе, референт „народне милиције и поретка“ Одсека за унутрашње послове СНО Обреновац. „Пре окупације похађао трговачку школу, а тако исто и за време окупације. Октобра
1944. ступио у НОВ, функције: десетар, политички делегат, водник.“
Нинковић Н. Милован, рођ. 13. фебруара 1902, Обреновац, 4 разреда основне и 3 године занатске школе, референт одељка народне
милиције Одсека за унутрашње послове СНО Обреновац, троје деце.
„Пре окупације радио као радник у Обреновцу. У августу 1941. ступио у
ПОЈ, био десетар, водник, заменик командира, затим командант места у
Убу и Ваљевској Каменици, чин потпоручник.“
Оклобџија Паја, рођ. 31. јула 1908, Доњи Лапац (Хрватска), 4 разреда гимназије и испит за архивског чиновника, има 17 година службе,
ожењен, три сина. У детаљној карактеристици написано је да је у Обреновац дошао у време окупације као избеглица 1941. из Лике, да је за време окупације повремено радио у Финансијској контроли, да „није сарађивао са окупатором и домаћим издајницима“. По ослобођењу, јула
1945, постављен је за чиновника у Одсек унутрашњих послова СНО
Обреновац и ради до марта 1947, када је пребачен за референта у Одсек
трговине и индустрије, а већ наредне, 1948. био је управник предузећа
„Крушик“ у Ваљеву.213
Раонић Мирко, рођ. 15. јануара 1907, Жабљак (Црна Гора), завршен
правни факултет, ожењен, двоје деце. Има 5 година службе и окупацију је
провео на раду у Среском суду у Обреновцу, а по ослобођењу 1944. у
чиновник Одсеку за унутрашње послове СНО Обреновац. Карактеристика:
„Солидне стручне спреме. Као службеник добар и поуздан. Политички неопредељен. Са окупатором и издајн. организацијама није сарађивао. У службу није раније преузет јер није био потребан, а сада ће бити преузет.“
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Планска комисија
Запослени у Окружној планској комисији и среским
планским комисијама Ваљевског округа214
ОНО, СНО И ГНО ВАЉЕВО
Матић (Николе) Душан, рођ. 17. јануара 1892, Богатић (Срез
ваљевски), Технички факултет – грађевински одсек у Београду. Провео
је 14 година у државној служби, као инжењер у Општини града Ваљева
(Секција за реконструкцију пута) и 8 година приватне праксе. Време од
капитулације, до ослобођења провео је у својству градског инжењера.
Ожењен, једно дете. У карактеристици пише: „Именовани је раније припадао свим владајућим режимима, а у суштини је био Љотићевац. За
време окупације припадао је Љотићевом збору... С обзиром на недостатак стручних кадрова, ОНО га је узео за шефа при Планској комисији...“
Октобра 1946, овај предлог је прихваћен и донето је решење о постављењу за шефа Одсека за контролу Окружне планске комисије, у својству
чиновника VI положајне групе.
Матић М. Драгомир, рођ. 14. јуна 1913, Лелић (Срез ваљевски),
дипломирани теолог и студент права. Окупацију је провео на очевом
имању у Лелићу. Његов брат ступио је 1941. у партизански одред „који је
заклан 1942“, од стране „издајника“. У карактеристици се наводи да је
Матић Драгомир „по ослобођењу показао вољу да помогне народне власти. Исти је изабран за председника МНО Лелић, касније секретара где
је и сада одборник. У раду се много не залаже, прикривено је реакционаран.“ Фебруара 1946. моли за запослење наставника у једној од ваљевских гимназија, јер познаје добро руски језик. Првобитно је одбијен.
Друга карактеристика, написан октобра 1946, нешто је другачије написана: „На послу је вредан и добар. Пожртвован. Има љубави и воље за
214
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радом и посао познаје добро и брзо улази у ствари.“ Новембра 1946,
постављен је за административног службеника Среске планске комисије
при СНО Ваљево.
Пешић (Чедомира) Ненад, рођ. 21. новембра 1912, Радобић (Срез
колубарски), завршио Средњу техничку школу – геометарски одсек,
ожењен, двоје деце. Ради од 1934. године. Време провео је у заробљеништву у Немачкој (нема података где), „где је имао добро држање.“ У
упитнику наводи (тачка 11. Је ли кажњаван и премештан за време окупације и зашто?) да је „протеран из заробљеничког лагера у политички.“
По доласку се укључује у масовне организације и почиње да ради као
геометар при СНО Ваљево. Октобра 1946. предлаже се његово преузимање у државну службу, да би марта 1947. постављен за референта
Планске комисије Среза ваљевског са правом на принадлежности чиновника VII положајне групе.
Раковић В. Златомир, рођ. 9. јула 1925, Станина Река (Срез подгорски), 4 разреда Средње техничке школе у Ваљеву, демобилисани
борац. Постављен је у државну службу, децембра 1946, као референт за
планирање и контролу при Планској комисији ГНО Ваљево.
Цврковић (Младена) Надежда, рођ. 25. јун 1919, Ваљево, виши
течајни испит (гимназија) и два семестра ВЕКШ, удовица, двоје деце.
Време окупације провела је код куће и „хапшена због симпатисања
НОП-а.“ „Пок. муж Антоније био у партизанским редовима 1941. и као
такав стрељан на Бањици (Јајинци).“ У државну службу је ступила 22.
марта 1945. године и радила је административне послове. Оставку је
дала 1. октобра 1945, како је навела „из фамилијарних неприлика.“
Посао тражи у септембру 1946, да би ИО ОНО Ваљево донео решење у
октобру, о њеном преузимању у службу у својству административног
службеника Окружне планске комисије у Ваљеву.
СНО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА
Јовановић Марија, рођ. 12. јануара 1914, село Горење Лежеће
(Словенија), 5 разреда гимназије и једногодишњи трговачки течај. Окупацију је провела код куће – Брезовица при Љубљани. Удајом за Божидара Јовановића дошла је у Ваљевску Каменицу. Председништво СНО
Ваљевска Каменица, новембра 1946, предлаже њен пријем у државну
службу и постављење у Планску комисију.
СНО УБ
Ђунисијевић Драган, рођ. 24. августа 1924, Уб, завршена мала
матура и богословија. За време окупације „имао је врло добро држање“,
поготову што му је брат добровољно ступио 1941. године у партизанске
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редове. „Био је једно време присилно узет, као ђак богослов, на курс у
Равну гору, али отуда није штетио ни са чим НОП.“ После ослобођења
Среза тамнавског ступио је у НОВ где је у борби са непријатељем теже
рањен и враћен кући као инвалид. Постављен је за чиновника Социјалног одсека, затим на место референта рада СНО Уб, да би марта 1947.
постављен на место референта Планске комисије СНО Уб.
Миловановић Ж. Драгослава, рођ. 27. августа 1922, Уб, 4 разреда
основне школе и Женска занатска школа – Уб. Провела је месец и по
дана у партизанима 1941, када је заробљена од стране Немаца, а од стране Недићеве власти протерана у васпитни завод у Смедеревској Паланци
где је провела 22 месеца. Од јуна 1945, до јануара 1946. радила је при
Комисији за ратну штету у Убу, а потом у Социјалном одсеку у Мионици
до октобра 1946. СНО Уб је мишљења да је треба поставити за чиновника Среске планске комисије при њиховом одбору, што је и учињено
новембра 1946.
СНО ОБРЕНОВАЦ
Миловановић Т. Миодраг, рођ. 16. марта 1927, Обреновац, завршен први разред средњотехничке школе. Време окупације провео је у
Обреновцу и Београду учећи; „није сарађивао са окупатором, ни домаћим издајницима.“ Почео је да ради 5. октобра 1946. у Одсеку трговине
и индустрије, марта 1947. постављен је за службеника Планске комисије
Среза посавског у својству статистичког референта.
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Комисија за ратну штету
Запослени у комисијама за ратну штету215
ОНО, СНО И ГНО ВАЉЕВО
Веселиновић В. Божидар, рођ. 13. децембра 1899, Ваљево, Завршио Правни факултет у Београду. Од марта 1946. године решењем Председништва народне владе Србије је председник Среске комисије за ратну штету. (више на стр. 217)
Јанковић Момчило, рођ. 15 априла 1906, живи у Ваљеву, завршио
Правни факултет у Београду. Пре рата, од 1930. године, радио је „све
судске послове“. За судију је именован 1934. године. Време од капитулације Југославије, до ослобођења, био је у заробљеништву у Немачкој
(нема података где). „Брат Слободан, судија погинуо је у партизанским
одредима у Босни 1942. г.“ По доласку из заробљеништва укључио се у
рад фронтовских организација. Председник је Комисије за ратну штету.
Лакић Д. Момчило, рођ. 12. јануара 1898, Љубовија, живи у Ваљеву. Завршио је Правни факултет у Лиону (Француска). Добио је посао
при Комисији за ратну штету СНО Ваљево. (више на стр. 220, 221)
Ранисављевић М. Бранко, рођ. је 15. јула 1904, Ваљево. Завршио
је правни факултет. Био је у заробљеништву. По ослобођењу радио је
као регистратор у Комисији за ратну штету ГНО Ваљево, марта 1946.
преузет је у државну службу као референт статистике при ОНО Ваљево,
са принадлежностима у бруто износу од 3.000 динара. (видети групу:
Заробљеници)
Стефановић (Петра) Никола, рођ. 15. децембра 1899, Рума, завршен Правни факултет, постављен је за чиновника – шеф одсека за социјално старање у Социјалном одсеку ГНО Ваљево по одлуци Министарства социјалне политике Србије. Марта 1946. постављен је за председника Комисије за ратну штету ГНО Ваљево. Поред ове дужности вршио
је дужност просветног референта. Иначе, у карактеристици је написано
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да је „педантан, савестан, ради прековремено, правилно процењује ратну штету...“
СНО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА
Живановић (Предрага) Лена, рођ. 15. децембра 1919, Пале (Срез
Сарајево), 4 разреда гимназије, има 3 године службе. У време окупације
била је у Ужицу „6 месеци код Немаца, као симпатизер НОБ“, а од тада
у Ваљевској Каменици. У НОВ има мужа и два брата. Ради у Комисији
за ратну штету СНО Ваљевска Каменица, па пошто се њен рад завршава
тражи посао у Санитетском одсеку истог одбора.
Ивановић Јовиша, рођ. 12. јула 1920, Горња Буковица (Срез подгорски), 4 разреда основне школе, радио 18 месеци у бив. пореској управи (1935-1936), по ослобођењу је писар Среске комисије за ратну штету
СНО Ваљевска Каменица, ожењен, 3 деце, брат Радивоје погинуо на
фронту у Срему. „Именовани се пре окупације политиком није бавио,
али је ипак био наклоњен радикалној странци. За време окупације, окупатора и његове слуга није помагао, нити је са истима сарађивао...“ Јануара 1946, предложено је његово пребацивање на упражњено место у Грађевински одсек, пошто је комисија престала са радом, али Министарство грађевина није прихватило, јер нема буџетских могућности.
СНО МИОНИЦА
Радисављевић Љубисав, земљорадник из Бабајића. За председника Комисије за ратну штету СНО Мионица изабран је 5. јула 1945. године. За време окупације држао се исправно и помагао је НОП.
СНО УБ
Глишић Ђ. Милан, студент права, рођ. 26. фебруара 1921, Памбуковица (Срез тамнавски), 8 разреда гимназије. Окупацију је провео „до
августа 1944. у Памбуковици, од тада са четницима до краја марта 1945.
г. у Босни. Од 18. априла, до августа на раду у Тузли и Бијељини. Од
августа 1945. г. у МНО и од септембра у Комисији за ратну штету у
Убу.“ Првобитно је радио као регистратор, а потом је постао члан комисије. Пошто се рад комисије завршио јула месеца 1946. у августу тражи
посао. У карактеристици пише: „Именовани је за време окупације, у
1944. години, био на четничком курсу месец дана и после завршетка
курса био мобилисан у четнике Д. М. Приликом наступања НОВ и ПОЈ
именовани је заједно с четницима одступио са четницима Д. М. у Босну
и био са њима све до априла 1945. године, када је ухваћен од стране
јединица НОВ и ПОЈ и после кратког времена пуштен својој кући. По
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доласку кући именовани се није нарочито активирао у омладинској организацији, већ је стајао по страни и био пасиван. У фебруару 1946. године именовани је ступио на рад у Комисију за ратну штету Среза тамнавског и у њој остао као чиновник све до месеца јула ове године, када се
Комисија за ратну штету расформирала. На раду је био добар и вредан.
Као службеник дисциплинован и посао је радио с вољом... на политичком пољу... није се активизирао и није узимао учешће у раду масовних
организација. Могао се често видети у друштву противника данашњице.“ И поред свега наведеног, предлаже се његов пријем за службеника
Планске комисије на Уба и то „као званичник II групе“.
Милинковић Љубомир, Уб. У марту 1946. написано је да је постављен, од првог дана формирања, за председника Комисије за ратну штету СНО Уб, да је вредан, уредан и „мада није правник, ипак је ушао
одлично у посао.“ За време окупације био је симпатизер НОП-а.
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Повереништво за
утврђивање ратних злочина
У другој половини 1945. достављене су карактеристике Земаљској
комисији за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача – Београд за запослене при среским повереништвима за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача (Комисија за истраживање ратних злочина)216
„Гојковић Илија, судија овд. живео је за све време окупације, као и
после ослобођења у Ваљеву. За то време није помагао окупатора, као
њихове слуге.
После ослобођења се укључио у фронт. Демократа је. На послу је
исправан, спреман, уме да се снађе. Воли посао да отпрема на време.“
„Иванишевић Сима, адв. овд. био за време окупације у Ваљеву,
само мало на Убу, одакле је побегао у град да не би помагао кољаше, јер
тамо у малој паланци су га присиљавали да то чини. По ослобођењу се
укључио у ЈНОФ и својим говорима истиче правилан став народних власти и народне борбе. Републиканац је. Дочекао је партизане и поздравио
их одушевљено први дан, када још није било сигурно да ће се партизани
и задржати дуже времена.
На раду је агилан. Спреман. Стално одлази по селима, убеђује масе
и помаже при изналажењу злочина својом агилношћу, доста.
Експедитиван је. Као адвокат је јако спреман. Може корисно послужити на сваком послу јер је пожртвован и истрајан.“
„Иванишевић Сима је за време окупације слабо радио, био је симпатизер НОП-а. није сарађивао са непријатељима. По ослобођењу је
активан и заслужује да буде адвокат.“
Престао је да обавља приватну праксу – адвокатуру, 10. октобра
1946, када је и преузет у државну службу на место референта за правну
помоћ при Општем одељењу (Председништву) ОНО Ваљево.“217
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„Протић Немања је свега неколико месеци пред крај окупације
живео у Ваљеву, као вршилац дужности јавног тужиоца. За то време
није испољавао ни симпатије ни антипатије ни према окупатору ни
његовим слугама, ни према НОП-у. Био је по страни. Данас, после ослобођења се није укључио у ЈНОФ.
На раду у комисији је добар. Ради не гледајући на време са пуно
воље. Експедитиван је и добар организатор. Уредан је и марљив. Неће да
дозволи да му ма ко шта пребаци у погледу његовог канцеларијског рада
јер се труди, по његовим речима, да докаже својим радом, а не празним
фразама, да је присталица ове борбе.“
Глишић (Михајла) Божидар, бравар, рођ. 21. октобра 1923, Уб, 5
разреда основне и 2 године стручне продужне занатске школе. На питање: Да ли је активно и када сарађивао са НОП, написао је „Симпатизер
од 1936. год.“ Од фебруара 1945. је секретар Среског повереништва за
ратне злочине на Убу. „Пошто му је познат посао у Одсеку унутрашњих
послова.., а нарочито је оспособљен за саслушања, увиђаје и друге
послове... мишљења смо да би именованог требало преузети у државну
службу и поставити га при Одсеку унутрашњих послова на Убу.“
Гојковић К. Илија, рођ. 9. септембра 1901, Ваљево, завршен правни факултет и судијско-адвокатски испит, 19,5 година службе, ожењен,
двоје деце. За време окупације радио је као судија Окружног суда у
Ваљеву. Три пута је хапшен од стране Гестапоа и у логору на Бањици
провео је 97 дана. Са НОП-ом сарађује од ослобођења Ваљева; члан је
ОНОО; шеф Управног одељења ОНОО и председник Окружног повереништва за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача. Карактеристика: „За време окупације држао се исправно. Није сарађивао са окупатором ни са народним издајницима. Био је у затворима и на Бањици,
али као симпатизер покрета Д. М. (sic!) Од ослобођења ради за НОП и
члан је овог одбора и био је шеф Управног одсека. Одбор је мишљења да
га треба задржати у служби.“
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Молбе и упитници лица
која траже посао у Ваљевском округу
Бројна лица су се обраћала молбама органима управе за добијање
посла у државним службама.218 Поред основних биографских података и
стручне спреме, молбе садрже описе материјалног, социјалног и породичног стања и бројне друге податке. Највише простора у молби за запослење било је посвећено раду и понашању за време окупације, односно
да су политички исправни. Скоро увек су наглашавали да су спремни да
учествују и помогну НОП и да нису „непријатељи“ НОБ. Претежно су
то били демобилисани борци ЈА, они који су радили пред рат или у време окупације и који после ослобођења нису преузети у службу. Затим, то
су била и лица која су се школовала током окупације или која су прерано
пензионисана.
Антић Б. Надежда, рођ. 17. марта 1916, Мионица, 8 разреда гимназије са вишим течајним испитом, радила је, скоро 4 године, у Среском
суду у Мионици у оставинском одељењу. У време окупације није радила. Новембра 1946. тражи запослење.
Бајић Ненад, рођ. 30. јула 1927, Јабучје (Срез тамнавски), 5 разреда гимназије; ступио добровољно у НОВ 1. октобра 1944, а демобилисан
је 28. фебруара 1946; по упућен је на рад у Предузеће за откуп грађе –
Ваљево.
Бенедето Р. Надежда, дев. Петровић, рођ. 26. јануара 1925, Ваљево, завршила Трговачку академију; од 1943. до 1945. провела у емиграцији у Немачкој. Тражи посао у предузећу „Воћар“ у Ваљеву.
Блажић Превислав, рођ. 29. фебруара 1916, Команице (Срез колубарски), 4 разреда гимназије, ожењен, двоје деце; има 5 година службе и
радио је, у време окупације, у Среском суду у Мионици као званичник.
У НОВ је био од септембра 1944, до децембра 1945. када је демобилисан. Предлаже се његов пријем у Санитетски одсек СНО Мионица.
218
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Бранковић (Симеуна) Негосава, рођ. 16. септембра 1922, Горња
Буковица (Срез подгорски), 4 разреда основне школе. Априла 1946. тражи посао и предлаже се пријем на место чистачице, али она не пристаје
већ хоће посао чиновника.
Брмбота Ђ. Вујо, рођ. 22. фебруара 1897, Грачац, 4 разреда основне школе и 4 разреда гимназије. У Ваљево је са породицом дошао из
Хрватске, 25. августа 1941, као избеглица. По ослобођењу није се вратио
у родни крај, јер му је сва покретна и непокретна имовина уништена.
Фебруара 1946. тражи посао пошто му је обустављена помоћ из Хрватске, јер сматрају да је способан за рад. Нажалост, предлог да се преузме
на службу у Одељење унутрашњих послова ОНО Ваљево за магационера, Министарство унутрашњих послова је одбило.
Васић Крста, рођ. 21. септембра 1925, Обреновац, 4 разреда основне школе, време окупације провео код куће, после рата укључио се у рад
масовних организација; тражи запослење и предлаже се његов пријем
као служитеља – дневничара при СНО Обреновац.
Васиљевић Р. Милијан, рођ. 4. јуна 1912, Станина Река, живи у
Ваљеву, завршио је Санитетску подофицирску школу, ожењен, једно
дете. Радио је од 1. априла 1933. до 1. јула 1944, као санитетски помоћник, а од 15. јануара до 15. октобра 1945. „био је борац на положају“. У
карактеристици пише да је био у Пољској стражи, али се „није истицао,
увек је био повучен и незаинтересован“. Предлаже се његов пријем у
Санитетско одељење ОНО Ваљево.
Видаковић Војислав, рођ. новембра 1921. у Ваљевској Каменици,
4 разреда основне школе. У НОВ је ступио 28. августа 1941. где је био
курир. Демобилисан је у пролеће 1946, и шеф Војног одсека у Ваљеву
Марко Павићевић ургира код ОНО Ваљево да добије запослење.
Војиновић М. Даница, рођ. 21. новембра 1921, Пећ, живи у Ваљеву, завршен виши течајни испит и два „оверена семестра Правног факултета Београдског универзитета“. Време окупације провела је у Ваљеву.
У карактеристици ГНО Ваљево је наведено да је: „за време окупације
била Љотићевка и противник народноослободилачке борбе. По ослобођењу отворени непријатељ. Грди народну власт и говори како неће дуго
бити. Не ради ни у једној организацији. Сада ради у позоришту, али не
зато што воли, већ да би глумила и показала своју лепоту.“ Предлог да се
преузме и постави за административног чиновника у СНО Ваљево –
Просветни одсек, Министарство просвете, марта 1947, није прихватило.
Вучковић Д. Бранко, рођ. 15. јануара 1906, Мостар (БиХ), живи у
Ваљеву, 4 разреда основне и 3 занатске школе. Има 13 година службе.
Од 1922. до 1930. радио је у железничкој служби у Мостару, у време
окупације радио је у Дринској финансијској дирекцији, као служитељ.
Предлаже се његов пријем у Финансијски одсек ГНО Ваљево. У пролеће
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1946. године дао је оставку и отишао код фамилије за Београд. Чак је
писао молбу Маршалу Титу и молио за посао у Београду, међутим Председништво владе Србије је одговорило да по њиховом мишљењу „ако је
он већ једном дао оставку на државну службу у Ваљеву, нема никаквог
разлога да добије службу у Београду.“
Глишић Марија, рођ. 22. децембра, Бујачић (Ваљево), завршила је
5 разреда гимназије и 4 године Државне трговачке академије у Ваљеву
1943. године. Члан је Среског УСАОС-а и „политички је исправна“.
Предлаже се за рад на административним пословима.
Ђајић Јелена, рођ. 11. јануара 1913, село Дрлаче (Срез азбуковачки), живи у Ваљеву, 2 разреда основне школе, време окупације провела
је у НОП – 1941. године прикључила се Златарском батаљону и остала у
ЈА до 1945. године; муж јој је погинуо јуна месеца 1944, као борац, а
ступио је у НОВ 1941. године. У карактеристици пише: „Другарица је
била комесар санитетске школе у времену од 1. августа до 22. октобра
1945.“ Других података нема.
Ђукановић Милан, рођ. 16. марта 1946, Ваљево, завршена 4 разреда и подофицирску школу, ожењен, два сина. Има 14,5 година службе.
Кратко, у време окупације, радио је Окружном начелству у Ужицу, а од
јуна 1941. до јула 1944. радио у Среском начелству у Ваљеву. Фебруара
1945. тражи посао, а ради као економ кухиње ОНО. Начелник Одељења
унутрашњих послова Живорад Љубичић је написао у карактеристици:
„Именовани се није компромитовао у служби под окупатором. Није
непријатељ НОБ. И сада се код њега осећају трагови старе корупције,
није за управну струку.“219
Ђурић Р. Малиша, рођ. 31. јула 1927, Вировци (Срез колубарски),
6 разреда гимназије у Ваљеву, тражи посао.
Загорац С. Даринка, дев. Шушљић, рођ. 10. августа 1909, Сарајево, живи у Обреновцу, завршила је нижу гимназију и учитељску школу,
радила је од 1928. до 1942, када је пензионисана, удата, двоје деце. У
тачки 15. на питање има ли кога од породице у издајничким редовима
написала је: „Мој муж Славко М. Загорац мобилисан је од стране четника у Чачку, као резервни официр, био је 3½ месеца у Босни (од 10. октобра 1941, до 25. јануара 1942) и пре сукоба четника и партизана својевољно напустио четничке редове.“ У тачки 16, где се тражио одговор на
питање има ли кога од уже породице у ЈА навела је „Брат Бранко
Шушљић – мајор ЈА, од 1941. г.“ Према сазнању Одсека унутрашњих
послова НОС посавског, именована је имала лојалан став према ослободилачком покрету, а ОНО Ваљево, јануара 1946, предлаже да се постави
за учитељицу Народне школе у Убу.
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Зељић Душан, рођ. 3. фебруара 1892, Ваљевска Каменица, 4 разреда основне школе, има 14,5 година службе на свим канцеларијским
пословима, ожењен, двоје деце. Време окупације провео је код своје
куће радећи на свом имању у Каменици, а по ослобођењу, од 6. септембра 1944. до 10. децембра 1945, био је председник МНО Ваљевска Каменица и тај посао је напустио по својој молби. У карактеристици пише:
„Именовани Душан Зељић пре окупације припадао је демократској
странци, који је као политичка личност гласан неколико пупа за председника тадашњих општина. Пензионисан је 1923. године, не баш услед
болести како је наведено, већ као симпатизер и комуниста. За време окупације, окупатора и његове слуга није помагао, нити је са истима сарађивао. Од првог дана доласка НОВ, у ово место, ступио је у сарадњу са
НОП, исти помаже до свог максимума и за исти се залаже. До 16. децембра 1946. био је председник Месног народног одбора у Каменици, који
је по својој молби разрешен од дужности, али после одласка својој кући,
осећа се да не доприноси толико НОП, па се поново јавља у службу и
моли да и даље остане у служби и да помаже НОП. Мишљења смо да се
именовани прими у Одсек трговине и снабдевања.“
Живковић Веселин, рођ. 1907, Кличевац – Ваљево. За време окупације живео је код своје куће, радио као надничар и санитетски помоћник у болници. Од 1944. до 21. фебруара 1947. био је у ЈА и демобилисан је као референт санитета бригаде у чину официра. Марта 1947. тражи посао.
Ивановић Л. Радомир, рођ. 28. фебруара 1908, завршена школа
Београдске трговачке омладине и курс индустријске технологије – индустријска прерада воћа и поврћа, ожењен, једно дете. Време рата провео
је на раду у предузећу „Колубарка“ на преради воћа и поврћа, а од марта
до јула 1945. био у ЈА. По демобилизацији поново ради у „Колубарки“.
Марта 1947. дат је предлог за његово постављење у Предузеће за прераду воћа „Драгојло Дудић“, као стручни и технички руководилац.
Илкић Милорад, рођ. 1. јануара 1922, Маглај (БиХ), живи у Обреновцу, 4 разреда грађанске школе са малом матуром, за време окупације
радио је у Хидротехничкој секцији у Обреновцу и у предузећу „Сувобор“А.Д. – Обреновац. „Присилно је мобилисан у Љотићевце – СДК и
био, као редов, три месеца. Функције и чин није имао.“ Јануара 1946.
предложено је његово запослење у Одсек трговине и снабдевања СНО
Обреновац, али ресорно министарство није прихватило „услед буџетске
немогућности“.
Јазаревић Светомир, рођ. 9. јануара 1914, Толић (Срез колубарски), 4 разреда основне школе. „Именовани друг Светомир Јазаревић
пре рата припадао је ЈРЗ. За време окупације није сарађивао са окупатором. У 1941. години био је присилно мобилисан, једно краће време, у
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редове четника Д. М. По растурању четничке акције у 1941. године, није
се после мешао са домаћим издајницима нити је са истима сарађивао...
По доласку НОВ мобилисан у редове исте и био у Команди места у
Мионици до месеца јула 1945. године када је демобилисан, као старије
годиште. Врло добар радник, вредан и послушан.“ Предлаже се његов
пријем на место служитеља у Пољопривредном одсеку СНО Мионица.
Јеремић Војислав, шофер из Кршне Главе – Докмир. Шоферски
испит је положио јуна 1945. у школи Првог ауто пука ЈА. Демобилисан
је јула 1946. године. Марта 1947. тражи посао као шофер. У молби наводи све марке аутомобила које је возио: „форд, бадфорд, фордсон, конвиктор, опел блиц, мерцедес бенц, зис, боргвордер и џип.“
Јовановић Светомир, рођ. 18. новембра 1907, село Голубац (Срез
колубарски), живи у Ваљеву, 2 разреда трговачке школе и једногодишњи
економски курс при бив. Југословенској војсци, ожењен, једно дете.
Радио од 1925. до 1941. у бив. Југословенској војсци у интендантској
струци. У време рата два пута је мобилисан у четнике (август – новембар 1941; септембар 1943 – септембар 1944), како је навео у молби за
запослење, „као стручњак“ за интендантске послове. Од децембра 1944.
до марта 1946. био је у ЈА у 27. стрељачкој дивизији. Тражи посао у привреди. Предложено је да се, као демобилисани борац, запосли у руднику
„Златар“ – Драчић.
Јовичић Д. Оливера – Вера, рођ. 18. априла 1930, Бањани (Срез
тамнавски), 2 разреда гимназије. Фебруара 1946. када се тражи њено
постављење за телефонисткињу, имала је 10 месеци волонтерског рада у
Пошти на Убу. Иначе, била је веома политички ангажована – међу првима је ступила у УСАОС, била председник месног одбора УСАОС Бањани, па секретар. Радила је на организовању омладине у околним местима. Била је у Ваљеву на припреми за I конгрес Омладине Србије, а затим
је ишла на конгрес, као делегат Бањана. Даље, у карактеристици пише:
„У приватном животу другарица Вера је беспрекорна и својим правилним држањем служи као пример осталима.“
Каљевић Б. Миливоје, рођ. 26. августа 1922, Струганик (Срез
колубарски), живи у Мионици, 4 разреда основне школе и 2 ниже пољопривредне школе. Од 1. априла 1945. ради, као чиновник у СНО Мионица и марта 1946. предложено је да га треба преузети у државну службу
на место референта за цене при Одсеку трговине и снабдевања.
Кушаковић (Крстивоја) Милорад, Лесковице (Срез ваљевски),
школска спрема – самоук, живи у Ваљеву и ради као надничар Средњој
пољопривредној школи у Ваљеву, ожењен, двоје деце. Време окупације
провео код своје куће у Лесковицама, као земљорадник. Активан у
подружници синдиката. Председништво ОНО Ваљево, јануара 1947,
мишљења да га треба преузети на рад у СПШ.
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Лазаревић Новка, рођ. 7. априла 1911, Чачак, живи у Ваљеву, завршила Филозофски факултет у Београду, удата, једно дете. У току рата
радила је две и по године, као суплент Трговачке академије у Земуну.
Лазаревић Миленко, рођ. 15. априла 1909, Огар (Срез Рума), живи
у Обреновцу, 4 разреда основне и 2 разреда занатске школе, ожењен, једно дете. Од капитулације до ослобођења био у Обреновцу и радио као
опанчарски радник. Добровољно је ступио у НОВ, односно ЈА и био од
октобра 1944. до октобра наредне године. Маја 1946. тражи посао и
пошто је „добар радник и политички исправан“ предлаже се његов пријем у државну службу на место контролора у Одсеку трговине и снабдевања СНО Обреновац.
Лазић (Симе) Радмила, рођ. 12. јула 1926, Ваљево, 5 разреда гимназије и дактилографски курс, има 16 месеци радног стажа – радила је у
време окупације у Дринској финансијској дирекцији, све до њеног
ликвидирања по ослобођењу. Октобра 1946. тражи посао у Финансијском одељењу ОНО Ваљево.
Мајсторовић М. Александар, 29. јула 1924, Пауне (Срез колубарски), живи у Ваљеву. За време окупације био ученик – гимназије и једну
годину Средње пољопривредне школе у Ваљеву, ожењен. Имао је брата
који био у четницима, па због болести отпуштен, касније мобилисан у
Љотићевце и, исто, због болести отпуштен.
Маринковић С. Добрила, рођ. 30. марта 1906, Крива Паланка,
завршила учитељску школу. Време окупације провела је у Књажевцу,
као избеглица из Врања. Није радила. Удата, троје деце. После ослобођења, борави у Великом Пољу (Срез посавски), као „гост“ код Радослава
Милутиновића, учитеља – инструктора за Срез посавски. Предлаже се
њено постављење за учитељицу Народне школе у Љубинићу (Срез
посавски), што није одобрено са образложењем да се „не врши постављење неквалификованих учитељица.“
Маринковић С. Сергије, Богатић (Срез ваљевски), школска спрема – самоук, живи у Ваљеву и ради као надничар у Средњој пољопривредној школи у Ваљеву, ожењен, двоје деце. Време окупације провео
код своје куће у Богатићу, као земљорадник. Председништво ОНО
Ваљево, марта 1947, мишљења да га треба преузети на рад у СПШ.
Марковић Влада, рођ. 23. јуна 1923, Лукавац (Срез ваљевски), 4
разреда основне школе и 3 године занатске школе. За време окупације
радио је годину и по дана у „Вистаду“, као бравар. После тога је био
мобилисан у четнике и радио је два месеца као бравар у четничкој радионици у селу Лесковице. Остало време провео је код куђе у Лукавцу.
Брат му је погинуо у ЈА, априла 1945, а он је био у НОВ од 24. новембра
1944, до 31. децембра 1945, када је демобилисан као инвалид.
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Мартиновић (Милана) Десанка, рођ. 1. маја 1928, Ваљево, 4 разреда основне школе. „У болничку службу ступила је добровољно 16.
јуна 1945. године, била је болничарка на интерном и хируршком одељењу болнице до 26. августа 1945, када је демобилисана.“ Априла 1946.
тражи посао.
Матејић Богољуб, 18. децембар 1922, Ваљево, завршио Трговачку
академију у Ваљеву 1943. и септембра, исте године, је „мобилисан у
националној служби“, где је остао до августа 1944, када је побегао. Брат
Миодраг је мобилисан у Љотићеве редове у којима је био од 15. марта
1944, до 1. октобра, исте године. Јула 1946. тражи посао.
Матијевић (Драгомира) Владан, рођ. 26. маја 1911, Паштрић
(Срез колубарски), 4 разреда основне школе, ожењен, двоје деце. Никад
није био у државној служби, а окупацију је провео код куће. Иако се
„главна четничка организација налазила у Паштрићу, остао је неупрљан,
као поштен човек.“ Децембра 1946, предложен је за путара у Срезу
колубарском.
Милетић Василија, рођ. 20. фебруара 1920, Београд, 4 разреда
гимназије и дактилографски курс, удата једно дете. Време окупације
провела у Рушњу, крај Београда. Децембра 1946. предложено је да се
именована преузме у државну службу и постави у Срески суд на Убу,
као званичник II групе.
Миливојевић Мирослава, рођ. 17. априла 1927, Ваљево, завршена
средња школа – електро одсек у звању дипломираног техничара. Време
рата провела у Ваљеву – учила и илегално помагала НОП због чега је
више пута затварана. Период од 8. октобра 1944, до 1. октобра 1945,
добровољно у ЈА, када је демобилисана и наставила школу. Брат Слободан, као ђак, био је добровољно у ЈА, а сестра је због илегалног рада
стрељана 1943. године. Тражи посао.
Милић Т. Никола, рођ. 22. маја 1908, Рипањ (Београд), живи у
Ваљеву, завршио 7 разреда гимназије и трговачку школу, ожењен, двоје
деце. Има 15 година службе – радио је и у време окупације у Среском
суду у Ваљеву, као интабулациони протоколиста. Септембра 1944. прикључио се НОВ у Први пролетерски корпус у Срему, где је као борац
био до 17. августа 1945, када је демобилисан. Поново, ради у Суду на
пословима интабулационог протоколисте. Сачуване су две карактеристике, једна из јануара 1946, од страна ГНО Ваљево – Персонални одсек
где је написано да „је у свом животу врло раскалашан, воли да се коцка“,
а маја исте године 1946, помиње се да је пре окупације живео „врло раскалашним животом, јер је врло имућан“, да се за време окупације није
интересовао за политику већ је „имао свој приватни живот“, да није
нашкодио НОП-у, да је као радник добар и да посао на време завршава.
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Милосављевић Катарина, рођ. 11. септембра 1923, Врбица (Срез
орашачки), живи у Ваљеву, 5 разреда Женске занатске школе. Време
окупације провела је код куће, а од септембра 1943. у НОП-у. Од уже
породице, отац Живко је борац НОП-а од од 1943, а муж Милован од
1941. године. Фебруара 1946. тражи посао. С обзиром да је била борац,
секретар Окружног АФЖ, предлаже се њено постављење на место
помоћника повереника Социјалног одељења ОНО Ваљево.
Митровић Радомир, рођ. 6. новембра 1927, Битољ (Македонија),
живи у Ваљеву, 8 разреда гимназије и виши течајни испит. Децембра
1946. попуњава упитник да би га примили на благајнички курс да би се
оспособио за благајника Дечјег дома у Забрежју.
Мукић Србољуб, рођ. 18. октобра 1914, Кланица (Дивци – Срез
ваљевски), 8 разреда гимназије са положеним течајним испитом и једна
година правног факултета. Тражи посао децембра 1946. године.
Нешић Боривоје, рођ. 20. септембра 1928, Ваљево, 4 разреда гимназије, неожењен. Демобилисан је септембра 1945. из ЈА, јер је три пута
рањаван. Јуна 1946, као демобилисани борац, тражи посао и наводи да
није способан за физички рад и да у породици нико не ради.
Николић В. Милорад, рођ. 18. марта 1922, Струганик (Срез колубарски), 4 разреда основне школе. Време од капитулације, до ослобођења провео код куће у Струганику. Доласком НОВ ступио је у Команду
места Мионица, где је обављао послове курира Удбе. Децембра 1946.
предлаже се његов пријем у Финансијски одсек СНО Мионица.
Нинковић (Крстивоја) Александар, Драгијевица (Срез подгорски), 4 разреда основне школе. У време окупације био је 1941. је два
месеца у НОВ и ПОЈ. После је био хапшен и протеран у рудник у Лазаревцу, где је провео 6 месеци. Био је присилно мобилисан у четнике
један месец. По доласку НОВ у Подгорину 1944. године ступио је у
њихове редове и остао до 1945. када је демобилисан. Јануара 1947. године предлаже се његов пријем за служитеља у Срески народни суд у
Ваљевској Каменици.
Нинковић Драгивој, рођ. 2. јануара 1921, Звечка (Срез посавски),
4 разреда основне и 3 разреда трговачке школе. Активно је учествовао у
НОП, од 10. септембра 1944, до 11. марта 1946, када је демобилисан у
чину заставника ЈА. Истог месеца почиње да ради при Председништву
СНО Обреновац и предлаже се његово преузимање у државну службу.
Нићифоровић М. Момир, рођ. 5. априла 1909, Клашњић (Срез
колубарски), један разред трговачке школе и задружни курс, ожењен,
двоје деце. Октобра 1946. предлаже се његов пријем на место магационера при Окружној пољопривредној станици у Ваљеву.
Павловић (Миладина) Бранко, рођ. 3. септембра 1916, Бранковина (Срез ваљевски), 4 разреда основне и 3 разреда занатске школе (опан265

чарски радник). У партизане је ступио 1. септембра 1941. године и био
борац у Ваљевском одреду (септембар 1941); десетар истог одреда
(октобар 1941); политички комесар истог одреда (од децембра 1941, до 6
марта 1942, када је одред расформиран); борац у Пратећој чети Врховног штаба (април – септембар 1942); десетар у Пратећој чети (септембар
1942 – јануар 1943); командант места у Миљевини – Босна (фебруар –
мај 1943); економ Врховног штаба (од маја, па до краја 1943); водник
вода Пратеће чете ВШ (јануар – април 1944); заменик командира чете
Пратећег батаљона ВШ (од половине априла, до краја августа 1944);
заменик команданта Ваљевског војног подручја (септембар 1944 – 15.
јануар 1945); секретар Среског ЈНОФ – Ваљевска Каменица (15. јануар –
15. мај 1945); Командант V батаљона IV бригаде V дивизије КНОЈ-а
(јуни – децембар 1945), а од тада референт за школе и курсеве у Општем
војном одсеку Персоналном одељењу КНОЈ-а. У чин заставника произведен је септембра 1943, унапређен у чин потпоручника, марта 1944, а у
чин поручника – капетана, октобра 1944. године. Одликован је орденом
Партизанске звезде III реда, одлуком Председништва АВНОЈ-а новембра
1944. године. Носилац је Партизанске споменице 1941. године. Похваљен је од стране Штаба Пратећег батаљона ВШ, маја 1944, за показану
храброст у борби против падобранаца у Дрвару. У карактеристици је
наведено да је борбен, одан, пожртвован, дисциплинован и да му је
недостатак „у не уочавању појединих проблема, иначе доста интелигентан и сналажљив.“ Карактеристику је потписао начелник – потпуковник
(потпис нечитак) ПО КНОЈ-а (Корпус народне одбране Југославије).
Фебруара 1946, упућен је, као демобилисани из ЈА у ОНО Ваљево, „да
га распоредите на рад према потреби на територији тог округа.“
Петковић Момчило, рођ. 19. августа 1921, Ваљево, завршио Средњу пољопривредну школу у Ваљеву. По ослобођењу ступио је у НОВ и
остао до 26. новембра 1946. Предлаже се његово постављење у Пољопривредно добро „Стублине“ – Обреновац.
Петровић Вера, рођ. 3. маја 1925, Ваљево, 4 разреда основне и 5
разреда Женске занатске школе у Ваљеву. Кратко је провела у ЈА (јуни –
август 1945). Јула 1946. године шеф војног одсека Ваљево Марко Павићевић, попуњава упитник и шаље ОНО – Комисији за извршење закона о
демобилизацији за запослење. У пропратном акту пише: „У случају да
се именована не може запослити на територији Округа ваљевског, молите се да овај упитник доставите Земаљској комисији за извршење Закона
о демобилизацији при Председништву Владе федеративне републике
Србије, која ће наћи запослење на територији Србије.“
Пиргић (Николе) Драгутин, рођ. 3. фебруара 1921, Ваљево, 4 разреда основне, 3 гимназије и 3 разреда занатске школе. За време окупаци266

је бавио се занатом и провео 6 месеци у логору на Бањици. Новембра
1946. тражи запослење у државној служби.
Рамадановић Александар, рођ. 10. новембра 1923, Београд, 8 разреда гимназије и велика матура, живи у Ваљеву. „Био је у НОП-у 1941. г.
до новембра месеца пошто је заробљен. Побегао је из затвора и дошао у
Ваљево. Касније, био је наново затворен и био у Шапцу у лагеру, одакле
је пуштен и био у Националној служби, а у јуну 1943. побегао за Немачку“, где сачекао ослобођење. Јуна 1946, ОНО Ваљево предлаже Транспортном предузећу у Ваљеву да га запосли.
Радмановић Ј. Миодраг, рођ. 21. августа 1901, Горњи Милановац
(Срез таковски), живи у Ваљеву, завршена гимназија и виши течај
државне трговачке академије (абитуријенски курс). Ожењен, двоје деце.
Од 1929. године, до 6. априла 1941. радио је као економ државне болнице у Ваљеву. Октобра 1942. почиње да ради у Дринској пољопривредној
комори, као секретар – благајник. Октобра 1944. добровољно ступа у
НОВ, а демобилисан је 3. априла 1946. Маја 1946, постављен је у Дирекцији за транспорт – Транспортно предузеће Ваљево за службеника са
месечним принадлежностима у висини од 2.400 динара.
Радовановић Радоје, рођ. 3. марта 1917, Бачевци (Срез ваљевски),
4 разреда основне школе, ожењен, двоје деце. Предлаже се, маја 1946,
његов пријем за путара на деоници Ваљево – Ужице.
Ракић Александар, рођ. 24. априла 1925, Ваљево, 5 разреда гимназије. За време окупације учио школу, а од ослобођења активно сарађује са
антифашистичким организацијама и председник је омладинског актива.
Рафајловић А. Светислав, рођ. 3. септембра 1920, Вртиглав (Срез
колубарски), 3 разреда основне и 3 занатске школе, ожењен, двоје деце.
Ступио је у НОВ 15. септембра 1944, а демобилисан 16. марта 1946. у
чину водног официра. Предлаже се његов пријем за надзорника путева у
СНО Мионица.
Рољевић Н. Дане, рођ. 28. јуна 1896, Ваљево, завршио „полит.
школу и несвршена права“, ожењен, једно дете. Тражи посао октобра
1946. године.
Савић (Велимира) Ратомир, рођ. 25. октобра 1912, Ужице, живи у
Ваљеву, 6 разреда гимназије, ожењен, једно дете. Има 10 година службе
у финансијској контроли на трошаринским, монополским, таксеним и
осталим пословима. У време окупације је радио и живео у Обреновцу,
као прегледник финансијске контроле. Ослобођењем Обреновца био је
члан просветно-културне екипе Команде места и СНО, затим у Команди
ваљевског војног подручја – Војни одсек, до демобилизације. 18. децембра 1945. године. Брат Живко Савић је капетан ЈА одликован партизанском звездом, који је „ступио у НОП приликом напада Немачке на
Совјетски Савез 1941. године.“ Јануара 1946. тражи посао.
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Самокресовић Јован, рођ. 21. децембра 1921, Ваљево, завршено 8
разреда гимназије са великом матуром – студент права. Провео је у НОВ
од септембра 1944. до септембра 1946. Јануара 1947. тражи посао и тим
поводом ГНО Ваљево доставио је карактеристику у којој пише да је за
време окупације, једно време, био у Љотићевцима, па је после отишао у
четнике. „У четницима је био све до ослобођења Београда, када их је
напустио и ступио у НОВ.“
Симић Живорад, рођ. 1. новембра 1891, Гуњевац (Срез тамнавски), завршио је 4 разреда основне школе и деловодски испит, има 24
године службе као деловођа и благајник. Време окупације (6. април 1941
– 1. новембар 1944) провео је на раду као општински деловођа у Мургашу. Од ослобођења ради у катастарском одељку СНО Уб и октобра 1945.
тражи се од Министарства финансија његово постављење.220
Симић В. Милан, рођ. 1924, Чевљановић (Срез сарајевски), живи у
Ваљеву, 7 разреда гимназије. Септембра 1946, тражи посао.
Спасојевић Радмила,221 рођ. 5. октобра 1922, Рајковић (Срез
колубарски), живи у Ваљеву, матурант, није била у државној служби. Именована, као и брат и отац били су у НОП-у и обојица су погинула, а „брат
је у одреду погинуо.“ Карактеристика: „Другарица Радмила Спасојевић
још пре окупације била је припадник напредних идеја, а 1941. г., одмах по
оснивању одреда у Посавини, ступила је у исте где је остала до 1942. када
је прешла у илегалност, и радила повезано све до ослобођења. По ослобођењу Ваљева укључила се одмах и ради активно по свим, а нарочито
омладинским организацијама. Председник је Окружног УСАОС-а. Као
организатор и руководилац је сасвим добра и има способности за исте. На
послу је педантна и вредна и моћи ће да удовољи на дужности помоћника
инспектора, у потпуности, за шта је и предлажемо.“
Станојевић Живка, рођ. 25. фебруара 1917, Ваљево (засеок Кличевац), 8 разреда гимназије и 7 семестара на Теолошком факултету. Има
две године службе и за време окупације радила је као чиновница у
начелству, а потом у општини. По ослобођењу хонорарно је предавала
руски језик у Шегртској школи и ВТЗ. Августа 1946, предлаже се запослење у некој од средњих школа у Ваљеву на место наставника руског
језика.
Стефановић М. Латинка, рођ. 20. септембра 1920, Радовци (Пожега), живи у Мионици, 4 разреда основне и 2 године учитељске школе,
удата. По ослобођењу, како је наведено у карактеристици „није се укључила у рад јер су јој породичне прилике наметале то да није могла учествовати јер је била под огромном стегом родитеља који су из патријар220
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халних разлога забрањивали рад, а не из непријатељских осећања према
покрету.“ Децембра 1946. предлаже се њен пријем у Финансијски одсек
СНО Мионица.
Стојановић (Стевана) Драган, рођ. 8. септембра 1925, Ваљево, 5
разреда гимназије. За време окупације радио је зуботехнику код др
Кеслера. Тражи посао децембра 1946. године.
Стојковић (Видосава) Надежда, рођ. 14. априла 1925, Кусадак
(Смедеревска Паланка), живи у Ваљеву, завршена Државна трговачка
академија у Ваљеву. Провела је, по ослобођењу, 9 месеци у ЈА. Тражи
посао.
Стошић Оливера, рођ. 2. јуна 1923, Ваљево, 8 разреда гимназије и
виши течајни испит. У време окупације две године радила је дактилографске послове у бив. Министарству грађевине (Технички одсек). Јануара 1946. предлаже се њено постављење у Одељење трговине и снабдевања ОНО Ваљево.
Танасковић К. Димитрије, рођ. 31. јануара 1916, Ваљево, завршена Средња пољопривредна школа Ваљево, ожењен, двоје деце. У време
окупације, од 1. априла 1942, до 22. децембра 1944, био је пољопривредни чиновник – реонски економ у Обреновцу. „За време окупације повремено је помагао НОП и важио као симпатизер истог. По ослобођењу био
је секретар МНО у селу Стублинама када је децембра месеца 1944.
мобилисан као официр ЈА где је остао све до октобра 1945, када је оптужен и затворен од стране народних власти. Исти је ослобођен од стране
II суда I ЈА, децембра 1945. и утврђено је да није имао никакве кривице.“ Априла 1946. предлаже се његово постављење у Пољопривредни
одсек СНО Обреновац.
Тодоровић Милорад, рођ. 18. фебруара 1907, Цветуља (Срез рађевски), 4 разреда основне школе и 2 године артиљеријске подофицирске
школе, ожењен, двоје деце. Пре рата био је у бив. Југословенској војсци
као благајник XVII артиљеријског пука у чину наредника - водника III
класе. До јуна 1944. био је код куће, када су га четници мобилисали и
остао је до 15. септембра 1944. године у својству заступника команданта
батаљона. Доласком НОВ бежи од четника кући и остаје до 1. априла
1945, када ступа у НОВ где остаје до 29. септембра, исте године. Демобилисан је јер потпадао под старија годишта. Иначе, за време окупације
је два пута затваран и то 15 дана 1941. од стране немачке полиције
(Гестапоа) и Љотићеваца и 1943 – 20 дана као симпатизер НОП-а. Тражећи посао, од јануара до октобра 1946. године, он води преписку са
органима власти. Један је од ретких, који се у три тачке жали на карактеристику написану о њему и тражи начин како да је исправи да би добио
службу. Док је био у четницима спасавао је присталице Комунистичке
партије „да их не убијају четнички команданти села, као што су били
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научили док се ја нисам примио у четнике, па као таквог и са таквим
мојим поступцима обележен сам од стране одбора да сам имао велико
поверење код великих четничких команданата док сам могао да спасавам народ од велике беде... Тачно је да сам да сам спасао присталице
Комунистичке партије да не буду убијани, злостављани од стране четничких команданата села Комирића, Завлаке, Коњуше и Цветуље“, За
оваква дела што је чинио и четници су га осуђивали и прогласили за
комунисту, па су хтели да га убију. Крио се у Комирићу. „Ускоро је
дошла ослободилачка војска те је тако моја срећа била да сам остао
жив.“ Због „нежног здравља“ није се пријавио у НОВ, а не зато што
ослободилачку војску није волео. Како наводи „у четнике је морао ступити јер их је избегавао 4 године“, па више није могао да бежи и да се
крије. Нема података да ли је добио запослење.
Урбан (Јована) Слободан, 10. марта 1920, Ваљево, положен виши
течајни испит – студент права. Са НОП-ом сарађује од 6. октобра 1944.
године. По демобилизацији тражи посао, а марта 1947. године постављен је за службеника у Одељењу рада ОНО Ваљево.
Ћирић Младен, рођ. 8. новембра 1918, Солун (Грчка), живи у
Ваљеву, 6 разреда гимназије и 3 графичке школе. Има 7 године државне
службе у Државној штампарији у Београду, као графички радник. У Београду је био до 1943, када је отеран на принудни рад у Борски рудник.
Ту је провео 5 месеци и у Ваљеву дочекао ослобођење када се добровољно јавио у војску. По демобилизацији, јануара 1946, предлаже се
његов пријем у СНО Ваљево као референт за цене.
Чомић (Цветка) Бранко, рођ. 6. јула 1925, Тодорићи (Срез билећки – БиХ), живи у Ваљеву, завршена грађанска школа. Време окупације
провео је у Ваљеву, као избеглица и бавио се приватним послом. Добровољно се јавио у НОВ и радио као секретар хируршког одељења Војне
подручне болнице. Из болнице је отпуштен да би могао да заврши школу. Маја 1946. тражи посао.
Штулић М. Марица, рођ. 25. јула 1925, Ваљево, завршила Женску
занатску школу у Ваљеву. Време окупације провела је код куће, а по
ослобођењу, као омладинка помагала „рањеним друговима у болницама“. Председништво ОНО Ваљево је маја 1945. године послало карактеристику Министарству здравља Србије следеће садржине: „Именована
се за време окупације држала исправно. Није сарађивала са окупатором,
ни са народним издајницима. Симпатизер је ове борбе. Сарађује са антифашистичким организацијама. Молите се да именовану поставите при
Антитуберкулозном диспанзеру који ће се ускоро организовати у Ваљеву, у својству зван. дневничара.“222
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Карактеристике
За поједина лица која траже посао сачуване су само карактеристике.223 Карактеристике су оцене владања и понашања појединаца за време
окупације или у заробљеништву. Засноване су на политичким (тзв. „радно-политичке“) и етичким критеријумима, тога времена, важним за пријем или отпуст из службе. Неке од карактеристика садрже и основне
биографске податке, податке о демобилисаним борцима, где су и у којим
јединицима били; ратним заробљеницима, где су и у којим логорима
били заточени...
Карактеристике су достављали управно-извршни органи власти –
стручне службе при ОНО Ваљево или среским народним одборима.
Основно је било да се напише какво је понашање именованог било од
капитулације Југославије до ослобођења, као и чланова његове уже породице; каквог је понашања после ослобођења, односно колико је за „данашњицу“ и колико доприноси својим радом да се власт учврсти. У зависности од потребе, ти подаци су тражени и од неких других служби. Врло
често, карактеристике доносе и „психолошки“ профил датог лица. Оне су
биле пресудне за добијање посла у државној служби, уз ретке изузетке.
Јануара 1945, Председништво АСНОС-а – Персонално одељење,224
упутило је распис окружним одборима о предузимању мера и проблемима који су присутни при формирању нове власти. Дата је оцена администрације (чиновничког апарата) у органима управе. Пише: „У нашим
окрузима постоје проблеми који су мање-више решавани или се решавају док проблем чиновника, одн. чиновничко питање није још увек решено, нити покушава да реши. Маса чиновника још увек стоји по страни,
неки од њих су преузети у службу у наш чиновнички апарат који стварамо, неки нису чак ни кажњени због свог злочиначког против народног
рада. Све то долази због слабе контроле и небудности наших народноослободилачких одбора. Док извесни поштени људи стоје по страни,
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дотле су се увукли у наша надлештва известан број људи који раде по
старом малтретирајући народ, тако да народ с правом са свих страна
приговара: 'Говорили су нам да неће бити по старом, а погледајте све по
старом. Опет у нашим канцеларијама бивши финанси, опет општинске
деловође, полицијски писари итд.' И с правом наш народ коментарише
све то кад наши окружни и срески одбори и све власти дозвољавају, чак
ту и тамо, форсирају финансе 'зеленбаће' и шаљу их да у Недићевим
униформама, а убирају новчане приходе за нас, иако су до јуче носили
пушку и гулили народ. Ови, разуме се, обављају свој посао ревносно,
као што су га обављали у свим могућим режимима, а народ их мрзи као
кугу, а преко њих ће и нама приговарати. Има за тај рад, и за друге установе пуно поштених људи, а не разноврсна багра финанса, општинских
деловођа и полицијских писара...“ У том смислу, тражено је да се доставе, до 1. фебруара, спискови чиновника који су прузети у службу, који су
на расположењу и оних, који су због свог против народног рада, предложени за отпуст из службе. У потпису начелник Персоналног одељења
АСНОС-а, Раја Недељковић.
Колико су карактеристике биле важне, и какав је однос нових власти био према државним службеницима пре рата и током окупације, најбоље илуструје Списак службеника Среза колубарског, који се предлажу
за отпуст из државне службе састављен по распису Општег одељења
ОНО Ваљево, јануара 1945. године.225 Сви су радили у управној струци
пре ослобођења, а карактеристике је у име секретара потписао Живојин
Николић. Анализом овог списка види се да су „страдали“ и сродници.
1. Ђорђевић Кирило, избеглица из Скопља, био је срески начелник, односно радио је у Среском начелству у Мионици. У карактеристици пише: „Огорчени противник радног народа. Презире НОБ и прогонио
партизане и симпатизере ПОЈ и НОВ. Политички бескичмењак, присталица свих режима који су били на власти до јануара па на овамо. Борац
да се окупатору да што више, пљачкаш народни. Одан Збору прикривено, затим јавно радио за Љотићевце и Немце. Примао мито од народа у
великом обиму, када је као секретар и начелник слао раднике за Борски
рудник. Примао све, а најрадије сланину, маст новац и дрва. За прогоњење партизана и симпатизера, које је оптуживао и упућивао на Бањицу и
Специјалну полицију, хапшен у ОЗН-и, али амнестиран. Добио VII, VI, а
изгледа и V групу од окупатора. Предлаже се за отпуст из службе уз
губитак свих стечених права и преда Суду за суђење злочина против
српске националне части.“226
225
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2. Пауновић Тихомир, радио у Среском начелству у Мионици, као
званичник II групе, има завршена два разреда гимназије и 21,5 година
службе. Карактеристика: „Присталица свих режима: ЈРЗ, ЈНС, Недић, Д.
М. и Љотића. Велики противник радничке партије. Кад су наши другови
у 1938. г. у селу Мионица основали народну књижницу одбио је акт да
заведе, већ је изнео пред начелника и рекао му да је то рад комуниста, те
је овај одбио да изда одобрење. Веран слуга полиције, водио деловодни
поверљиви протокол код Саве Ивезића. Не симпатише НОБ, нити ће је
икад симпатисати. Не заслужује да се преузме ни у какву службу.“
3. Ружичић Милутин, радио у Среском начелству у Мионици, као
званичник III групе, има завршена три разреда гимназије и 12 година
службе. Карактеристика: „Политички непоуздан и прави бескичмењак.
Несвесни слуга окупатора, четника Д. М. и свих који су на власти. Примао je мито и овде и у Македонији, највероватније. Није никад симпатисао НОБ, нити ће је икад симпатисати, већ је симпатизер и сада четничке акције Д. М. Материјално је обезбеђен има своју кућу у Мионици. Не
заслужује да се преузме ни у какву службу.“
4. Радовић Милош, служитељ у Среском начелству у Мионици,
има 4 разреда основне школе и 6 година службе. Карактеристика:
„Политички бескичмењак. Присталица свих режима ЈНС, ЈРЗ, Недић,
Љотић и четник Д. М., те је као такав изгубио поверење у народу. Примао је мито од народа да издвејствује код наредника објаве за путовања.
Не заслужује да се преузме ни у какву државну службу. НОБ у опште не
симпатише нити ће симпатисати икада.“
5. Ковачевић Божидар, званичник III групе у Пореској управи у
Мионици, 4 разреда основне и подофицирска школа. Карактеристика:
„Одани симпатизер и сарадник четника Д. М., од оснивања организације, па до данас. Био је четнички командант села Мионица и преко с тога
је ишла веза. Био је присутан скоро на свим конференцијама и саветовањима четника, те се питао и одлучивао. Огорчени противник радног
народа и НОП. Никада није симпатисао НОБ нити је икада може симпатисати, јер и по ослобођењу а и данас, не одаје знаке да се може политички преоријентисати. Не заслужује да се преузме у службу већ отпуст
уз губитак стечених права.“
6. Милиновић Драгољуб, порески извршилац у Пореској управи у
Мионици, 3 разреда гимназије и 8 година службе. Карактеристика:
„Присталица свих режима владајућих од 6. априла, па на овамо. Политички бескичмењак и пришипетља. Симпатизер и сарадник четника Д.
М. У његовој кући су одржаване четничке конференције. Има брата у
четничком ђачком батаљону, а отац му се неповољно изјашњава о НОБ,
што је узрок он Драгољуб. Не помаже НОБ, па се стога предлаже за
отпуст уз губитак стечених права.“
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7. Ђорђевић Душанка, умни надничар у Пореској управи у Мионици, 8 разреда гимназије са вишим течајним испитом и 13 месеци службе. Карактеристика: „Политички неопредељена. У почетку, по доласку
у Мионицу била у друштву Немаца у кући свога оца и у кафани играла
окрет са њима. Касније, под утицајем свога оца Кирила, напред под 1
овога списка, била је у друштву добровољаца и четника. Не симпатише
НОБ, нити се по ослобођењу изјаснила да симпатише исту. Предлаже се
да се отпусти из службе уз губитак стечених права.“
8. Гајић Ненад, чиновник IX групе у Управи поште у Мионици,
завршио виши течајни испит и студент права. Карактеристика: „Политички равногорски настројен. Најповерљивија равногорска личност. Сви
тајни састанци равногорских официра били су код њега. Податке које је
давао он сматрани су најпоузданијим. Не симпатише НОБ нити ће је пак
симпатисати, већ напротив, велики непријатељ НОБ. Не заслужује да се
преузме ни у какву државну службу, већ се предлаже да се отпусти из
државне службе уз губитак стечених права.“
9. Живковић Радмила, умни надничар Пореске управе у Мионици, 8 разреда гимназије и једна година службе. Карактеристика: „Велики
равногорски симпатизер, курир четника Д. М. због чега је одговарала
код ОЗН-е где се и данас налази под истрагом. Не симпатише НОБ, нити
ће је икада симпатисати. Не заслужује да се преузме у државну службу
уопште.“
Занимљиве су карактеристике – подаци које је написао повереник
Озне за град Ваљево (потпис је прецртан зеленим мастилом – прим.
аутора), по депеши добијеној „21. ов. месеца“ 1945:227
„Стефановић Живорад, челник „Србозара“ за време окупације
ставио се у службу Недићеве радничке организације „Србозара“. За све
време био је активан у погледу насилног учлањења радника у Србозар и
остао је такав све до уласка НОВ-а у Ваљево у сарадњи са Вукоманом
Трифуновићем, бив. председником општине. Већи део кукуруза који је
био намењен радницима задржавао је за себе и са њиме хранио свиње.
Такође је кукуруз продавао по црноберзијанским ценама и тако се на
рачун радника обогатио. Познато нам је и то да је сада запослен у Дому
стараца као надзорник.
Зељић Драган, свршени матурант. Познато нам је да је, као омладинац, присталица Д. М. и као такав је и данас непоправљив. Сада се
налази у дилетантској секцији Окружне културно-просветне екипе.
Познато нам је да је цела његова кућа затрована дражиновштином, да
227
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чланови те куће и данас имају непријатељски став према НОВ-у. Горе
поменути хвали се по вароши да је он мајстор за извлачење из војске.“
Алексић Вера, Ваљево, свршена матуранткиња. Министарство саобраћаја тражило је јула 1945. године карактеристику од Председништва
ОНО ради њеног пријема у државну службу. У карактеристици пише:
„Вера Алексић је за време окупације била је примереног владања, није
сарађивала са окупатором, ни са ма којом војном и политичком групом
чији је рад био уперен против рада НОП-а. У прво време по уласку НОВ
није радила у масовним организацијама, а касније се укључује у рад и
постаје члан секретаријата Окружног одбора УСАОС-а. Задатке је испуњавала с вољом, а као богата девојка стално је слала пакете непознатим
друговима на фронту. И поред оваквог држања Вериног, мишљења смо
да јој не треба дати службу, јер је из богате куће, а и удала за богата
човека. Боље би било поставити неку сиромашну другарицу којој је служба заиста потребна, и молимо да са оваквом мотивацијом одбијете
њену молбу.“228
Лукић Радисав, зв. „Мраз“ (адвокат). Сада није запослен. Уопште
не учествује у народноослободилачкој борби и виђа се често у друштву
реакционарних типова, а најчешће је у кафани са њима. За време окупације, када је био у службом у Мионици, као адвокат, био је активна и
утицајна личност у вођству ДМ-а. „Лукић Радисав за време окупације је
хапшен, али није био симпатизер НОП-а. Није активно сарађивао са
непријатељима. У прво време окупације био је у служби као судски приправник и постао адвокат. После ослобођења је пасиван, некад се испољи као непријатељ.“
Ковач Олга, ученица. По доласку окупатора у нашу земљу, њена
мајка Бојана добила је неке књижице на основу којих су Немци одлазили у њихову кућу и проводили блуд. Сада је још увек непријатељски
расположена према НОВ-у, те је једном приликом изјавила „да ови црвени дижу нос, јер је све ово пролазно и четници ће доћи“.
Марковић Даница, свршена ученица Трговачке академије. За време окупације је активно учествовала у организацијама ДМ-а и као таква
је била у фолклорној групи Националне службе, где је пропагирала
покрет ДМ-а. Приликом демонстрација против краља Петра и реакције,
једном приликом је узвикнула „Живео краљ Петар, доле Тито“. Одржава
везе са свим реакционарним типовима у Ваљеву. Свађала је се са другарицом Николић, која је стајала на улици када је поворка са демонстрантима наилазила, те је том приликом изјавила: „Шта раде ови комунисти?
Шта вичу против краља, када је народ за краља. Шта ће нам Тито када је
он Хрват?“
228
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Секулић Милена, радница у „Вистаду“. На позив другарице за
сарадњу у НОВ-у рекла је: „да јој не прилази са таквим позивима јер она
није за данашњи поредак и, свака која јој приђе, сматра је за непријатеља. Као таква, истиче се у оговарању НОБ-е, као и народних власти.“
Секулић Радмила, сестра Миленина, запослена у пошти од пре два
месеца, а позната је као реакционарка и противница данашње НОБ-е.
Ракић Оливера, видно не показује негодовање против НОБ-е. Исто
тако нису се могли набавити подаци за њу о њеном ставу о НОБ-и од
раније. Сада сарађује са другарицама из Централне шивачке радионице
као по питањима синдиката.
Савић Ружа, ученица, „као ћерка Деспота Савића, трговца познатог и пре рата као ортака свих могућих коцкара који су били главни
извршиоци крађа шећера на Чукарици „Бонфило“ А.Д., а за време рата
највећег пријатеља Немца, код кога су исти скоро свако вече долазили
проводили „пријатне“ вечери. Показала се је као достојан наследник
свог оца, наиме велики реакционар. Одбила је сваку сарадњу са УСАОС-ом.“
Џалабић Дара, домаћица. Због губитка сина у 1942. год. постала је
веома растројена. Не може сматрати никаквим политичарем нити опасним по НОБ-у. Једног сина има у НОБ-у.
На крају списка је дописано: „За Раду Перић нисмо прикупили за
сада никакве податке.“
***
Васиљевић Драгољуб, из Станине Реке (општина Суводање – Срез
подгорски), бив. управник шума „за време окупације био је у четницима.
Заједно са шумарем Марковићем убио је два партизана 1941. г. код
Медведника и разоружао још два партизана. Данас налази се у кући
Богосава Ђуричића чији је син дезертирао из НОВ. Именовани данас
стоји по страни и пасиван је према свему. Разлог његовог хапшења није
нам познат, али према предњој карактеристици коју смо добили од другова на које је он упутио, истога уопште не треба примити наново у службу.“ То мишљење Председништва ОНО Ваљево, написано је априла
1946. године. У вишемесечној преписци са месним народним одборима,
увек се наглашавало да се обрати пажња јер постоји и Васиљевић Драгојло (негде пише Драган) из Станине Реке који је завршио лугарскошумарски течај. За њега је написано да се „по ослобођењу није активирао и чак једанпут је дезертирао из војске, још у првим данима. Није
помагао окупатора, а данас исто не помаже НОП.“
Вићентијевић Б. Живорад, из Мионице добио је негативну карактеристику од Председништва ОНО Ваљево из које се види да је „за време окупације сарађивао са покретом Д. М. и да се и данас односи про276

тивнички према нашој борби. Исти поседује доста велико имање око 12
хектара земље доброг квалитета, а како је непријатељски наклоњен према нашем покрету и не ради посао са љубављу и вољом за радом, то смо
мишљења да именованог треба отпустити из државне службе.“
Димитријевић М. Димитрије, Ваљево, лекарски помоћник, завршио Војно-санитетску школу у Београду, ожењен, троје деце. За време
окупације радио је као лекарски помоћник у Војној болници у Ваљеву.
Од почетка јула 1944, до ослобођења био је у четницима Д. М. јер је
мобилисан. Доласком НОВ, септембра 1944, прикључио се добровољно
и у ЈА где је био до 13. септембра 1945, када је демобилисан. Тражи
посао почетком 1947. године.
Ђенић Милан, Ваљево, демобилисани борац Инжењеријске бригаде V армије од које је стигла карактеристика да „у раду није показао ни
мало пожртвованости и залагања. Карактера је несталног. У личном
животу је прилично оштар и дрзак ради чега често неправилно иступа,
па и критизерски гледа на ствари, воли да се буни и брбља у односу на
добијена наређења, која слабо извршава. Према старијима се с непоштовањем односи, а млађе потцењује. Недисциплинован је...“ Истог месеца,
јула 1946, када је демобилисан тражи посао шофера или кондуктера.
Ђикић А. Милан, Ваљево. Био је чиновник у ВТЗ, од јануара до
августа 1946, када је добио отказ. Тражи посао, јер има двоје „нејаке
деце“. О њему као човеку, како је навео, могу да посведоче Цветко Илић,
предузимач из Ваљева, Васа и Надежда Ножица из Ваљева и Никола
Ристивојевић, директор Ваљевске штедионице. Војно-технички завод је
доставио карактеристику да је: „као чиновник слаб, не дозвољава да се
упути у посао... За време окупације био је стражар у затвору и малтретирао је другове, тј. партизане 1942. год. (У заводу имају два друга који га
из затвора познају). Осим тога био је на трошарини при улазу у град где
је малтретирао сељаке. После је био командир у Српској државној стражи. После ослобођења ступио је у Народноослободилачку војску где је
остао до јануара т. г. Он сада посећује конференције, не критикује данашњу власт хтејући на тај начин прикрити све своје лоше поступке за
време окупације.“
Ђукић Малиша, из Вироваца (Срез колубарски). После ослобођења био је ђак, завршио је 6 разреда гимназије. Новембра 1946, тражи
посао пошто је сиромашан и нема могућности за даље школовање. Не
зна се какво је било његово понашање за време школовања, али за понашање код куће је написано да је „сво време имао непријатељски став
према властима, као и однос према НОП., што доказује иступањима
отвореним на свим конференцијама и на сваком месту. Није учествовао
нигде, нити је помагао ма коју организацију.“ НОС Мионица је мишљења да „га не треба упослити.“
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Животић Драгица, учитељица. Од 1937. радила је у селу Кнежеј
(Срез овчепољски – Вардарска бановина, Македонија). За време окупације била је у Свилајнцу и живела од помоћи коју је добијала јер јој је
муж био интерниран у концентрациони логор у Аустрији. У Ваљево
долази априла 1946, а фебруара 1947. тражи посао. Из Свилајнца је стигла неповољна карактеристика у којој пише да је била „под утицајем
свога мужа, који је 1942. године отишао у Немачку као четник“ и да је
НОП називала „бандом“. Што се тиче моралних квалитета наведено је:
„Слаба, јер је имала интимне везе са четничким командантима и Италијанима.“ И после ослобођења држала се пасивно према НОП-у. Имајући
све ово у виду, Председништво ОНО Ваљево упутило је допис Министарству просвете да нису сагласни са преузимањем у државну службу.
Ивановић Видосава, свршени матурант из Ваљева. Месни одбор
УСАОС-а је, јануара 1946, написао да је именована имала добро држање
за време окупације, а по доласку НОВ ступила је у УСАОС и активно
ради. Добитник је ударничке значке коју је добила на раду у Војводини.
Јездић Велимир, Бранговић (Срез ваљевски). Јануара 1947. тражи
посао у ВТЗ, као демобилисани борац ЈА. Тим поводом Председништво
ОНО Ваљево доставило је карактеристику СНО Ваљево – Персонални
одсек у којој пише: „За време окупације био је у четницима мобилисан
где је био одређен од четовође Јоце Стевановића да батина једнога друга. Он га је тукао истога друга полако, а четовођа је касније тукао Велимира што га је тукао полако. По доласку из НОВ-а исти је остао у граду,
за то време не бисмо могли дати податке.“ Добио је посао.
Јерков Ана, рођ. 2. септембра 1912, Силбаш (Бачка – Војводина), 2
разреда учитељске школе. Од марта до септембра 1945. радила је као
васпитачица Дечијег дома у Јаши Томићу. Почетком 1946, због њеног
премештаја у Ваљевски округ, достављена је карактеристика, са напоменом да је пасивна и да показује више воље за рад као болничарка или
хигијеничарка.
Јешић (Душана) Радован, рођ. 18. августа 1925, 4 разреда основне
и 8 гимназије, ступио је у ЈА 14. октобра 1944, демобилисани борац без
чина. Децембра 1946. тражи посао у Ваљеву, а у карактеристици је
написано да се „на сваком раду показао као добар агитатор и организатор, чиме је доказао да је одан данашњици. Војно стручна спрема код
друга је доста добра као и политичка изградња је на високом степену...
писмен је доста добро и могао би одговорити дужности административног руководиоца.“ На крају пише: „поштен, сналажљив, самоиницијативан и има услова да се развија.“
Ковачевић С. Јован, Ваљево, стар 50 година, наредник бив. Југословенске војске. Има 20 година службе, нема услове за пензионисање, а
социјално је угрожен. Ожењен је и има двоје деце. Новембра 1946, тра278

жи посао. ГНО Ваљево доставио је карактеристику у којој пише да је за
време окупације „био у привредној полицији. По ослобођењу се није
укључио у рад антифашистичких организација, већ се држи по страни.“
Лазаревић Аница, болничарка хируршког одељења Војне болнице
Ваљевске војне области у Ваљеву. За њу је, веома афирмативну карактеристику написао политкомесар болнице – капетан М. Бањац („као радник врло вредна“, „врло добро понашање и опхођење“, „политички
исправна“, „морал је на висини“...).
Леонтијевић Селимир, активни поручник бив. Југословенске војске. Из карактеристике се види да је био у заробљеништву јер је дата од
стране Антифашистичког логорског руководства при Министарству
народне одбране ФНРЈ, маја 1946. Нема података одакле је, ни где је
био, ни где се распоређује на дужност осим: „Симпатизер НОП-а, али
незаинтересован дубље идејом НОП-а, својеглав, недисциплинован,
ради на своју руку, слаб карактер. Употребљив под контролом.“ У потпису, шеф Војног одсека персоналне управе, мајор Фрањо Крањц.
Лубурић Вујадин, живи у Ваљеву и јануара 1947. тражи посао.
СНО Никшић послао је Председништву ОНО Ваљево карактеристику:
„Именовани је за време устанка 1941. г. и 1942. године био у блоку у
Никшићу и није припадао, нити је помаго НОП. Формирањем четничких банди 1942. године ступио је у четнике и био све до септембра месеца 1944. године. Ослобађањем Никшића, предао се НОП и мобилисан у
ЈА. Карактера је слабог, лукав и подао. Мишљења смо да именованог не
би требало запослити.“
Матић Милоје, Богатић (Срез ваљевски), живи у Ваљеву. Пре рата
је био трговачки помоћник. Ступио је у НОВ 10. октобра 1944. у Први
пролетерски корпус у Ваљеву и био на дужности борца – интенданта.
Јануара 1947. тражи запослење и прибављена је карактеристика у којој
пише да је „именовани за време окупације био у четницима и том приликом говорио против НОП-а и вршио је јавну агитацију за четнике Д.
М.“, да се повукао и показује као пријатељ НОП, али да „другови и
поред тога немају никаквог поверења у њега.“
Матић Петар, Ваљево. Као напредан омладинац, 1941. године отишао је у партизански одред, где је и заробљен. По пуштању из затвора
наставља да помаже НОП, па је због свог деловања протеран за Смедеревску Паланку где је остао до ослобођења. По ослобођењу прикључио
се НОВ-у и задржан је у Ваљеву да ради у Удби, а потом ко чиновник у
Привредној банци у Ваљеву. Априла 1947, ОНО Ваљево – Одељење за
опште послове је мишљења да га треба задржати у државној служби, јер
је „врло вредан и пожртвован, политички потпуно исправан.“
Миливојевић К. Јордан, рођ. 1. октобра 1917, Лелић (Срез ваљевски), 4 разреда гимназије, 3 разреда стручне подофицирске школе и
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административни курс. Пре рата је био подофицир бив. Југословенске
војске. Ступио је у НОВ 20. новембра 1944. где је био до 7. новембра
1946. када је демобилисан „по својој молби“, као старије годиште. Био је
на разним функцијама, а једна од њих је водник у речној морнарици
(„руковаоц убојног слагалишта Речне флотиле Југословенске морнарице“ у Славонском Броду). Јануара 1947. г. тражи посао. У карактеристици је написано да је: „За време окупације 1941. год. ступио у четнике и
био у штабу у Лелићу све до јануара 1942. год. Када су партизани 1942.
год. прешли Санџак и отишли у Босну поменути је остао извесно време
у селу и затим ступио у Пољску стражу у Ваљеву и цело време био до
1944. год. и када су напали партизани он је отишао заједно са четницима, али видећи борбу са партизанима и приликом борбе предао је се код
Пожеге и био на ислеђивању код војних власти и одмах затим одлази у
НОВ.“ На крају, наводе да нема непријатељски став према НОП-у.
Милошевић М. Матеја, Ваљево. У време окупације био је у Љотићевском добровољачком пуку у Ваљеву. По изласку из војске добио је службу у Другој ваљевској гимназији од ондашњег Министарства просвете. „У
току службовања у Ваљеву при поменутој гимназији није испуњавао своје
дужности марљиво, ни савесно, већ се врло често опијао, а дужност занемаривао.“ Председништво ОНО Ваљево, јануара 1947, због свега изреченог
није дало сагласнот да се преузме у државну службу.
Миљевић Милица, Ваљево. У карактеристици се наводи да је за
време окупације имала исправно држање „помажући НОП“, а по доласку НОВ отишла је на санитетски курс, затим у јединицу одакле је демобилисана. По демобилизацији се укључила у рад антифашистичких
организација и да је „врло вредна и окретна“. Других података нема.
Мирјачић (Петра) Ђуро, рођ. 15. априла 1902, Брсно (Срез никшићки – Црна Гора; завичајан у Врелу – Срез Грачаница, Косово), живи
у Ваљеву од 1943. године. До демобилизације био је на дужности политкомесара пекарско-месарске чете XXXVI дивизије. Демобилисан је
1945. године. Јануара 1946, Штаб XXXVI ударне дивизије III Југословенске армије – Персонални одсек доставио је карактеристику, где пише
и ово: „Кроз цео живот морао се борити за свој опстанак. Он је лик
поштеног југословенског сељака који је оставио дом и велику породицу
те отишао у редове бораца да се бори за слободу своје земље. Честит и
поштен. Као војник дисциплинован. У борби учествовао, био је и рањен.
Као политички руководиоц не поседује довољно знања ни сналажљивости, али је опрезан да по сваку цену изврши постављени задатак. До
крајности је одан ФНРЈ. Нема неког стручног ни општег знања, али му
се може у грађанству дати одговарајућа дужност где се не тражи много
стручног знања, већ поштен и поверљив човек. Треба му на сваки начин
помоћи да би успео да одржи своју велику породицу и изведе је на пут.“
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Мирковић Радослав, Ваљево, демобилисани борац. Тражи запослење у Грађевинском одељењу, августа 1946. године, јер има упражњено место шофера, иако већ ради као шофер код Државног шумског предузећа „Маљен“ у Ваљеву. У вези овога тражена је од ГНО Ваљево карактеристика где пише: „Мирковић Радослав је био водник бив. Југословенске војске и као такав, за време окупације, јавио се добровољно у Недићеву војску и постао поручник. За то време је присилно мобилисао у
Недићевце симпатизере НОП-а. За време окупације био је присталица
Недићев. (1944. год. био је заробљен од НОВ, где је остао све до демобилизације). По демобилизацији држи се по страни, није се укључио у
рад антифашистичких организација. Није пријатељ тековина народноослободилачке борбе.“
Нинковић И. Александар, Ваљево. У својој молби за запослење
пише да је 31. априла 1945. године отпуштен из државне службе ресора
Министарства унутрашњих послова. Како нема навршених 50 година,
нема услова за пензионисање, а има 9 деце, од којих су 6 ђаци. Уз молбу
приложио је уверење од априла 1946. године добијено од Одсека унутрашњих послова ГНО Ваљево: „1. Да Александар Нинковић, пензионер из
Ваљева, није осуђен судском осудом на губитак националне части; 2.
Није лишен активног и пасивног изборног права; 3. Није за време окупације био под оружјем у служби окупатора и његових помагача нити је
исте, ма у чему, помагао; 4. Није био организатор, функционер, ни
активни члан у квислиншким организацијама, нити се као појединац
таквим радом обележио и да му је место боравка на дан 1. априла 1941.
године било Ваљево.“ ГНО Ваљево у септембру 1946. у карактеристици
пише: „Александар Нинковић за време окупације био је полицијски
писар, и као такав, био у служби окупатора. Да је активно сарађивао
нема података, већ је смо чиновник. По ослобођењу није се укључио у
рад антифашистичких организација, већ се држи по стрни. Иначе, налази се у тешким материјалним приликама, јер има деветоро деце.“
Обрадовић Божа, Ваљево, бив. кафеџија и демобилисани борац.
Тражи запослење у аутобуском предузећу, као кондуктер, пошто је без
посла. У карактеристици је наведено да је за време окупације живео у
Ваљеву и да је био политички незаинтересован. „Држао је кафану и гледао да што више заради. Данас такође незаинтересован. Није се укључио у фронт, држи се по страни. Мишљења смо да не воли данашњицу
чисто из разлога што не може да ради као раније, јер је он човек који
гледа само своје интересе.“
Пачариз Живота, Обреновац. После ослобођења радио је као
пољопривредни стручњак у Окружном пољопривредном добру „Стублине“. У карактеристици, коју је доставио СНО Обреновац написано је:
„Морално је покварен човек и од свога доласка одмах је нашао неку жену
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са црном прошлошћу са којом је живео. За цело време он уопште ништа
није радио, нити је ма шта допринео својим знањем које има као стручњак. Одао се пићу, тако да је сваки дан био пијан. Због свог понашања
није имао нимало ауторитета, свађао се са сељацима који су у њему видели само пијаницу. Одело које је добио за прскање носио је, док је свој
капут продао неком кафеџији за ракију. Политички је незаинтересован.“
Марта 1947, и поред негативне карактеристике, Председништво ОНО
Ваљево, је мишљења да „може радити само под контролом, јер је лењ.“
Петковић Ратислав, Обреновац, бив. надзорник путева у Обреновцу. Јануара 1946, Министарство грађевина тражи карактеристику зато
што је отпуштен, али се не зна из којих разлога. О томе какав је био за
време боравка у ЈА нема података, а за период док је боравио у Обреновцу написано је: „Пре окупације политички се није истицао, али је
чинио извесне услуге нашим друговима. У почетку окупације био је четник организације Д. М. али кратко време, јер су их разоружали Пећанчеви четници. У то време паљене су куће у селу Стублинама, али нема
доказа да је у томе лично учествовао. После тога, цело време окупације
био је пасиван. По ослобођењу, за време рада у СНО Обреновац, на своме послу је био добар, док ван посла није се нарочито истицао.“
Петровић Ј. Селимир, рођ. 3. децембра 1896, Брзан (Срез крагујевачки), живи у Ваљеву. Завршио је 4 разреда основне школе, 3 године
занатске школе и пешадијску подофицирску школу 24. класе из 1913.
године. Када је почео Први светски рат, 1914, мобилисан је као активни
пешадијски поднаредник. За време активне војне службе завршио је дактилографски курс, једногодишњу обуку за магационера железничке станице у Нишу, једногодишњу припрему за војног чиновника економске
струке у Ваљеву (1933/1934) и у тој струци је радио до капитулације
1941. године. Током окупације, од априла 1941. до септембра 1944, био
је у Ваљеву као „заробљеник на одсуству“, осим што је понекад 1942. и
1943. године позиван од Српске државне страже на дужност интенданта
за Ваљевски округ. Када се разболео отпуштен је и био код куће. По
ослобођењу се добровољно јавио у НОВ и септембра 1944. распоређен
је као борац на интендантске послове V ударне дивизије КНОЈ-а у Крагујевцу (пре VIII црногорскa ударнa бригадa), да би јануара 1946. остао
без посла. Децембра 1946. тражи запослење, пошто није остварио право
на пензију иако има 33 године службе, али није имао пуних 50 година
старости (по новом закону мора да има 60 година живота). У карактеристици се наводи да је вредан, да располаже са доста знања, да је имао
добар однос према руководиоцима...
Плећевић Миломир, Трбушница (СНО Лазаревац). За време окупације учио је гимназију у Ваљеву, када је у 7. разреду, 1944, био „истеран из школе од г. Мајсторовића, његовом политичком вољом“ и приват282

но је завршио 8. разред гимназије. Када је напустио школу отишао је у
партизане, а по доласку дао је сведочанство на оверу да би наставио ванредно школу. Почетком септембра 1946, он чека ту оверу 10 дана и обраћа се Председништву ОНО Ваљево, да уколико му не изађу у сусрет,
„приморан је да такво стање изнесе Министарству просвете, па даље све
до Тита, с њим сам се борио, он ће ми признати, он ће ми изаћи у
сусрет.“ Тим поводом, односно за добијање овереног сведочанства, тражена је карактеристика од СНО Лазаревац, који је одговорио: „За време
окупације није сарађивао са окупатором и издајницима. Био је присталица НОП-а, али није узимао видног учешћа у сарадњи. Код његове куће
су се лечили рањени партизани, он је за то знао али се није лично истицао. После ослобођења није радио у антифашистичким организацијама,
већ се држао по страни. Стриц му се није вратио из заробљеништва.“
Пушић Драгољуб, Забрдица (Срез ваљевски), борац, инвалид у
ногу. Поводом захтева за запослење априла 1946. године, од VIII црногорске ударне бригаде – аутоматичарске чете при Штабу XI дивизије у
Зајечару, где је био, тражена је карактеристика у којој пише да се у борбама показао доста храбар и пожртвован.
Степановић Милан, окружни путар, Уб, отпуштен је из државне
службе на предлог СНО Уб. Фебруара 1946. тражи да буде враћен на
посао. Пошто је достављена „негативна“ карактеристика (слаб радник,
одбијао послове, са путарима се увек свађао...) одговорено му је да „се
врши реорганизација свих путара и да нема буџетске могућности за пријем ма ког службеника у ресор Министарства грађевина.“
Стевановић М. Радивоје, Богатић (Срез ваљевски), 4 разреда
основне школе и несвршена инжењеријска подофицирска школа. Почетком фебруара 1947. тражи посао и у молби је написао „кретање“ у време
окупације. Прву годину окупације, 1941, провео је код куће, затим је 1.
марта 1942, мобилисан у СДС и био је на служби у Мионици, све до
ослобођења. Већ 7. децембра ступио је у ЈА у инжењеријску бригаду и
имао је чин водног официра и заменика команданта. У том чину је и
демобилисан. У карактеристици СНО Ваљево, крај фебруара 1947, пише
да је за време окупације „био у служби Недића и служио као агент.
Сарађивао је са четницима Драже Михаиловића. По ослобођењу мобилисан је два пута у НОВ, одакле је два пута дезертирао. По демобилизацији налази се код куће и држи по страни.“
Стевановић П. Слободан, рођ. у Богатићу (Срез ваљевски), подофицир бив. Југословенске војске, Ваљево. За време окупације налазио се
у СДС у Ваљеву, односно био на дужности реонског стражара. Становао
је у хотелу „Београд“. После ослобођења је у ЈА и војна пошта доставила је карактеристику, октобра 1946, да је у наставном одсеку, поред
посла писара, пошто није имао шефа веома одговорно обављао сав
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посао. „Могао је у раду дати више од себе, али се осећао запостављеним... Моралан живот му је на висини... Способан за административну
службу.“
Стојаковић М. Љубомир, Ваљево, 8 разреда гимназије са великом
матуром. Марта 1946, моли за запослење, као демобилисани борац. У ЈА
провео 16 месеци. Обављао је дужност политичког делегата. Рањаван је
два пута и два пута је одликован („медаљом за храброст и медаљом
заслуга за народ“).
Стојановић Радован, Ковачице – Драчић (Срез ваљевски). По
занимању је трговачки помоћник и јануара 1947. тражи посао у некој од
државних продавница. Занат је изучавао код Чедомира Д. Матића од
1934. до 1936, а онда ради код њега до доласка Немаца 1941. године. Једно време је био код куће, а потом је прихватио посао писара у општини
Драчић радећи до 1944. године. У карактеристици је написано да је
„помагао сеоски четнички одбор у администрацијама.“ Мобилисан је у
НОВ 1944, а демобилисан 1946. године. Према сазнању Председништва
ОНО био је у дисциплинском батаљону V дивизије КНОЈ-а, око 6 месеци, па је тражено од СНО Ваљево да то провери. Марта 1947. је одговорено: „Исти је био у дисциплинском батаљону, што је на његовој штали
ухваћен један четовођа, код којег је пронађено неко писмо... Ради у
фронтовским организацијама и руководилац је аналфабетског течаја од
17 полазника.“ У одговору Политичког одсека II бригаде V дивизије
КНОЈ-а, то се не помиње, већ као разлог се наводи да је ту био због свог
држања (бежао је у варош без одобрења претпостављених) „како би
отклонио своје грешке и осетио казну.“ За опширније податке упућују
их на окружну Удбу у Ваљеву.
Сурцовић Момчило, рођ. 21. јануара 1910, Крагујевац. Ступио је
добровољно НОВ у Инжењеријску бригаду 12. новембра 1944, прекомандован маја у Инжењеријску базу Команде инжењерије у Београду где
је и демобилисан, као старије годиште. Радио је послове шофера и дрејера „савесно, са довољно труда и залагања. у послу марљив и сналажљив. Поштен и одан.“
Тасић Л. Драгољуб, помоћник шефа војне поште XLV ударне
дивизије где је демобилисан. Живи у Ваљеву и јануара 1946. тражи
запослење. За њега је написано да је на дужности био добар, према старијима послушан, а млађе је правилно поучавао и саветовао.
Терзић В. Миладин, рођ. 1910, Дупљај (Лајковац), завршио жандармеријску подофицирску школу, ожењен, једно дете. Од 1931. до капитулације радио је у бив. Југословенској жандармерији у чину жандармеријског наредника. Време окупације провео је у Мионици, „присилно
мобилисан у редове Српске државне страже.“ СНО Мионица шаље ОНО
Ваљево мишљење, децембра 1946, да му не треба поверити никакву слу284

жбу јер је за време окупације у Мионици био жандармеријски наредник,
да је „према партизанском покрету био непријатељ, тиме што је организовао потере против бораца НОП“ и да је био „оштар и суров, и са одушевљењем и пуно воље ишао против истих.“ Такође, и као надзорник
затвора „ретко је са којим затвореником добро поступао.“ Доласком
НОВ, отишао је са четницима и са бив. југословенским жандармима.
Тодоровић Живорад, Мургаш (Срез тамнавски). Фебруара 1947.
године достављена је карактеристика, јер тражи посао. „Именовани је
1941. године добровољно ступио у четнике Косте Пећанца и са пушком
у руци борио се против партизанских одреда у Тамнави заједно са Немцима. У четницима је био око 5 месеци... Од ослобођења именовани се
показао добар према НОП-у и удовољио свим обавезама према држави.
Његова деца активно учествују у омладинској организацији.“
Трипковић (Радована) Милан, рођ. 4. септембра 1921, Ваљево.
Упутио је молбу за запослење децембра 1946. године. Пре рата, као и за
време окупације био је опанчарски радник у Ваљеву. Радио је код свог
оца. По доласку НОВ добровољно је, 20 септембра 1944, ступио у
Ваљевски партизански батаљон, где је остао до 2. марта 1945, а онда
пребачен у 31. српску бригаду 21. српске ударне дивизије. Учествовао је
у борбама у Срему и рањен у ногу у борби са Немцима код Јасеновца.
Укупно је провео 26 месеци у ЈА. Демобилисан је.
Урошевић Т. Боривоје, Веселиновац (Срез ваљевски), бив. подофицир Југословенске војске, завршио 4 разреда основне, 3 трговачке и
артиљеријску подофицирску школу. У молби пише: „Моје кретање за
време окупације је било овако: од капитулације бивше Југословенске
војске био сам код куће до септембра месеца. У септембру и октобру
био сам четовођа села Веселиновац, а од октобра 1941, до марта 1942,
био сам кући без дужности. У месецу марту насилно сам мобилисан у
СДС где сам провео до месеца септембра 1943. г. Од септембра месеца
1943. г., па до септембра 1944. године био сам у четницима Д. М. у Подгорској четничкој бригади, где сам био месеца јула и августа водник
минерског вода, а остало време сам био без положаја, као борац.“ Од 7.
октобра 1944. године, до демобилизације, 16. фебруара 1946, био је у
Артиљеријској бригади VI пролетерске дивизије Н. Т., као командир
батерије.“ МНО Лозница, септембра доставио уверење: „Да је молиоц
Боривоје владања и понашања доброг. За време окупације био је присилно мобилисан у четнике Д. М. где био извесно време, али за то време
није се истицао, већ што је морао радити. По доласку НОВ отишао је
добровољно у НОВ.“ Одлуком ГНО Ваљево, од децембра 1946, постављен је у Комуналном одсеку (Стамбено одељење) у звању дневничара
са платом од 2.400 динара.
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Ћосић Андрија, Јовања (Срез ваљевски), пекарски и посластичарски занат завршио је код Јовановић Ђорђа у Ваљеву. Марта 1947. године
тражи посао у задрузи или некој продавници, јер је сиромашан и 30%
инвалид. „За време окупације цело време је био код своје куће и није
учествовао у непријатељским редовима. По ослобођењу ступа у ЈА где
је био рањен и потом дошао кући. Доласком кући ради у фронтовским
организацијама, као и његови родитељи и показује се као симпатизер
НОП-а.“
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Повратници из заробљеништва и
интернације на берзи рада 1945. и 1946.
Једно од најхитнијих питања које је требало регулисати по ослобођењу била је репатријација. Она се односила на повратак наших држављана у домовину, који су услед рата и терора били приморани да напусте своје огњишта или су заробљени и присилно одведени у логоре.
Били су расути по разним земљама Европе, као ратни заробљеници,
интернирци, присилни радници, избеглице (било их је и на Корзици) и у
збегу (у Италији и Африци). Посматрано по федералним јединицама
Југославије, највише репатријараца било је у Србији, где су живеле
десетине хиљада Словенаца. Само у Ваљево је, 8. јула 1941. године, у
два воза, под пратњом Немаца стигло 522 Словенаца.229 На дан ослобођења, у Ваљевском округу, било је 1.117 породица избеглица, од којих се
989, током јула 1945. вратило се својим кућама или отишло на рад и
колонизацију у Војводину. Тих месеци, кроз Ваљево је прошло и неколико транспорта избеглица из других округа Србије. Нова власт је свима
обезбедила исхрану и смештај. Иначе, избеглице нису могле да добију
посао у месту у којем су избегле, већ су враћане у своје крајеве.
На територији Ваљевског округа било је преко 3.000 заробљеника и
1.193 интернираца, односно лица која су била на принудном раду.230
Средином 1945. и током 1946. заробљеници су почели да се враћају
у домовину, па и они из ваљевског краја. Убрзо траже посао.231
Недељник „Све за победу“, касније „Напред“, бр. 8, од 5. априла
1945, у тексту под насловом „Дочек једне групе заробљеника у Ваљеву“
пише како је се 28. марта увече на перону железничке станице окупило
неколико хиљада Ваљеваца да дочека једну групу, њих 9, заробљеника и
229

Лист „Све за победу“, бр. 24, од 26. јула 1945, текст под насловом: „Словенци се опраштају од Ваљева“, стр. 4.
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Радић, 1987, 115-122.
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МИАВ, ОНО Ваљево – Персонално одељење, кут. инв. бр. 2, 3, 5, 6. и 8.
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интернираца из Ваљева и Ваљевског округа. Сви су били радосни јер
„кад се враћају заробљеници, говорили су људи, то је добар знак. Примиче се рат своме завршетку, победница Црвена армија ослобађа заробљене и упућује их својим кућама. Они долазе са истока, али ускоро
очекујемо и оне са запада.“ Омладина је заиграла коло и запевала „Козару“ када је воз улазио у станицу. Заробљенике је, у име војске, поздравио Бошко Видаковић, командант Војне области, а у име ОНО Ваљево
секретар Живорад Љубичић. На дочеку, у име групе заробљеника, захвалио се Душан Босић из Ваљева. Потом су отпраћени „на челу са музиком, до кафане „Балкан“ где је заробљеницима приређена вечера.“
ЗАРОБЉЕНИЦИ
СНО Ваљевска Каменица, септембара 1945, Штаб за репатријацију
ратних заробљеника и интернираца за Хрватску упутио је (добили су
објаве) неколико заробљеника који су тражили запослење при овом
одбору. Они су добили бесплатну вожњу од станице у Осијеку, до места
рођења или пребивалишта и било је нужно да се јаве надлежној војној
Команди подручја:
Вуковић (Живојина) Светислав, рођ. 1919, Миличиница, срез
Подгорски – Ваљевска Каменица, заробљенички број 36238, био је, од
1941. до 1945, у лагеру VI/D Дортмунд – матични логор, затим VI/F
Бохолт, Немачка, ослобођен је од стране Америчких трупа. Радио је разне послове, а тражи запослење при СНО Ваљевска Каменица, септембра
1945.
Цвркотић Перивоје, рођ. 1914, село Чајетина, срез Златиборски,
заробљенички логор 103579, био је, од 1941. до 1945, у логору X/B
Сандбостел – Немачка. Ослобођен је од стране енглеских трупа. У заробљеништву је радио на „сељачким пословима“. „Против именованог не
постоји никаква жалба у односу на његово држање за време заробљеништва. На основу ових података именованог можете запослити уколико
не постоји жалба са друге стране.“ Тражи запослење при СНО Ваљевска
Каменица, септембра 1945.
Јовановић Божидар, рођ. 20. марта 1916, Црниљево (Срез подгорски), завршио је 4 разреда основне школе и 2 године подофицирске школе „која је раније била призната као 4 разреда гимназије“. Пре рата
радио је 8 година у бившој Југословенској војсци. Био је активни пешадијски наредник у штабу 40. пешадијског пука у Љубљани (административне послове). У заробљеништву је провео 4,5 године. Био је у логору
IX/C Болтеузло [исправно: Bad Sulza] – Тирингер, Немачка, заробљенички број 62798, а ослобођен је од стране Америчких трупа. Септембра
1945. тражи запослење при СНО Ваљевска Каменица. Првобитно добија
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посао у Одсеку индустрије и руда СНО Ваљевска Каменица, као референт статистике. Његово преузимање није извршено, како је наведено,
због недостатка одговарајуће квалификације. Затим, априла 1946, СНО
Ваљевске Каменице предлаже његово преузимање у Одсек трговине и
снабдевања на место Пауна Плећића, референта исхране.
***
Антонијевић Веселин, рођ. 14. фебруара 1902, Богатић, живи у
Ваљеву, завршена 4 разреда основне и 3 занатске школе, радио у железничкој секцији. У карактеристици пише да је за време окупације живео
у Ваљеву и да је „као присталица НОП-а био ухапшен и протеран у
лагер у Хрватску“. По повратку ради активно у антифашистичким организацијама. Због болести, треба му обезбедити канцеларијски посао у
Привредном одсеку (октобар 1945).
Антонијевић Драги, рођ. 30. октобра 1921, Шушеока (Срез колубарски), завршио 4 разреда гимназије и Санитетску подофицирску школу у Нишу. Пре рата, једну годину и три месеца био је активни санитетски п. наредник и радио на одељењима војних болница. Од капитулације
(15. јуна 1941), до ослобођења (5. маја 1945) био је у заробљеништву у
Немачкој и радио по заробљеничким болницама, као лекарски помоћник. По повратку, од 22. октобра 1945. био је секретар НОО у Ђурђевцу
– Срез колубарски. Августа 1946. тражи запослење у Државној болници
у Ваљеву.
Божовић (Живана) Вукосав, рођ. 15. фебруара 1910, Паштрић
(Срез колубарски), завршена велика матура и интендантска академија,
ожењен, једно дете. Имао 13 година службе на административним
пословима, као руководилац, интендант и благајник. Као активни официр, капетан II класе бив. Југословенске војске, заробљен је од стране
окупатора и био у заробљеништву у Немачкој, до јула месеца 1945. године. Био је у следећим заробљеничким логорима: Хоерсверда Oflag IV D,
у Хоенфелсу Oflag 78 E, у Нирнбергу Oflag XIII B и у Хамелбургу Oflag
XIII B, под заробљеничким бројем 6374. Пре рата припадао је демократској странци, породица „му је била на страни четника, с тим што их је
материјално помагала“, а он „и данас стоји по страни и не учествује у
обнови изградње земље.“ У карактеристици пише да је „у заробљеништву био на страни реакције, да у последње време није био против
НОП-а, колебљив и употребљив под контролом.“ Даље, у карактеристици се наводи да је „вредан, педантан и савестан“ и да послове финансијске струке познаје „сасвим добро“ и предлаже се његов пријем у Финансијски одсек СНО Мионица, „јер се у финансијским службеницима
оскудева“. У упитнику је навео да је у НОП-у имао „сестру Олгу која је
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ступила у Колубарски партизански одред 1941. год. и исте године погинула.“ Решењем Председнишва ОНО Ваљево постављен је у државну
службу у Финансијски одсек СНО Мионица.232
Божовић Ј. Живота, рођ. 12. јула 1903, Градац – Ваљево, завршена
нижа гимназија и годину и по Педагошке гимназије у Београду, има 22
године службе; последњи посао који је обављао био је у звању нижег
војног чиновника, капетан I класе – судске струке, VI положајна група.
Као активни официр јер заробљен и време окупације провео је у заробљеништву у официрском логору у Оснабрику, заробљенички број 2958
Oflag VIC. Од оснивања покрета у Оснабрику био је у антифашистичкој
организацији. По доласку, одмах се активирао. Марта 1946, предлаже се
његов пријем у Председништво ОНО Ваљево и постављен је за начелника Општег одељења.
Бојиновић Димитрије, рођ. 1917. у Робајама (Срез ваљевски),
живи у Ваљеву. Имао је колонијално-бакалску радњу у Ваљеву и обављао трговачки посао док радња, 1. марта 1947, није ликвидирана. Тражи посао у струци у неком државном трговачком предузећу. Уз његов
потпис на молби за запослење уписани су подаци о заробљеништву
„31520 – XVIII C“ док је место написано нечитко: Марктпунгау
(највероватније – Markt-Pongau – Аустрија)
Бранковић Ј. Стаменко, рођ. 3. јула 1917, Причевић (Срез подгорски), 6 разреда гимназије. Пре рата радио две године, као архивар у
Дирекцији ДТО у Београду. Време рата провео у заробљеништву у Италији и Немачкој. Заробљен је 23. априла 1941. године. Био је у Италији
„логор Прато – Изарко, покрајина Тирол; Чивидале код Удина, покрајина
Истра; Бергамо, покрајина Тирол; Карте Мађоре одакле је побегао.“
Поново је ухваћен 21. децембра 1943. и спроведен у немачки логор
Мозбург сталаг VII/А, затим у Лангенхесен где је ослобођен од III Америчке армије, одакле је транспортован у Нирнберг, заробљенички број
126437. Од доласка укључује се у НФ и ради у Комисији за ратну штету
Среза подгорског. Предлаже се пријем у Одсек трговине и снабдевања
СНО Ваљевска Каменица. Тражени су подаци о његовом „држању у заробљеништву“, а Команда прихватилишта ратних заробљеника и интернираца је одговорила: „Код нас и код Антифашистичког одбора ослобођених
ратних заробљеника нема жалбе на његово држање“, па сматрају да може
бити запослен.
Брдарић (Михаила) Сава, рођ. 1908, Пепељевац (Лајковац). Као
активни наредник – водник III класе бив. Југословенске војске заробљен
је по капитулацији Југославије, априла 1941, отеран у Немачку. Заробљеништво је провео у лагеру Stalag XII D, Trijer, заробљенички број под
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којим се водио је 57473. Ожењен, једно дете. Из заробљеништва се вратио 19. августа 1945. године. Од доласка из заробљеништва је „доброг
владања и својим држањем и понашањем показао се као искрен и одан
данашњици.“ Априла 1946. тражи посао у ВТЗ.
Брујић Душан, рођ. 26. априла 1916, Свети Марко (Перушић –
Лика), ожењен, двоје деце. Пре рата је радио је 3 године у Вистаду. За
време окупације је затваран, протериван на принудни рад у рудник –
одакле је побегао у Ваљево; затим је ухваћен и одведен у Немачку где је
провео 8 месеци; поново је побегао у Ваљево где је и дочекао ослобођење и отишао у НОВ. Марта 1946. тражи запослење.
Вацлав В. Мали, рођ. 13. септембра 1903, Кроучово (Чехословачка), завршио је основну школу, 4 разреда гимназије и државни конзерваторијум у Прагу 1925. године. Од те године радио је Љубљани (солиста
Народног позоришта и наставник Конзерваторијума), Вршцу (капелник
и наставник), Сомбору (капелник), Приштини (капелник, хоровођа
певачког друштва „Косово“), Дубровнику (капелник, хоровођа певачког
друштва „Слога“) и Скопљу (капелник, хоровођа певачког друштва „Вардар“, директор музичке школе и хоровођа певачког друштва „Мокрањац“,
диригент Народног позоришта). Обављао је послове педагога, капелника
војне музике, хоровође, диригента, директора... Пред рат долази у Ваљево
и ради, као капелник војне музике и хонорарни наставник певања у
Средњој пољопривредној школи. Као војни капелник I класе V пешадијског пука заробљен је 20. априла 1941. године у Брусу од стране немачке
војске. Боравио је у лагерима: Офенбург, Биберах, Нирнберг, Хамелбург.
Регистрован је под заробљеничким бројем 731 у Of V D. Из заробљеништва је ослобођен 6. априла 1945, од стране Американаца из Of XII B,
када се враћа у Ваљево. Ожењен, две кћерке. Јуна 1946. тражи посао, а
јула 1946. добио је постављење на место капелника у ЈА у Новом Саду.
Фрањо Крањц, мајор – шеф Војног одсека Антифашистичког логорског
руководства дао је, јуна 1946, следећу карактеристику: „Главни диригент
и музички стручњак тзв. уметничких друштава реакције у логору, није
никада својим иступањима – речима нападао НОП. Верујемо да је упознат са методама рада реакције кроз позоришта и да може дати значајне
податке о личностима које су се тим радом руководиле. Употребљив под
строгом контролом.“
Вилотијевић Стојадин, шофер из Гвозденовића „био је до 1943. г.
у заробљеништву, када је успео да пребегне у Русију и ступио је у партизане“ У СССР-у је био годину и по дана где је завршио шоферски курс.
Тај испит је наново полагао у Београду за тешка возила. Априла 1946.
тражи посао.
Виторовић М. Милорад, рођ. 1910, студент права који се активирао 1940. и био активни пешадијски поручник бив. Југословенске војске,
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заробљен је априла 1941. и налазио се у лагеру VI B – Варбург, XIII B –
Нирнберг и XIII B – Хамелбург, заробљенички број 1458. „Био је настањен у бараци реакционара, али није познато да се истицао у акцији.
Није познато ни да је јавно манифестовао своје симпатије према НОП-у.
Употребљив под контролом.“ Карактеристику је тражио ОНО Ваљево.
Воденлић С. Душан из Ваљева, рођ. 1897, бив. капетан I класе бив.
Југословенске војске поднео је молбу, крајем 1946, за запослење. Из
дописа који је упућен Прихватилишту ратних заробљеника и интернираца у Београду види се да је у логору Oflag XIII B – Хоесверде, Хоенфелс,
Нирнберг и Хамелбург боравио под заробљеничким бројем 6560. Одговорено је: „Био наклоњен реакцији, такођер и српском шовинизму, али
јавно није иступао. Употребљив под контролом.“
Војковић Ј. Бранислав, рођ. 25. новембра 1890, Совач (Срез
ваљевски), завршен Филозофски факултет у Београду, 28,5 година службе,
ожењен, троје деце. Живи у Ваљеву. У Скопљу је заробљен 8. априла 1941.
и одведен у Немачку. Био у логору Офлаг XIII-V, Нирнберг. По мишљењу
Просветног одељења ОНО Ваљево, уколико се „као заробљеник није
ограшио о народноослободилачку борбу, треба га преузети у државну
службу:“
Вујић Б. Ђорђе, рођ. 1900, Ваљево, пешадијски капетан I класе
бив. Југословенске војске. По завршетку школовања, 1920, ради у војсци
као официр на разним положајима (водник, командир чете, ађутант пука
и руковаоц слагалишта). По капитулацији Југославије заробљен је 16.
априла, као командант ратног батаљона и одведен у Немачку (нема података где) и био је до 16. новембра 1943. када је из заробљеништва отпуштен као болестан. Време до ослобођења Ваљева провео је код куће, а
потом се „ставио на расположење отаџбинско народно-ослободилачкој
војсци и у њу примљен као некомпромитован официр у сваком погледу.“
У народној војсци био је до 20. децембра 1945. радећи следеће послове:
наставник курса ратне службе, командант регрутног центра Ваљевског
војног подручја, рад у Штабу III допунске бригаде главног штаба за
Србију и шеф Мобилизацијске секције у Ваљеву. Маја 1946. тражи
посао.
Гвозденовић (Илије) Душан, рођ. 3. јуна 1903, Љубовија, Срез
азбуковачки, живи у Ваљеву, завршена нижа школа Војне академије. У
упитнику је наведено да је током окупације провео годину дана „у ропству“ (нема података где), а остало време на раду у Окружном начелству
у Ваљеву. Децембра 1944. предлаже се пријем у државну службу али не
у управну.
Глигоријевић (Уроша) Драгољуб, рођ. 17. септембра 1910, Суводање (Срез подгорски), Правни факултет са положеним судијско-адвокатским испитом, радио као судијски приправник Среског суда у Ваљеву
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за време рата, 8 година службе. Током окупације, 1943. године, био је
„принуђен на рад у Немачкој“, одакле је илегално пребегао у Швајцарску из које се вратио почетком априла 1945, ожењен, тражи посао. По
ослобођењу је судија Среског суда у Ваљевској Каменици. На питање да
ли има кога у непријатељским редовима, написао је: „Имао је брата Драгољуба у четницима Д. М. који се налази у затвору.“ Карактеристика:
„Друг Глигоријевић Драгољуб, још као ђак, припадао је групи напредних студената. За време окупације прогањан је као такав од стране четника Д. М., а 1942. г. интерниран је од стране окупатора у Немачку на
рад где је остао све до ослобођења. По доласку у домовину активизирао
се по свим антифашистичким организацијама и додељен на рад у Срез
подгорски где је успео да побољша стање у целом срезу, јер је пожртвовано ради на судским стварима и доносио објективне пресуде. Као организатор је сасвим добар и вредан и познаје све послове, а нарочито
административне.“ ОНО Ваљево – Председништво, априла 1946, предлаже га за помоћника окружног инспектора.233
Глишић (Косте) Милоје, рођ. 30. децембра 1911, Грабовица (Срез
ваљевски), 6 разреда гимназије, бив. поручник бив. Југословенске војске
био у заробљеништву у Нирнбергу и Хамелбургу, Oflag XIII B, заробљенички број 6762. Постављен је за чиновника Социјалног одсека ГНО
Ваљево по одлуци Министарства социјалне политике Србије.234
Грбоношић Б. Милијан, рођ. 17. децембра 1903, Уб, четири разреда основне и 3 занатске школе, ожењен, двоје деце. Од ослобођења
радио је као командир милиције, обавештајни официр, а потом као кривично-истражни референт Одсека унутрашњих послова СНО Уб, до
новембра 1945. У тачки 10. упитника где се наводе подаци о томе како и
где је провео време окупације, Грбоношић је марта 1945. написао да је
„као веза са партизанима 12. децембра 1941. ухапшен и спроведен у
Смедеревску Паланку у лагер; отуда пуштен, затим 18. марта 1942. спроведен у Шабац у лагер. Из Шапца пуштен и крио се у Срезу посавском у
селу Јошева, где је 14. децембра 1943. ухапшен и спроведен у Гестапо на
Бањици. Са Бањице упућен на принудан рад у Француску где сам био
све до 1. септембра 1944. када се јавио НОПЈ у Француској, одакле сам
кренуо за Отаџбину преко Италије где смо се обукли и оружје примили.
Из Италије се пребацио у земљу 19. децембра 1944.“ Новембра 1945.
године, у истој тачки, написао је следеће: „Од децембра месеца 1941. г.,
па до маја 1942. провео у лагеру у Смедеревској Паланци и Шапцу, те
провео до децембра 1943. код куће на Убу, а од децембра 1943. г. био у
233
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лагеру на Бањици, а потом спроведен, као политички кривац у Француску на рад где је био до септембра 1944. г. и тада отишао у партизане
Француске.“
Делач П. Фрањо, живи у Ваљеву, заробљен је 1941, као жандармеријски поручник бив. Југословенске војске. Био је у Немачкој у лагеру
Oflag 64, а касније 65, под заробљеничким бројем 01136. Из заробљеништва се вратио фебруара 1943. године. Штаб Босанско-херцеговачке дивизије, фебруара 1946. доставио је следећу карактеристику: „Пре ступања у
војску био је у заробљеништву у Немачкој. Његово држање у заробљеништву није нам у потпуности познато, али колико се могло сазнати, није се
држао лоше. За време боравка у војсци био је на дужности наставника
Трупне подофицирске школе. На послу је био марљив и залагао се да
изврши све задатке који су се пред њега постављали...“ Јуна 1946. тражи
посао, и како наводи у молби упућеној Експозитури „Воћар“ у Ваљеву,
демобилисани је борац ЈА, да је дуже време без посла и да, поред продаје разних животних намирница, најбоље му је „познат целокупни канцеларијски административни посао.“
Драјић Р. Јован, рођ. 17. марта 1907, Ваљевска Каменица (Срез
подгорски), 3 разреда гимназије. Није био у државној служби. Од 1941.
до 1943, помагао је НОП, као борац „на терену својега Среза подгорског“ када је септембра ухваћен и интерниран у Немачку. По ослобођењу Беча, 3. августа 1945, ступио је у ЈА. Демобилисан септембра, исте
године, од стране I Армије – инжењеријска бригада. Априла 1946. године предлаже се његов пријем у Одсек трговине и снабдевања СНО
Ваљевска Каменица.
Ђурђевић М. Сретен, Ваљево, активни пешадијски водник II класе
бив. Југословенске војске, заробљен је 1941, одведен у заробљеништво
(Stalg XVII B) где је остао до 16. јула 1945. године. Команда прихватилишта ратних заробљеника и Антифашистички одбор доставили су карактеристику да ратни заробљеници немају „жалбе на његово држање.“
Фебруара 1946. тражи посао, ожењен је и има двоје деце.
Игњатовић Радул, рођ. 11. јула 1922, Берковац, (Срез колубарски),
4 разреда основне и 2 ниже пољопривредне школе, ожењен. По ослобођењу 10 месеци је радио као кривично-истражни референт у Одсеку
унутрашњих послова, а пошто „Министарство унутрашњих послова
Србије не прима у свој ресор пољопривредне стручњаке“, тражи
запослење. За време окупације био је 1941. у Колубарском партизанском
одреду, затим је исте године заробљен и спроведен у логор у Шапцу, а
одатле интерниран у Немачку где је 1943. отпуштен, као болестан. У
карактеристици пише да се по повратку из интернације повезао „са
теренцима – партизанима“. По ослобођењу ступио је у војску. Фебруара
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1946. преузет је у Одсек трговине и снабдевања СНО Мионица, са
месечним принадлежностима од 2.400 динара.
Илић Л. Жарко, рођ. 19. фебруара 1896, Миличиница (Срез подгорски), живи у Ваљеву, завршио учитељску школу, ожењен, 3 деце (син
Лазар, 25 година студент медицине и од септембра 1944. у војсци; син
Душан, 23 године, исто у војсци од октобра 1944. до 1946, завршава
СТШ; ћерка Дивна, 18 година, ученица Трговачке академије). Време
окупације провео је: „У Немачкој у ропству“ из којег се вратио, маја
1946. године. Тражи посао учитеља у Ваљеву.
Илић Живота, рођ. 14. марта 1906, Стублине (Срез посавски), 4
разреда основне школе, 10 година службе, радио је као државни путар,
ожењен, једно дете. Као војни заробљеник, био је у Немачкој, од 11.
априла 1941. до 27. јула 1945. у лагеру „VI B, Stalag 88609 P.K.“ Током
заробљеништва није мењао логор, већ само радне команде. Нема података о „држању у заробљеништву“, али се наводи да је пре рата припадао
ЈРЗ и да по доласку кући „јавно иступа против тековина НОП-а, критикује рад народних власти и активиста фронта.“235
Живановић (Душана) Живан,236 рођ. 17. августа 1910, Станина
Река (Срез подгорски), живи у Мионици, завршио Средњу пољопривредну школу у Ваљеву, 5,5 година службе, ожењен, два сина. Пре рата
био је пољопривредни референт у Колубарском срезу. Време окупације
провео је у заробљеништву у Немачкој, Oflag V B/55 (у другом акту
пише: логор V-D/55/ Ofenburg), заробљенички број 215. Месец дана по
повратку из заробљеништва, јула 1945, тражи посао иако је већ је био
распоређен на дужност помоћника управника Државног расадника СНО
Мионица. У карактеристици уз упитник, из августа 1945. године, пише:
„Живановић Живан је пре окупације био активни сарадник ЈРЗ и лични
пријатељ Ђуре Јанковића. Од 1941. године је у ропству све до ослобођења. Податке о држању у ропству немамо, али како смо обавештени из
непоузданих извора да се исти лоше држао у ропству. По доласку из
ропства држи се лојално и труди се у раду, а политички је непоуздан.
Мишљења смо да се именовани преузме у службу и да се има у виду
његов рад.“ Председништво министарског савета, јануара 1946, доставило је кратку карактеристику: „Неутралан и без става.“ Именовани је,
јануара 1946, године преузет у државну службу.
Јанковић (Драгомира) Божидар, рођ. 26. октобра 1919, Гвозденовић (Срез тамнавски), живи у Ваљеву, 4 разреда основне школе, 3 разреда
гимназије и завршену артиљеријску подофицирску школу, имао је чин
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поднаредника. Време окупације провео је у заробљеништву у Немачкој
где је био до 27. марта 1945. године. У ЈА ступио 7. јуна 1945. где је радио
као писар у Економском одсеку Ваљевског војног подручја, све до 18.
јануара 1946. године. Тражи посао и препорука је да се прими у ВТЗ.
Јанковић Ћ. Љубомир, Ваљево. Као бив. активни капетан I класе,
бив. Југословенске војске био је у немачком заробљеништву. У молби за
запослење нема података где је био, али је написао да је 28. јануара
1945. „кренуо у бегство из фашистичке руке – из тог тешког немачког
заробљеништва“, да би 5. фебруара пришао Црвеној Армији и 6. априла
1945. приспео кући и „одмах се ставио властима на расположење.“
Радио је у Одбору за обнову стамбених зграда у Београду од 29. јула, а
пошто је дошло до смањења посла (већ се знало да ће са 31. децембром
1946. остати без службе), тражи посао. Његова породица је за то време
била у Ваљеву. Један је од ретких који у молби, поред материјалних проблема, износи и своја осећања: „Због одвојености од породице и тиме
изложен (нарочито) трошковима на две стране. Дакле, породицу нисам
могао помоћи с ничим. Досадио ми је тај усамљени живот.“
Јанковић Момчило (видети: Комисија за ратну штету).
Јовановић Т. Милорад (видети: Грађевинарство).
Јовановић С. Страшимир, Ваљево, капетан бив. Југословенске
војске. Од 27. априла 1941. био је у немачком заробљеништву у логорима Трир, Хамелбург, Хохенфелс, Нирнберг и Хоесверда, логор XIII B,
заробљенички број IV D 6658. Из заробљеништва се вратио 6. јула 1945.
године. Фебруара 1946, тражи посао, по могућству административни,
јер познаје дактилографију.
Јоксимовић М. Љубомир, Ваљево. Фебруара 1946. тражи запослење у транспортном предузећу и наводи да је био присталица НОП-а због
чега је прогањан из логора у логор. О томе могу посведочити Ковачевић
Милутин, зв. Ћамило, професор гимназије Нешовић и чиновник Финансијске дирекције Лазић. Као активни пешадијски поручник бив. Југословенске војске, до рата 1941, служио је у V пешадијском пуку у Ваљеву и
ту заробљен 28. априла 1941. године. Одведен је у Немачку – Osnabrűch
VI C бр. 6676, Hamelstein II A, Sanbostel B, Bocholt, где је био до 4. септембра 1945. када је пристигао у прихватилиште у Осијеку.
Ковачевић Злата, (видети: Дечији дом – Обреновац, Забрежје).
Којић А. Миладин, рођ. 18. марта 1911, Грабовац (Срез посавски),
живи у Ваљеву, 4 разреда основне школе и 2 године пешадијске подофицирске школе бив. Југословенске војске, ожењен. Радио је, од 1927. до
априла 1941. на дужности подофицира писара у штабовима и у трупи.
Од капитулације до 9. маја 1945. био је у Немачкој, као ратни заробљеник, заробљенички број 75455, лагер XVIII В. По повратку ступио је у
ЈА где је, радећи послове дактилографа, био до 16. августа 1946. године.
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Истог месеца, тражи посао у Фабрици за прераду воћа „Колубара“ –
Ваљево на место књиговође. Нема података да ли је посао добио али је
достављена неуобичајена карактеристика, од стране полит-комесара
мајора Војног округа у Ваљеву у којој пише: „Друг је у личном животу
неисправан, велики женскарош, недисциплинован. Његови поступци и
став јасно доказују да није пријатељ ФНРЈ. Отпуштен је из ЈА, као непоуздан и неповерљив.“ У свом упитнику на питање да ли је имао неког од
уже породице за време окупације „у окупаторској војсци или у издајничким редовима (Д. М., Недића, Љотића и др.) одговорио је: „Јесте брат
Стојадин, од 1941. год. до 1942. год. априла месеца када је заробљен од
стране четника Д. М. и предат Немцима, који су га спровели у партизанске лагере у Норвешку где је провео све до ослобођења, када се вратио у
Отаџбину.“
Лазаревић Никола, рођ. 15. јула 1912, Доња Буковица (Срез подгорски), 4 разреда основне и 3 разреда занатске школе, ожењен, 4 деце.
Време окупације провео је у заробљеништву у Немачкој у логору Оснабрик, Oflag VI c/d, где је од првог дана заробљеништва, маја 1945, сарађивао са партизанским покретом у лагеру. Био је члан антифашистичког
већа заробљених Југословена у Немачкој. „Ту је показао велики полет и
напредан у циљу где је поред руског и пољског језика, научио много
ствари из опште науке.“ Из заробљеништва се вратио 20. јула 1945.
године. Одмах се укључио у рад антифашистичких организација. Исте
године, почиње да ради као шеф Персоналног одсека СНО Ваљевска
Каменица. Председништво ОНО Ваљево је мишљења, јануара 1946, да
га треба преузети у државну службу и оставити на месту на којем ради.
Лазаревић Д. Радисав, рођ. 6. новембра 1903, село Гвозденовић
(Срез тамнавски), живи у Ваљеву, 8 разреда гимназије. Радио је у Начелству округа ваљевског када је 13. априла 1941. одведен у Немачку, као
ратни заробљеник где је био до 23. фебруара 1942. када је због болести
пуштен. После три месеца боловања постављен је за чиновника Окружног начелства у Нишу и у Ваљеву. У карактеристици шеф Управног
одсека И. Гојковић наводи да је исправан чиновник, да није сарађивао са
фашистичким организацијама и да „заслужује да буде преузет у државну
службу.“
Лукић (Гвоздена) Илија, рођ. 1921, Ребељ (Поћута – Срез подгорски), бив. активни подофицир IV пешадијског пука „Стеван Немања“ у
Ужицу (годину и по дана). Време окупације провео је у заробљеништву
у Немачкој. Заробљен је 17. априла 1941. у Косовској Митровици од
стране немачке војске и као заробљеник регистрован под бројем 103859
у Сталагу X B. Ослобођен је, исто 17. априла, али 1945. године од стране
енглеских трупа. Доласком из заробљеништва се активирао, а фебруара
1946. изабран је за секретара МНО Совач – Кунице. Октобра исте године
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тражи да буде преузет у државну службу јер има бројну породицу (родитеље, 4 брата и једну сестру) којој треба да помогне. Навео је да о његовом владању и понашању у заробљеништву могу да посведоче Михајло
Петровић, учитељ из Ваљева са службом у Министарству просвете и
Драгиша Дрењаковић, бив. капетан Југословенске војске, а у то време,
наставник Подофицирске школе у Ћуприји. Тим поводом, прибављени
су подаци и јануара 1947. ради се на изналажењу могућности за његово
запослење.
Марић Павле, наставник Средње техничке школе у Ваљеву. Био је у
затвору, а 1944. је протеран у Немачку. (видети: Средње техничка школа)
Маринковић Т. Михаило, рођ. 20. априла 1896, живи у Ваљеву.
Има 22 године службе у бив. Југословенској војци. Радио је 12 година
као помоћник команданта дивизије, а 10 година био је војни референт.
Заробљен је 17. априла 1941. у Ивањици и у заробљеништву је био до
13. јуна 1945. године. У молби не наводи где је био. Марта 1946, тражи
запослење.
Марковић Милан, из села Тубравић (Срез ваљевски), свршени ђак
ниже пољопривредне школе. У карактеристици пише: „Именовани је,
када је образована Пољска стража у Поћути, 1942. г. био 7 дана мобилисан. У Пољској стражи једно вече када га је командир Пољске страже
позвао и рекао да иде на терен у Повлен – Дијавицу да проналазе партизане, то вече је он рекао да неће да иде и који заиста није ни отишао.
Овај командир га је оптужио као саботера и који је пао од стране власти
Немцима и спроведен у логор.“ Нема података где је био у заробљеништву или интернацији и где тражи запослење, фебруара 1946. године.
Матић Д. Војислав, рођ. 1907, Ваљево, завршио је 8 разреда гимназије и нижу школу војне академије. Као официр бив. Југословенске
војске време окупације провео је у заробљеништву – последњи лагер
XIII B Хамелбург, заробљенички број 303. По ослобађању, 1. јула 1945,
вратио се у домовину и јануара 1947. тражи посао. Сматра да је способан за „административне послове.“
Миладиновић М. Миливоје, службеник поште у Ваљеву. „За време окупације налазио се у заробљеништву у Немачкој где је имао, по
сазнању, добро држање. По ослобођењу дошао је у земљу и прикључио
се народном фронту. По природи је тих и миран. Као службеник је
добар.“ Био је у логору – Stalag XXVII B, бр. 75830. Нема података о
„држању у заробљеништву“.237
Милановић М. Драгомир, рођ. 1902. у Книну, „завичајно у Ваљеву“, ожењен, једно дете, почетком 1946, моли за посао у руднику „Драчић“. Као активни пешадијски водник бив. Југословенске војске радио је
237

Исто, ОНО Ваљево – Персонално одељење, дел. бр. 746, кут. инв. бр. 4.

298

25 година, од тога „служио у Ваљеву 17 година“ на административним и
интендантским пословима, а из заробљеништва је дошао средином 1945
(заробљенички број 10218, логор III А).
Миловановић Љ. Селимир, рођ. 1913, Ратковац (Срез колубарски), артиљеријски потпоручник бив. Југословенске војске. Налазио се у
заробљеништву од 1941. године у лагеру Oflag XIII B Hammelburg, заробљенички број 3737. Од Антифашистичког логорског руководства
стигла је, априла 1946, карактеристика: „Противник НОП-а, несавесни
инструменат реакције. Неспособан за личну акцију. Употребљив под
контролом.“ По добијеном допису Председништво ОНО Ваљево обавестило је СНО Мионица да „исти не може бити запослен, ради свога
држања и рада у заробљеништву.“
Милојевић Војислав, рођ. 6. априла 1908, Смедерево (Срез подунавски), живи у Ваљеву, капетан I класе бив. Југословенске војске. У
свом обраћању ОНО Ваљево, фебруара 1946, написао је следеће: „По
доласку из заробљеништва у отаџбину 28. августа 1945, Комисија за
репартрирање заробљеника из Немачке у Осијеку, свима нама (приликом
упута својим кућама) саопштила је да сада идемо својим кућама, а да ће
нас по специјалности службе позвати на дужност. Од доласка својој
кући, па до данас, протекло је пуних 5 месеци, а службе никакве нисам
добио.“ Тражи посао и то канцеларијску службу „пошто за исту има
способности.“ У заробљеништву је био од 1941. године у лагеру XIII B
Hammelburg, а у Sandbostelu до ослобођења, под заробљеничким бројем
2329. Од Антифашистичког логорског руководства добијана је, марта
1946, карактеристика: „Још у почетку заробљеништва показао се као
несолидан и некарактеран. Био је стално уз реакцију, али неактиван.
НОП-у никад није пришао. Трговачки дух. НЕУПОТРЕБЉИВ.“ Да ли је
добио посао – нема података.
Милошевић (Момчила) Љубиша, рођ. 24. августа 1924, Ваљево,
основну школу, 5 разреда гимназије и Трговачку академију завршио је у
Ваљеву. Од капитулације Југославије, до 1943. био је ђак Трговачке академије. У септембру, исте године, почиње да ради као чиновник у Трговачкој банци у Ваљеву, када је ухапшен од специјалне полиције и предат
Гестапоу и отеран на Бањицу. Из Бањице је интерниран 11. септембара
1944. за Матхаузен, потом у Гусен II, па у Гусен I, где је остао до 5. маја
1945, тј. до ослобођења. По доласку се одмах укључио у рад свих антифашистичких организација. Прво је радио у Одељењу унутрашњих
послова ОНО Ваљево на дужности помоћника начелника, затим у Одељењу трговине и снабдевања ОНО, као шеф Одсека за цене. Марта 1946.
предложен је за управника Пиваре А. Д. – Ваљево, што је прихваћено.238
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Николић Б. [В.] Душан, учитељ ОШ Врело (Срез тамнавски), био
је у заробљеништву у Немачкој, последњи лагер Хамелбург, Oflag XIII
B, има чин резервног потпоручника.239
Павладољски (Михаила) Алекса, рођ. 14. марта 1907, Хасар –
Јурт – Кавказ, живи у Ваљеву. У рубрици упитника где одговара које
занимање и положај има написао је „писар, а сада је беспосличар“. Имао
је завршену велику матуру и једну годину универзитета. „Од 1929. године новембра месеца по завршетку монтерског курса ради у ВТЗ у Крагујевцу. Био сам упослен у поменути завод у својству квалиф. радника
надничара. Према својој спреми и способности радио сам на административним радовима као маркер тарифних радова и као писар. Имам
уверење и са карактеристикама за мој рад.“ Капитулацијом Југославије
мобилисан је, у јуну 1942. и налазио се у Пољској, Немачкој, а пред крај
у Љубљани (Словенија). У време попуњавања упитника, априла 1945,
имао је жену Јелену, рођ. Кораћ, стару 27 година и ћерку Веру од 4 године. Молбу за запослење упутио је Персоналном одсеку ОНО Ваљево 17.
септембра 1945. и у њој пише: „Пошто сам сиромашног стања и немам
никаквих прихода за опстанак, а имам жену и дете, молим горњи поменути наслов, да ми да запослење према мојим квалификацијама, како
бих могао поштено зарадити корице хлеба, а својим радом и знањем
допринети користи на изградњи нове Југославије.“ Карактеристика није
написана, само је црвеном оловком на полеђини документа дописно:
„Запослити у Одсек за исхрану.“
Павловић Милош, Ваљево. Завршио је подофицирску школу и од
маја 1927. је активни подофицир бив. Југословенске војске све до 1941.
када је заробљен и одведен у Немачку. Оставио је жену и дете од 9 месеци у Хрватској које су усташе протерале у Србију. Из заробљеништва се
вратио августа 1945. године; ослобођен је од стране Американца. Јануара 1946, када пише молбу, још увек је без запослења. ГНО Ваљево наводи да нема податке о његовом држању у заробљеништву, али да „по
доласку из заробљеништва држи се непријатељски према фронту и тековинама народноослободилачке борбе.“
Пајић П. Боривоје, Ваљево. Децембра 1946, поднео је молбу за
посао наглашавајући да има довољно праксе за опште административне
послове. Завршио је виши течајни испит и НШВА. Пре рата је био
активни официр бив. Југословенске војске. Рат га је затекао у својству
потпоручника у Младеновцу. Заробљен је и отеран у Немачку у Oflag VI
C, Оснабрик, заробљенички број 4533.240 По ослобађању из заробљени239
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штва дошао је у Ваљево код оца коме је помагао у „занатском раду и све
време активно радио у фискултурном друштву Будућност.“
Петрашевић Б. Душан, рођ. 30. септембра 1922, Звечка (Срез
посавски), 4 разреда гимназије и 2 ниже пољопривредне школе, ожењен.
У тачки: 9. Где је провео и у ком својству од капитулације до дана ослобођења?, написао је: „До августа 1941. г. код своје куће. Од августа 1941.
г. до децембра у партизанима. Од јануара до априла 1942. г. у логору –
Шабац. Од априла 1942. до априла 1943. г. у Немачкој на присилном
раду. Од маја 1943. г. до априла 1944. г. код куће. Од априла до августа
1944. г. присилно мобилисан у четнике Д. М.“ Септембра 1944, по ослобођењу Звечке отишао је добровољно у НОВ и био рањен 25. новембра
1944. Отпуштен је као неспособан за војску и дошао је кући као инвалид. По доласку кући, активирао се и био је секретар МНО Звечка,
секретар месног одбора НФ и народни тужилац. Јануара 1947. предлаже
се његов пријем у Пољопривредни одсек СНО Обреновац.
Пиргић (Николе) Боривоје, рођ. 12. фебруара 1912, Ваљево, 7 разреда гимназије и завршена нижа школа Војне академије са 58. класом.
Има 8 година државне службе. Последње звање у служби му је било
мобилизацијски официр V пешадијског пука у чину поручника. У
немачко заробљеништво је пао 1. маја 1941, где је био до 2. јула 1945.
године. Био је Хамелбургу XIII B, заробљенички број 147 Stalag VIII D,
бр. деловодника 74061, од 2. јула 1945. године. Тек у јуну 1946. добија
посао магационера у Машинско-тракторској станици у Ваљеву. Његови
најближи: отац Никола, брат Драгутин, сестре Милица и Олга су за време окупације и после ослобођења активно сарађивали са НОП. За Олгу
је написао следеће: „Сестра Олга, свршени матурант гимназије у Ваљеву и чиновник раније фабрике „Вистад“ у Ваљеву, за време окупације
била је обавештајни орган, одржач везе, курир коначар, орган за прикупљање и пренос муниције, санитетског материјала, хране, одеће и обуће
и, у свим приликама и пословима, активни члан позадине у тесној вези
са фронтом у Ваљевског партизанског одреда, те је, као таква и стрељана на Бањици 7. јуна 1943.“ Отац Никола, абаџијски радник, „био је
један од највернијих помагача своје кћери Олге.“
Покорни М. Војислав, рођ. 16. маја 1903, Шабац, завршио: 6 разреда гимназије, Нижу школу Војне академије, радио-телеграфску школу
и официрско-артиљеријску школу; ожењен, 4 деце. Ради од 1923. године
– био је водник у артиљерији, командир батерије, ађутант пука, командант дивизиона, а последње звање је командант I артиљеријског дивизиона XVII артиљеријског пука у чину мајора. Време окупације провео је у
заробљеништву у Немачкој – Oflag 13 B. Био је у логорима Хоесверда,
Росберг, Нирнберг и Хамелбург под заробљеничким бројем 6533. Пред301

седништво ОНО Ваљево предложило је, почетком 1947, да се постави за
административног службеника при Просветном одсеку СНО Обреновац.
Са тим предлогом није се сагласило ни Министарство просвете, ни СНО
Обреновац.
Ранисављевић М. Бранко, рођ. 15. јула 1904, Ваљево, завршен
Правни факултет. У управној служби провео је непуних 16 година, ожењен. „Од капитулације Југославије, до краја маја 1942. г. био је у заробљеништву у Немачкој. Почетком октобра 1942. г. одређен је за среског
начелника у Белановици – Срез качерски, где је остао до 12. фебруара
1943, када је ухапшен од Гестапоа и био у затвору у Крагујевцу до конца
фебруара исте године. Месеца марта 1943. г. премештен за среског
начелника у Убу и ту остао до 9. септембра 1944. год. када је напустио
дужност и дошао у Ваљево (иако је Уб ослобођен тек почетком октобра
1944. год.) и у Ваљеву остао до ослобођења.“ Од стране Гестапоа је
1943. године ухапшен јер му је на терет стављено: „1. што није извештавао о рушењу железничке пруге Љиг – Милановац од стране партизана,
2. што је у две општине поставио за председнике људе наклоњене партизанима, 3. да је знао за некакво оружје сакривено у Белановици.“ Иначе,
по његовој изјави, и у Белановици и у Убу, колико год је могао заштићивао је присталице НОП-а, о чему може посведочити Ђорђе Селаковић,
адвокат и председник НОО у Убу. Упитник је попуњен крајем 1944.
године. Управни одсек ОНО Ваљево, односно И. Гојковић је написао:
„Добар и карактеран човек и државни службеник. Сматрам да би именовани могао бити преузет у државну службу, али не у управну службу, већ
у неку другу грану народне власти.“ Присталица је НОП-а, као и оба
његова брата. Брат Боривоје, доктор, капетан је у ЈА. По ослобођењу
радио је као регистратор у Комисији за ратну штету ГНО Ваљево, марта
1946. преузет је у државну службу као референт статистике при ОНО
Ваљево, са принадлежностима у бруто износу од 3.000 динара.
Роган Н. Миро, рођ. 10. маја 1906, село Његановићи (срез Билећа –
Херцеговина), 4 разреда основне и 2 подофицирске школе, ожењен, два
сина. Има 19 година службе на административним пословима као активни подофицир по чину пешадијски водник III класе. „Од 14. априла
1941, до 9. маја 1945. године био у немачком заробљеништву, као ратни
заробљеник у Stalag XVIIB у Кремсу – Аустрија, регистрован под бр.
75241. Од 9. маја, до 19. јуна 1945. године био на путу за отаџбину и
одмарао се код куће, а 19. јуна 1945. године ступио добровољно у ЈА.“
Демобилисан је 19. децембра 1945. године. Од чланова уже породице
брат Василије Н. Роган, ступио је у НОВ 1941. и командир је II чете, I
батаљона, X херцеговачке бригаде. Јануара 1946. тражи посао дактилографа или административног радника у Грађевинском одељењу ОНО
Ваљево.
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Савић Д. Богољуб, Седлари – Ваљево, бив. подофицир (наредник
у бив. Југословенској војсци), ожењен. Јануара 1947, тражи посао, а у
молби је изложио своје кретање за време окупације. Пре рата био је са
службом у Ђевђелији. По упаду немачке војске повукао се са бив. Југословенском војском у Грчку, где је маја 1941. у месту Коломата заробљен
од стране Немаца. Приликом транспортовања за Немачку из Пиреја за
Солун, брод је наишао на мину и потопљен у Солунском заливу. Тада је
успео да побегне за Ђевђелију, жени, а затим заједно за Ваљево где се до
16. фебруара 1943, скривао од „непријатеља и домаћих издајника“. Тада
су га Немци ухватили и одвели у заробљеништво, прво у Београд, а
потом у Немачку у логор Саган VIII C. Имао је заробљенички број
67.679, где је остао до 28. априла 1945, када је ослобођен од стране америчке војске у близини Брауншвајга. У земљу се вратио 27. августа
1945. и одмах се јавио месној команди. Стигле су две карактеристике.
Једна од СНО Ваљево, 11. фебруара 1947, у којој је написано да је: „За
време окупације 1941. год. био сарадник Драже Михаиловића, као водник око 2 месеца. 1942. год. пријавио се за логор у Немачку где је био
све до 28. августа 1945. год. По доласку из Немачке показивао је се
непријатељски расположен према данашњици, што се такође и данас
код њега одражава. За време прошлих избора, 10. новембра 1946. год.
радио је противу нашега кандидата.“ Четири дана касније, од Министарства унутрашњих послова ФНРЈ – Одељења за ратне заробљеника
написано је да је: „За време заробљеништва имао исправно држање
према НОП-у.“
Савић Малиша, рођ. 26. априла 1913, Мионица, живи у Ваљеву, 8
разреда гимназије. Од капитулације Југославије до ослобођења био је у
заробљеништву у Немачкој Stalag XVII A, под бр. 46566. По доласку из
заробљеништва укључио се у антифашистичке организације. Априла
1946. преузет је у државну службу у Одсек трговине и снабдевања ГНО
Ваљево, као чиновник приправник X групе.
Савић (Милована) Миливоје, рођ. 5. новембра 1920, Брежђе
(Срез колубарски), 4 разреда основне и 4 ниже трговачке школе и завршену инжењерску подофицирску школу. Има једну годину службе –
радио је као активни инжењеријски наредник чете (административни
подофицир у чети) бив. Југословенске војске. Од капитулације Југославије, од априла 1941, до маја 1945, провео је у заробљеништву у Немачкој Stalag II A, Неубранденбург, заробљенички број 74630. По повратку
из заробљеништва био је врло активан у свом селу. У молби за запослење, упућеној Председништву ОНО Ваљево 19. децембра 1945. године,
написао је: „налазим се у Народној болници у Ваљеву као рањеник.
Рањен сам од стране терористичких банди Д. М., који су напали на кућу
у ноћи 27/28. новембра 1945. године, и бацили бомбе, од којих сам
рањен ја, отац ми Милован и сестра Босиљка (који су у истој болници), а
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мајку и сестру су заклали. Кућу су опљачкали и запалили све што нису
могли однети...“ Даље наводи где је био у време окупације и моли да му
се да нека служба, „јер када изађем из болнице немам никаквих средстава за живот.“ Председништво, јануара 1946, предлаже да се распореди у
СНО Ваљево на радно место статистичара. Допис сличне садржине упутио је и његов отац, који је провео 14 година службе, као путар на бановском путу. Услед задобијених рана на ногама тај посао није могао више
да обавља и добија посао надзорника путева у СНО Мионица, јер „ужива добар глас код грађана тога среза.“
Сенић К. Живан, рођ. 15. јула 1907, село Рабас (Срез ваљевски), 6
разреда гимназије у Ваљеву и Геометарску школу у Београду. Радио је у
катастру од 1930, до капитулације 1941. када је у априлу заробљен. У
немачком заробљеништву био је септембра 1945 – Oflag VI C –
Osnabrűch. Априла 1946. тражи посао – заинтересован је за место геометра у СНО Мионица.
Синђелић С. Марко, био је у заробљеништву у Немачкој, у лагеру
Оснабрик, Oflag VI C, као нижи војни чиновник.241
Стаменковић Милка. Председништво ОНО Ваљево ургира, јуна
1946, код Јавне берзе рада у Ваљеву да запосли Милку Стаменковић у
Војно-техничком заводу у Ваљеву. У образложењу је написано: „Другарица је борац од 1941. године, заробљена је 1943, од стране окупатора и
послата у логор у Немачку, а потом у Грчку, одакле је сада дошла. Другаричин муж је стрељан 1943. год. у Земуну због илегалног рада, и другови борци од 1941, упутили су је овом одсеку с молбом да се одмах запосли јер је без средстава за живот. Молите се да другарицу запослите у
ВТЗ на неком лакшем послу док се не опорави, а у чему се сагласио и
Персонални одсек ВТЗ и чека је са вашим упутом.“242
Станојловић (Миливоја) Милутин, рођ. 22. децембра 1920, Дружетић, срез Подгорски, студент права. Радио је 1941. године при Првој
подгорској чети, да би период 1942-1944. провео у логорима у Ваљеву и
Шапцу, а 1944. отеран на рад у Немачку у фирму “Union Brikenbad” –
Дортмунд. СНО Ваљевска Каменица доставио је две карактеристике. У
првој, од октобра 1945. наведено је да је по доласку из Немачке незаинтересован за народни фронт, да „сваки дан само пијанчи и са пијаним
људима се стално налази у друштву“. У другој, од децембра исте године,
пише да је „од ослобођења именовани симпатизер НОП, али услед болести није толико показао агилности за рад.“ Посао тражи „ради личног
издржавања и наставка школовања.“
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Степановић Добривоје, рођ. 9. септембра 1922, Мали Борак, 4 разреда основне школе, шеф одсека Управе народних добара – Уб; време
окупације провео је тако што је „1941. године био у партизанима, затим
је заробљен и отеран у концентрациони логор одакле је интерниран за
Немачку, а по ослобођењу, 15. јуна 1945, ступио у службу.“
Стојановић Ђорђе, бив. државни путар. Председништво ОНО
Ваљево је јула 1945. тражи карактеристику од Штаба за репатријацију
ратних заробљеника и интернираца у Београду и том приликом доставило следеће податке: „За цело време окупације био је у заробљеништву и
имао је заробљенички број 6771, Stalag VII A у Мазбургу, а који је 29. IV
1945. год. ослобођен од стране Америчке војске.“243
Станишић М. др Милан, све време окупације био у заробљеништву у Немачкој (сталаг IV и IV C) и радио у заробљеничкој болници
(видети групу: Здравство)
Станојевић Петар, наредник бив. Југословенске војске, немачко
заробљеништво провео је у лагеру XIII C Marktfurgan, заробљенички
број 31307.
Ташић (Миладина) Живота, рођ. 18. маја 1915, Јабучје, Уб, завршена Трговачка академија, живи у Ваљеву. Од капитулације до 8. септембра 1943. године био у заробљеништву у Италији и после капитулације Италије побегао у Швајцарску и одатле стигао у Ваљево 5. јануара
1944. године. После ослобођења Ваљева добровољно се јавио у НОВ.
Био је борац – писар Команде позадине Прве пролетерске дивизије и
чета прекобројног људства „Именовани је имао исправно држање од
доласка из заробљеништва, иако су његови били непријатељски расположени према НОП-у.“ Ово је део карактеристике која је написана у
Персоналном одсеку ОНО Ваљево, јануара 1946. Из Прве пролетерске
дивизије – Команде позадине, стигла је следећа карактеристика коју је
31. децембра 1945, написао, у име комесара – командира, Драг. Јовановић: „Ступио у Југословенску армију 24. IX 1944. год. добровољно. Као
војник добар, дисциплинован, поштен, вредан и храбар. Сва наређења
претпостављених старешина извршавао је тачно и на време. Однос према друговима, као и према претпостављенима старешинама био је
добар. На свим дужностима, на којима је био до сада, одговорио је у
потпуности. За рад се увек свесрдно залагао. Има добре перспективе за
развијање нарочито на културном пољу. Теоретски је добро изграђен
добро познаје све ствари које се одигравају у земљи ван ње. Треба му
помоћи при усавршавању јер ће именовани много допринети при
изградњи наше младе државе. Политичкој организацији не припада ни
једној, али има услова да буде примљен ако се и у будуће буде показао
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као што је до сад. Кажњаван није био.“ Персонални одсек ОНО Ваљево
доставио је Министарству финансија, јануара 1945, следећу карактеристику: „Именовани је имао исправно држање од доласка из заробљеништва, иако су његови били непријатељски расположени према НОП-у.
По доласку из заробљеништва упошљава се у Финансијску дирекцију
где се показао ко врло вредан и способан службеник. Доласком НОП-а
ступа добровољно у редове, а по демобилизацији, долази натраг и моли
да буде примљен у ресор Министарства финансија јер му је та служба
позната пошто је ту радио.“
Тешановић Б. Божидар, Ђурђевац (Срез колубарски), завршио
велику матуру и Војну академију. До рата је био на служби у бив. Југословенској војци, као потпоручник. Од 1941. је у заробљеништву у
Немачкој Oflag VI C Оснабрик, заробљенички број 2548/VI B, одакле се
вратио новембра 1945. и од тада је у Ђурђевцу. Приликом бомбардовања
логора задобио је повреде и проглашен од Вишег инвалидског суда за
Србију за ратног војног инвалида. Маја 1946. тражи посао, али Антифашистичко логорско руководство дало је наредног месеца карактеристику: „Био је члан 'Заједнице' све до ослобођења. Рђав, профашистички
расположен. Неупотребљив.“
Тодоровић С. Миодраг, мајор бив. Југословенске војске, живи у
Ваљеву. Као ратни заробљеник био је у Немачкој од капитулације 1941.
до 2. јула 1945. године. У заробљеништву је био у Offenburgu (V D), у
Hammelburgu и Nirnbergu XIII B, заробљенички број 932. Јануара 1946.
тражи посао. У својој молби пише да је по доласку из заробљеништва
добио два пута по 3.000 динара, па се пита да ли је то довољно за
„опстанак једног човека у времену од 14 месеци.“ Такође, даље пише да
разуме да официри бив. Југословенске војске морају чекати, али да се „у
разлоге чак и не упуштам“. Позива се на речи „друга Тита који је у многобројним говорима много пута рекао да у препорођеној и новој Отаџбини за сваког поштеног и исправног грађанина има места“, а он има 20
година службе. У карактеристици, добијеној од Антифашистичког
логорског руководства пише: „По свом убеђењу је монархиста. Истакнути реакционар. У соби је забранио читање наших вести и претио је ако
се продужи. Када је дошла у логор Љотићева делегација, у мају 1944. г.,
пријавио се за добровољца. Од куће је је добивао писма да му је место у
Србији у Недићевим одредима. Његова ташта (жена генерала Белимарковића) са његовом ћеркицом пре уласка наших трупа у Београд, избегла
је у Немачку. НОП-у није пришао ни после ослобођења. Повратак кући
условљавао је да се измири са стањем у земљи. Неупотребљив.“
Томић Јеврем, рођ. 22. септембра 1920, Совач (Срез ваљевски),
завршио учитељску школу, нема стажа. За време окупације био у
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заробљеништву у Немачкој у заробљеничком логору бр. 20636 (Тријер
Stalag XII D) и његово држање према народноослоболачком покрету
„није познато“.
Томић Р. Милоје, рођ. 1. новембра 1905, завршио један разред гимназије и три разреда стручне школе. Од 1934. до 1941. радио је као званичник – машиниста у Дому народног здравља у Ваљеву. Мобилисан је
4. априла 1941. у самостални дивизион тешке артиљерије у Ваљеву, у
Великој Плани је заробљен 16. априла, а већ 21. априла транспортован у
Немачку у заробљенички логор Stalag IX C, под заробљеничким бројем
35396. У Немачкој је боравио у више места до ослобађања од стране
Американаца 16. априла 1945. године. Из Немачке је транспортован 1.
јула 1945. и у септембру тражи посао у Грађевинском одељењу ОНО.244
Трипковић М. Милорад, рођ. 2. јуна 1901, Брежђе (Срез колубарски), 6 разреда гимназије, нижи течај поштанско-телеграфске школе и
државна порезничка школа, ожењен, двоје деце. Има 22 године службе
на пореским, таксеним и благајничким пословима; био је шеф управе у
Гучи, Власеници и Мионици. Време окупације, од 20. априла 1941. до 6.
јула 1945, провео је у заробљеништву у Немачкој, као резервни пешадијски поручник. Од 15. октобра ради као порески инспектор СНО Мионица. Маја 1946, решењем Министарства финансија премештен је у
Финансијски одсек СНО Уб.
Трифуновић Н. Миливоје, Вртиглав – Доња Топлица (Срез колубарски), завршена грађанска државна школа, војна подофицирска школа
и дактилографски курс. Јануара 1947. тражи посао. У молби је навео да
је, од 1926. до 10. априла 1941, био државни службеник када је у борби у
Кавадарцима (Македонија) заробљен од стране немачке војске. У заробљеништву је био у Stalag XVII C, до 8. маја 1945. када је ослобођен од
стране америчких војника. По његовој молби тражена је карактеристика
од СНО Мионица о његовом владању по доласку из заробљеништва. У
одговору се наводи да је већ једном достављена карактеристика Министарству социјалне политике која је била „послата тако да према њој
није могао добити запослење.“ О држању именованог у заробљеништву
немају података, „али према располагању о држању после, знамо његово
кретање.“ Именовани је станавао код свог брата који је симпатизер
„данашњице“ и ради тога су дошли у сукоб. Становао је у Вртиглаву и
једини посао било је окупљње људи и читање „Борбе“, „коју је тумачио
на свој начин – реакционарски... Својим паролама кроз село протурао је
против народне власти и данашњице. Читав крај у којем је становао
скроз је био реакционарски и то је било његово дело. Данас се повукао и
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не говори против данашњице, али својим пасивним ставом показује да
се није поправио.“
Урошевић Косан, рођ. 1. јануара 1915, Брежђе (Срез колубарски),
живи у Мионици, 3 разред занатске школе – опанчарски радник. Време
од капитулације до ослобођења провео је у заробљеништву у Немачкој –
Лимбург XC. Заробљен је 1941. као војник бив. Југословенске војске.
Према подацима, држање у заробљеништву му је било добро. Са НОПом сарађује од 24. септембра 1945, као позадински радник, а најактивнији је у синдикату. Био је секретар партијске јединице, члан реонског
комитета и Месног комитета у Ваљеву. Марта 1946. предлаже се његово
постављење за шефа Одсека унутрашњих послова СНО Мионица на
место Сретена Читаковића, који одлази за повереника Одељења унутрашњих послова ОНО Ваљево. Ту је био кратко, када одлази за секретара
Среског комитета у Ваљевској Каменици. Из три карактеристике сачуване у фонду ОК СКС Ваљево сазнајемо да је после тога је обављао функцију председника Среског синдикалног већа, али и још неке податке. У
КП се учланио 15. маја 1938. године, када је почео да ради као радник у
Ваљеву. „Имао је једну ману: волео је да се коцка“, па је био удаљен из
партије два и по месеца 1939. године. „По издршаној казни у грешку је
сасвим отклонио и све до 1941. године важио је као један од бољих
комуниста у Ваљеву. Био је веома омиљен код „маса, али ту популарност
стиче јефтино, тапшањем по рамену, а не неким озбиљнијим удубљивањем у живот људи и указивањем помоћи... то га доводи каткад дотле да
ситуацију у срезу представи бољом него што јесте.“ Повратком у Ваљево 1949. постаје политички секретар Месног комитета Ваљево, и захваљујући њему снабдевања града је добро. Овога пута се наводи да је „брз
и експедитиван, заузимљив, упоран, остварује пун ауториет, интелигентан... У односу са људима је близак, воли да се нашали, уме да у раду
унесе дух ведрине, да људе оживи и да им да елана, по природи је оптимиста.“245
Цолић [Цонић] (Петра) Методије, рођ. 20. маја 1917, село Камник
(Словенија), живи у Мионици, два разреда гимназије и течај од две године и 6 месеци подофицирске школе. Од 1938, до капитулације био је у V
пешадијском пуку, као поднаредник чете, затим као интендант у мобилном одељењу при штабу. Од 15. априла 1941. године до 14. јула 1945.
године, био је у заробљеништву у Немачкој (Stalag XVII A). „Као симпатизер НОП-а и саботаже на раду кажњен је два месеца строгог затвора у
заробљеништву.“ Фебруара 1947. године решењем Председништва ОНО
Ваљево преузет у државну службу у Одсек трговине и снабдевања СНО
Мионица.
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За један број лица постоје подаци да су били у заробљеништву, али
нема података где су била.
Министарство просвете донело је одлуку, септембра 1945, да се
учитељи, бивши заробљеници преузму у државну службу246 Нису наведени подаци где су били у заробљеништву.
Бјеловић Ћ. Милош, да се постави за учитеља у ОШ Ваљево
Бркић Г. Добросав, да се постави за учитеља у ОШ Мали Борак
(Срез тамнавски).
Вујковић Д. Бранислав, да се постави за учитеља у ОШ Венчани
– Срез колубарски.
Вукотић М Петар, да се постави за учитеља у ОШ Звечка – Срез
посавски.
Димитријевић С. Живорад, да се постави за учитеља у ОШ Ваљево.
Жилић Милун, да се постави за учитеља у ОШ Мали Борак (Срез
тамнавски).
Илић М. Милутин, да се постави за учитеља у ОШ Ваљево.
Љубичић С. Радисав, да се постави за учитеља у ОШ Драгијевица
– Срез подгорски.
Максимовић М. Миодраг, да се постави за учитеља у ОШ Радљево – Срез тамнавски.
Маринковић Р. Миливоје, да се постави за учитеља у ОШ Обреновац.
Милошевић Љ. Чедомир, да се постави за учитеља у ОШ Новаци
(Срез тамнавски).
Мишовић Н. Живорад, да се постави за учитеља у ОШ Мионица.
Недељковић Ј. Михаило, да се постави за учитеља у ОШ Ваљево.
Николић В. Душан, да се постави за учитеља у ОШ Врело (Срез
тамнавски).
Новаковић Т. Живојин, да се постави за учитеља у ОШ Обреновац (касније, са својом женом Радојком Новаковић, учитељицом премештен у ОШ Стублине – Срез посавски).
Стојковић Д. Радомир, да се постави за учитеља у ОШ Ваљевска
Каменица.
Стојнић Љ. Радојица, да се постави за учитеља у ОШ Славковица
– Срез колубарски.
Угаревић С. Мирослав, да се постави за учитеља у ОШ Бабајић
(Срез колубарски).

246

Исто, ОНО Ваљево – Персонално одељење, дел. бр. 579, 610, 678, 1032, 1054, 1117,
1945, кут. инв. бр. 1.

309

ИНТЕРНИРЦИ247
Дуспара (Ивана) Лука, рођ. 5. јула 1906, Растовача (Посушје –
Мостар, БиХ), живи у Бачевцима крај Ваљева, 4 разреда основне школе,
ожењен, двоје деце. пре рата је радио као надзорник радова на изградњи
пруге Ваљево – Ужице. За време окупације, од 1942. био у заробљеништву у Немачкој, односно присилно је отеран као радник, а по ослобођењу Аустрије, априла 1945. ступио у ЈА „XVI К. У. бригада, III батаљон,
II чета“. Предлаже се његово упослење и Посавском срезу на месту
путара.
Ђокић (Чедомира) Живорад, рођ. 19. децембра 1910, Дружетић
(Срез подгорски), основна школа и подофицирска школа. Радио од 10.
маја 1929. до 13. априла 1941, као активни подофицир (водник III класе)
у бив. Југословенској војсци. Последњих 6 година провео је као писар
Војног државног тужиоца Вардарског дивизијског војног суда. Само 10
дана по капитулацији бив. Југословенске војске одведен је у Немачку у
логор, одакле је побегао у Србију и 10. септембра 1941. приступио у
Подгорски батаљон Ваљевског народноослободилачког одреда, где је
остао до 10. марта 1942, када је заробљен као партизан и протеран у
Норвешку. Ту је остао до ослобођења. Ожењен, једно дете. Као вредног
и педантног, предлаже се његово преузимање и службу и да се постави
за шефа Одсека управе народних добара у Ваљеву, пошто је Драгутин
Ћосић дао оставку. Почетком 1946, Ђокић Живорад је преузет од другог
ресора у Ваљевској Каменици.
Ђурђевић Д. Милинко, рођ. 1. априла 1893, село Мионица (Срез
колубарски), 4 разреда основне школе, радио је као радник у Среском
расаднику у Мионици од 1927. до 1941. године, ожењен, 6 деце. „Од
1941. год. априла месеца до 22. марта 1942. год. у Немачкој, као ратни
заробљеник, када је пуштен из заробљеништва као болестан.“ Поново,
априла 1946. тражи посао у Среском државном расаднику у Мионици.
Ђурић Новак, рођ. 9. септембра 1917, у Царини, живи у Ваљеву,
завршена 3 разреда занатске школе. За време окупације био је у Ваљевском партизанском одреду од 20. августа 1941, до 3. марта 1942, када је
заробљен и интерниран у Норвешку. Ту је остао до капитулације Немачке. Његов брат Богдан погинуо је у Норвешкој. Карактеристика: „Пре
окупације друг се није бавио политиком. По доласку окупатора у земљу
одмах је почео активно помагати НОП одлазећи у Партизански ваљевски одред, одакле је заробљен 1942. године и провео у интернацији у
Норвешкој све до ослобођења. Данас друг најактивније ради по свим
антифашистичким организацијама. Као чиновник нема административне праксе, али уме да организује посао, самоиницијативан је и поверени
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задатак ће извршити, па ма на колико препрека наишао. Истрајан је и
упоран у раду.“ Предложен је, јуна 1946. године за шефа Одсека рада
ГНО Ваљево.248
Милошевић Ангелина, Ваљево. Марта 1947. тражи посао у ВТЗ,
јер јој муж одлази на одслужење војног рока, а радио је у Задрузи ВТЗ.
Завршила је 7 разреда гимназије и има једно дете. За време окупације
живела је у Новом Саду код тетке. Одмах по уласку Мађара „стрељали
су тетку и течу“, те је била принуђена да оде у Немачку на рад „како би
се на тај начин спасла.“ У Немачкој је била до завршетка рата, где се
удала за интернирца у Немачкој. По доласку из Немачке дошли су у
Ваљево.
Пиштињат Ђ. Миодраг, рођ. 5. октобра 1924, Ваљево, 4 разреда
основне и 2 занатске школе. За време окупације био је у Партизанском
колубарском одреду од 26. августа 1941, до 20. марта 1942. године. Остало време провео је у интернацији у Норвешкој, до 9. маја 1945. године.
Новембра 1946. подноси молбу за пријем у службу на дужност управника Шегртског дома у Ваљеву.
Ружичић М. Бранко, рођ. 31. децембра 1923, варошица Мионица
(Срез колубарски), 4 разреда основне и 4 године ниже трговачке школе,
ожењен. „Друг Бранко Ружичић у 1941. ступио је добровољно у партизанске одреде у чијим редовима је остао 6 месеци, те је у борби заробљен. Од стране окупатора интерниран је као политички кривац у Норвешку, где је остао све до ослобођења.“ По доласку из заробљеништва,
априла 1946, СНО Мионица је доставио мишљење Министарству шума
да именованог треба поставити за шумарског референта.
Стефановић Живорад, рођ. 8. септембра 1921, Уровци (Срез
посавски), завршена 3 разреда стручне школе. По доласку из Норвешке
био је председник Среске народне омладине у Убу, као и референт индустрије и руда (од 1. октобра 1945, до 1. јануара 1946). Карактеристику је
доставио СНО Уб у којој пише: „да је именовани 1941, чим се формирао
Тамнавски партизански одред, отишао у исти и био у одреду све до 1.
марта 1942. године, када је пао у ропство Немцима. У одреду је именовани био један од најбољих бораца. Да је именовани после заробљавања
од стране Немаца био отеран у логор у Шабац, а одатле у Норвешку, где
је провео све време до ослобођења. У Норвешкој се именовани истакао
као политички радник и присталица НОП-а и био политички руководиоц све до доласка у земљу. За НОП се до максимума залагао и много је
допринео у свом раду за време бављења у Норвешкој. По доласку на Уб,
по повратку из Норвешке, именовани активно ради у омладинској орга248

Исто, ОНО Ваљево – Председништво ОНО, дел. бр. 1490, од 24. јуна 1946, кут. инв.
бр. 5.

311

низацији УСАОС и ускоро постаје секретар Среског УСАОС-а, на којој
дужности је био све до скоро. На свом раду именовани се много залагао
и много допринео да се ова омладинска организација у Срезу тамнавском учврсти и ојача. Био је вредан и пожртвован и са пуно воље и елана
радио, а на овој дужности сада ради са истом енергијом и залагањем.
Овај одбор је мишљења да га треба преузети у државну службу“. Предложен је Министарству рада за референта рада при СНО Уб.
Тешановић М. Веселин, рођ. 22. маја 1922, Ђурђевац (Срез колубарски), 2 разреда ниже и 3 средње пољопривредне школе. Почетком
окупације био је код куће у Ђурђевцу, затим у Ваљеву где је учио је школу. Време од 15. јануара, до 15 маја 1943. године провео је на Бањици,
као политички кривац, одакле је интерниран у Немачку где је био до 29.
фебруара 1944. године. По повратку наставио је школовање, да би 15.
септембра ступио у НОВ. Децембра 1946. предлаже се његов пријем у
Пољопривредни одсек СНО Мионица.
Томић Данило, рођ. 18. августа 1917, [Стубло] Стубо (Срез ваљевски). Ступио је у партизане 25. августа 1941. у Ваљевско-колубарски
одред, и у једној од борби против „окупатора и домаћих издајника“,
рањен у леву руку. Заробили су га четници 21. марта 1942, који су га
предали Немцима а ови га интернирали у Норвешку, као политичког
кривца. Налазио се у Ерланду 01104/C. Био је укупно 37 месеци на принудном раду док их нису ослободили Енглези. С обзиром да има завршена 4 разреда основне школе, крајем 1945. тражи посао јер је лошег
имовног стања.
Филимоновић Драган, Грабовац (Срез посавски). За време окупације био је „интернирац у Норвешкој, као партизан по лагерима мучен
истрпивши муке надчовечанске све до ослобођења“. Августа 1946, обратио се ОНО Ваљево са молбом за посао.
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Пријаве, забране и казне
У целом тексту налазе се подаци о забрани обављања дотадашњег
посла и ускраћивање препоруке за пријем у службу из чисто политичких
разлога. О томе најбоље говоре многобројне карактеристике, односно
оцене да ли неко заслужује да добије посао или не. Такође, сусрећемо се и
са оспоравањем стечених права, као шо је примање пензије или помоћи.
Врло често су подношене пријаве и изрицани укори због не поштовања правила службе у грани делатности, али и због не поштовања правила понашања која треба да има један државни службеник.
Свакако најстроже казне су изрицане због проневере државне имовине, од казни затвора, губитка бирачког права и права грађанства, до
казни смрти.
***
Сви пријеми у радни однос били су строго контролисани. Званичне
препоруке односиле су се на стручне квалификације, материјалну
ситуацију, на то да ли је у питању демобилисани борац или је дошао из
заробљеништва. Али, било и случајева личних ургенција од стране
појединаца на функцијама, које су сачуване уз предмет.
Милановић М. Драгомир, моли за посао у руднику „Драчић“. Као
активни пешадијски водник бив. Југословенске војске радио је 25 година, од тога „служио у Ваљеву 17 година“ на административним и интендантским пословима, а из заробљеништва је дошао средином 1945. године. За њега је интервенисао извесни Ђурић (највероватније то је Љубисав Ђурић, управник рудника „Златар“, а не Новак Ђурић који је предложен за шефа Одсека рада ГНО Ваљево, јуна 1946). У свом писму упућеном Милици Ћосић, званичнику Персоналног одељења, пише: „Мицара,
види овај друг је дошао из заробљеништва, држао се добро, а ипак је
добар друг, а налази се у великој материјалној неприлици и треба да се
запосли код Јоке, па гледај те му сврши. Добар је друг, ја гарантујем.
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Другарски поздрав Ђурић.“249 Нема података да ли је Милатовић добио
посао.
***
Процедура добијања боловања била је компликована и строго контролисана. На основу молбе лица и послодавца, затим мишљења и предлога лекарске комисије и предлога Председништва ОНО Ваљево, надлежно министарство је одобравало боловање. Прецизно се утврђује термин и извештавају се, хијерархијски „ради знања и управљања“, прво
Персонално одељење, затим одељење коме ресорно припада (нпр. ако је
за учитељицу обавештава се Просветно одељење), затим установа или
надлештво где дато је лице запослено ради саопштења одлуке и тек када
повратно стигне извештај да је саопштена одлука, боловање се спроводи
кроз евиденцију ресорног министарства. Овај сложени поступак је
важио и за давање одсуства.
Неуобичајено је, да је на одлуку министарства, реаговао послодавац, али и то се дешавало. Крајем фебруара 1947, директор Друге реалне
гимназије у Ваљеву Блажа Матуновић упутио је допис250 Персоналном
одељењу ОНО следеће садржине:
„Бранковић - Докић Персида, наставница II гимназије у Ваљеву,
одлуком Персоналног одељења Министарства просвете Србије бр. 272,
од 12. I 1946. г. добила је тридесет дана боловања, рачунајући од дана
употребе боловања. Именована је раније имала одсуство за порођај од
6 недеља па је по истеку тога рока дошла на дужност и радила у школи
док није добила предњу одлуку о одобреном месечном боловању. Пошто
именована не даје утисак болесника, требало би се заинтересовати
како је и на основу чега именована добила боловање.
Мислим да би надлежни требали да буду скромнији у давању боловања, а нарочито од дана употребе, јер школе оскудевају у наставном
особљу.
С. Ф. и С. Н.“
Претходни документ нам говори о две ствари: прво доведена је у
сумњу „исправност“ одлуке Министарства просвете; друго, испољено је
„неразумевање“ према колегиници и мајчинским обавезама, и то у време
када се требало борити и за пораст наталитета. Ипак, директора је надвладао општи интерес – несметани рад школе.
Писмо није остало без одјека. Убрзо је стигло тумачење.
249
250

Исто, исто, дел. бр. 261/46, од 28. јануара 1946, кут. инв. бр. 4.
Исто, исто, дел. бр. 184, од 28. фебруара 1946, кут. инв. бр. 4.
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Априла 1946, Министарство просвете Србије – Персонално одељење упутило је распис251 ГНО и свим СНО-има Ваљевског округа, а односи се на „произвољно тумачење чл. 24. Устава ФНРЈ који начелно штити
право матере на плаћено одсуство пре и после порођеја, а не одређује
трајање овог одсуства“, које треба да се регулише посебним законским
актом. Наиме, према сазнањима овог министарства неке мајке „самовласно и без формалног одобрења“ узимају одсуство већ у седмом месецу
трудноће, а затим по истеку овога поново моле за 6 недеља одсуства
ради порођаја или одмах моле за три месеца позивајући се на поменути
члан и „законско право, које међутим не постоји“. Даље пише: „До
доношења специјалног закона или правилника, који ће регулисати одсуства и боловања, одобраваће се, према садашњим прописима шест недеља одсуства за пре и после порођаја. Ово одсуство може се користити по
вољи, један део пре, а други после порођаја.“
Скоро годину дана касније, из дописа Председништва владе НРС –
Персонално одељење252 види се да ова проблематика није била решена и
да би се нека питања у вези са персоналном службом решавала „што
брже и без много администрирања“ одобрено је персоналним одељењима при ОНО-има да убудуће, самостално – по својој процени и мишљењу лекара, могу да одобравају одсуства до 15 дана и боловања до 30
дана службеницима који су на буџету државе.
***
Како се то спроводила у пракси Уредба о установљењу права на
пензију.253 најбоље илуструју ови примери.
Аврамовић Меланија из Ваљева крајем 1946. поднела је молбу за
регулисање, односно добијање пензије. У молби је навела да има четворо одрасле деце која иду у школу, да је без средстава за живот, а да је
њен муж Марко М. Аврамовић „нестао приликом уласка Народноослободилачке војске у Ваљево...“ Иако је се обраћала месним властима града Ваљева, Војном суду I армије није успела ништа да сазна јер су одговорили да немају никаквих података. Председништво ОНО Ваљево,
почетком 1946. узело је у разматрање њен захтев и по добијању акта од
Одсека унутрашњих послова ГНО Ваљево, упутило је и своје мишљење
Министарству просвете. Наиме, у акту ОУП, од 29. јануара 1946, пов.
бр. 10 пише: „Њен муж је стрељан од Народноослободилачке војске, као
добровољац 1944. године.“ У акту који је је Председништво ОНО Ваљево упутило Министарству просвете, од 4. фебруара 1947, пов. бр. 60,
251

Исто, исто, дел. бр. 977/1946, кут. инв. бр. 4.
Исто, исто, дел. бр. 1401, од 10. јануара 1947, кут. инв. бр. 7.
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Сл. лист ДФЈ, бр. 86, од 6. новембра 1945.
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извештавају „да је муж молиље Меланије, Марко Аврамовић по ослобођењу Ваљева стрељан као непријатељ Нарноослободилачке борбе.
Именовани је за време окупације био помоћник шефа окружне пропаганде за Округ ваљевски. Био је активни члан „Збора“ и као такав заузимао важне и одговорне положаје код квислиншке власт у Србији. У
1944. години био је помоћник управника „Недићевог дечијег града у
Обилићеву“. Осетивши скори долазак народноослободилачке војске убрзо се вратио из Обилићева у Ваљево и са добровољачким Љотићевским
официрима узео учешћа у одбрани Ваљева, од партизана. Ослобађањем
Ваљева наша народноослободилачка војска га је заробила, а по том и
ликвидирала као непријатеља народноослободилачке борбе. Према горе
изложеном мишљења смо да његова жена нема право на пензију.“ Министарство се сагласило са мишљењем и Председништво ОНО Ваљево је
наложило да се молиља позове и саопшти да нема право на пензију.
Аљатов Зорка, рођ. Оцокољић, бивши професор Гимназије у
Ваљеву, са станом у Карађорђевој улици бр. 97, тражила је 1945. године
пензију. Међутим, Министарство просвете је одговорило, тек марта
1946. године, да нема право на пензију „јер је својим радом за време
окупације обележена као народни непријатељ.“ Документа јој нису
могла бити уручена јер је отишла код своје мајке Милице Оцокољић у
Титово Ужице.254
Марковић Елеонора, кћи војводе Живојина Мишића, удова поч.
Михаила Марковића, апотекара из Ваљева, стара 61 годину, живи у
Ваљеву, Поп-Лукина бр. 13, упутила је захтев за додељивање доживотне
помоћи. Одбијена је од стране ОНО Ваљево, а онда је, по њеној жалби,
Председништво владе НРС – Персонално одељење, августа 1946, тражило да се поближе распитају да ли „именована заслужује народно признање или не.“ Достављени су следећи подаци: „За сво време окупације именована је живела у селу Струганику, а само повремено долазила у Ваљево. Била је присталица покрета Д. М. и примала је официре Д. М. у свој
стан све до ослобођења. По ослобођењу се не изјашњава отворено против
НОП-а, али заузима став прикривеног непријатеља, јер јој овај поредак
уопште не импонује, с обзиром на ранији живот и друштво у ком се кретала. Несталног је и слабог карактера. Према горњим подацима које смо
прикупили мишљења смо да не заслужује народно признање.“255
***
Против бив. директора Вуксановић Малина, Државне трговачке
академије у Ваљеву вођен је поступак пред Судом за суђење злочина и
254
255

МИАВ, ОНО Ваљево – Персонално одељење, дел. бр. 573/46, кут. инв. бр. 4.
Исто, исто, дел. бр. 1960/46 и 1968/46, кут. инв. бр. 5.
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преступа против српске националне части, предмет под бр. 124, од 26.
јуна 1945. године.
У карактеристици256, упућеној Министарству трговине и снабдевања, написано је да је све време окупације Вуксановић Малин био директор и да се „држао врло рђаво. Захваљујући добрим делом и њему, Академија је дала велики број ученика Специјалној полицији, Бањици, Смедеревској Паланци и Немачкој. Све захтеве окупаторских и издајничких
власти испуњавао је више но буквално. Прогањао је родољубиве ученике. На седницама наставничког савета подржавао је начелника Лукића,
код кога је често одлазио. Ученицима, припадницима оружаних одреда
Д. М. допуштао је, као председник матурске комисије, полагање матуре
ван школе и то после одређеног рока. За школске васпитаче узимао је
најгоре наставнике. Организовао је шпијунажу и створио ропски дух у
школи. Груби материјалиста, анти социјалан, лажљивац. Према властодршцима понизан и сервилан. Терорисао подчињене. За време окупације
конкурисао за административног директора Универзитета у Београду.”
Такође, пише да је као преседник наставничког савета захтевао да се 11
ученика искључи из школе и упути у логор у Смедеревску Паланку; да
је држао предавања у којима велича „издајника Недића“ и Немце, а једно од тих предавања је „Истинска служба своме народу“.
Због свега наведеног, Суд за суђење злочина и преступа против српске националне части изрекао је пресуду, 16. августа 1945, којом је осуђен на 8 година губитка националне части, 3 године принудног рада уз
лишење слободе.
***
Из акта од јануара 1946. који је упутио СНО Ваљевска Каменица
Персоналном одсеку при ОНО Ваљево сазнајемо да школе у Оглађеновцу (Милица Милићевић, учитељица) и Остружњу (Јоксић Славољуб,
учитељ) не раде јер је Озна ухапсила учитеље по сумњи да су „одржавали везу и вршили састанке са остацима четничко-кољачких и чупавих
банди Д. М. пошто су њихови симпатизери”.257
***
Фебруара 1946, Председништво је упутило захтев персоналном
референту у Каменици „да извиди да ли се учитељи Народне школе у
Миличиници свађају и колико њихова свађа шкоди угледу школе“. Такође, позвати на одговорност и учитеља Народне школе у Убићу „зато што
је распустио школску децу да не иду у школу седам дана“.258
256

Исто, исто, del. br. 655, од 20. августа 1945, кут. инв. бр. 3.
Исто, исто, дел. бр. 126/1946, кут. инв. бр. 4.
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Исто, исто, дел. бр. 464/1946, кут. инв. бр. 4.
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***
Фебруара 1946, Председништво је упутило захтев персоналном
референту у Каменици да позове на одговорност Станојчић Лазара,
учитеља Народне школе у Каменици - село, „ради кривице коју је починио а о којој је писао лист Напред прошле недеље.“ Наиме, он је покушао да се не одржи Светосавска прослава „саветујући неке ђачке родитеље да не дођу на прославу“, затим неодговорно се понаша и пијанчи.
Кажњен је укором.259
***
Zanimqivо је саслушање учитеља у Пепељевцу, Бранимира и
Бисеније Поповић поводом написа „Још има учитеља који туку ученике“ у листу „Напред“ бр. 60/46. Прво питање упућено њима било је да
ли злостављају ђаке, да ли ђаке употребљавају за рад, да ли уступају
школски материјал за јаја и остале намирнице и да ли примају сир, кајмак и јаја. Бисенија је признала да је ученика казнила пацкама „зато што
су цртали порнографске слике и износили их пред девојчице“ и да су
родитељи тражили да их казни, а каје се, јер је то требало да препусти
родитељима. Све друго што је изнео писац чланка је „клевета“. У пропратном акту, председник СНО Мионица Тихомир Смиљанић наглашава
да су се они „необично прилагодили времену и помажу НФ и НОП“, али
да пар не може да се прилагоди средини у којој ради и „да односи са
народом нису најсрдачнији“. То вуче корене од пре рата, јер су они веома педантни, па не пуштају сељаке са каљавом обућом у кућу, чак се и
ђаци преобувају у патике пре него што уђу у учионицу. Осим тога реакција је јака у Пепељевцу, која не жели да ојача НОП. По оцени Смиљанића све, сем пацки, је „надувано и увеличано“.260
***
Бакић Богдан, учитељ вештина у Првој државној реалној гимназији у Ваљеву, суботом није долазио на посао. Директор Миливоје Мандић
послао је допис – пријаву Персоналном одељењу 12. јануара 1946. године,261 где их обавештава о томе јер упућене опомене нису помогле и тражи да ово одељење „предузме потребне мере, јер многа деца губе губитком часова“. У допису подсећа да је Бакић 1945. поднео молбу Просветном одељењу да га суботом ослободе часова, што је одбијено.Три дана
касније Богдан Бакић је дао писмену изјаву директору Мандићу која
садржи одговоре на неколико питања.
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На прво питање зашто не долази суботом у школу да одржи своје
редовне часове, он је одговорио: „На постављено питање изјављујем да
сам својевремено молио да ми се часови цртања које држим суботом
пребаце у остале дане... због тога што сам припадник верске хришћанске адвентистичке цркве – заједнице, која празнује суботу као свети дан
од одмора према четвртој Божјој заповести, а то је субота. У ствари ја
сам те часове држао у оквиру могућности, т.ј. када су поподне, али бих
молио да ми се часови пребаце у остале дане. Уколико сам изостао
молим да ми се дозволи да изгубљене часове надокнадим у последњим
часовима у уторак, среду и четвртак. Ово утолико пре што увече држим
часове курсистима – официрима, а надам се да ће ми се омогућити да те
часове које губим надокнадим у вечерњим часовима цртачке уметничке
школе која се практикује за скори почетак. У нади да ће ми се разлози
примити као оправдани, остајем при својој изјави да ми је суботом
немогуће да радим.“ Иако је детаљно образложио зашто не ради суботом, и даље се на томе инсистирало и другим питањем (Да ли ћете и у
будуће суботом изостајати са часова?) се тражило да он то потврди. Био
је кратак и јасан, рекавши да је већ одговорио. Наредним питањем се
подсећа да је већ тражио да не ради суботом али да је одбијен. Бакић је
остао доследан и истрајан „да му је донекле познато“ и да накнадно
моли за изостајање суботом. После тога Мандић га је питао: „Да ли сте
размишљали о том да ли би настао прави хаос када би сваки чиновник
себи по вољи изабрао по један празник, па на тај свој празник не би
долазио на своју редовну дужност?“ Бакић је избегао директан одговор
и само потврдио своја верска убеђења: „На ово питање бих имао овај
одговор: да због оваквих захтева не би настао хаос јер људи који празнују суботу као адвентисти, они су својим савесним радом на сваком послу
потврдили да воле ред и мир на сваком кораку, те о хаосу не било ни
речи. И ја тражећи за добром идем тим путем вечног самоодрицања за
спас човечанства и свога рада напосе. Моје тражење није отежано тим
пре што суботом имам само први и трећи час.“
Изјава је прослеђена Министарству просвете Србије, које је шаље
кратак одговор: „Известите Богдана Бакића, наставника Прве мешовите
гимназије, да као државни чиновник има да ради у све дане када школа
ради, ако не може нека поднесе оставку.“
Епилог није познат.
***
Да ли је у питању реваншизам или нешто друго, говори и овај случај.
Париповић (Будимира) Милан, био је шеф Привредног одсека на
Убу. Августа 1945. је смењен зато што је „друг Париповић изјавио да као
трговац који има своју радњу не жели да буде државни службеник.“
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Међутим, недељник „Све за победу“ је августа 1945,262 у тексту „Пресуде народног суда у Убу“, објавио је да је Милан Париповић кажњен са
три месеца принудног рада и конфискацијом 10% целокупне имовине и
конфискацијом све сакривене робе у корист Министарства трговине и
снабдевања. Париповић је оптужен да је априла 1945, прикрио већу
количину текстилне робе „закопавши је у шупи Драгољуба Стефановића, кафеџије из Уба“ (30 м разних штофова за мушка капуте, 60 м женских штофова, 18 м креп сатена, 7 м мушке чоје, и друго). Поставља се
питање како се дошло до сазнања о преступима причињеним априла
1945, тек по његовом напуштању државне службе августа 1945?!
***
Једни од првих закона које су донеле нове власти били су закони за
спречавање недозвољене трговине (шпекулације), априла 1945. Убрзо су
уследиле казне за прекршиоце. Пресуде су доносили народни судови, а
„уредно“ су објављиване у штампи, јер је и то био начин да се дела нове
власти у обрачуну са шпекулацијом, црноберзијанством и несавесном
односу према прописима, али и грађанству, обелодане.
Из казни за учињена дела не може да се закључи да ли је у раду
народних судова на делу било поштовање и спровођење закона, поштење или искреност намера, што се види из одломка написа објављеног у
листу „Све за победу“, у последњем мајском броју 1945. године:
„Босиљка Николић, домаћица из Ваљева кажњена је са 500 дин. новчане
казне или 10 дана принудног рада зато што је на дан 21. априла 1945. г.
из радње свога мужа – књижара „Јединство“ продала 1 табак пак-папира
за 10 динара ДФЈ и једну флашицу гумиарабике за 21 динар ДФЈ мада је
исте артикле пре тога продавала, испод поменутих цена, те је на тај
начин хтела да постигне несразмерну добит.“
Пекар Александар Бошковић осуђен је на 6 месеци присилног рада,
5 година губитка грађанске части и 5.000 динара јер је купио две угојене
свиње плаћајући 1.500 дин. по кг. и на тај начин „свесно“ избегао размену веће количине новца кују је поседовао. Има и примера да су кажњавани и они који су куповали робу јефтинију од максимираних цена, али
највише оних који су продавали.
Кажњавани су и они који су продавали или куповали производе ван
пијаце као нпр. Шабановић Муја из Ваљева кажњен је са 20 дана принудног рада јер је куповао јаја ван пијаце, Ристић Малиша из Грабовице
кажњен је са 500 динара јер је купио прасе ван пијаце, као и многи други.
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***
Несавестан однос својих чиновника према државној имовини
нове власти су најстроже кажњавале. Међу њима било је и оних који су,
у то време, представљали сам политички врх у Ваљевском округу. Марта 1947, Окружни народни суд у Ваљеву на казну смрти стрељањем осудио је бив. повереника Одељења за привреду ОНО Ваљево Јока Јована.
Јавност је о томе је упозната преко штампе. Лист „Напред“ је марта
1947. објавио текст под насловом „Окружни народни суд у Ваљеву осудио је на смрт стрељањем Јована Јоку због проневере државне имовине“.263 Да ли је казна спроведена нема података. Јока Јован је био бив.
повереник Одељења за привреду ОНО, а са њим на оптуженичкој клупи
су се нашли Василије Степановић, бив. директор предузећа „Градац“,
Љубисав Ђурић, бив. управник рудника „Златар“ и Михаило Пауновић, бив. благајник предузећа „Градац“.
О самом догађају најбоље говори део објављеног текста:
„... Јавни тужилац оптужио је Јована Јоку, Василија Степановића
и Љубисава Ђурића за тешка дела злоупотреба на службеној дужности, утаје, преваре и привредне саботаже, а Михаила Пауновића због
прављења лажних признаница. У оптужници је наведено да је Јока
Јован проневерио 174.000 динара државног новца, Љубисав Ђурић
83.966 динара, Василије Степановић 28.418 динара... У току претреса,
саслушања оптужених, као и већег броја сведока, изашао је на видело
сав саботерски и против народни рад ове групе варалица и штеточина.
Утврдило се да је Јока, пошто је својом вредноћом стекао поверење
органа народне власти, као руководилац бирао за своје сараднике непоштене људе који ће му у крађи народне имовине бити верни сарадници.
Сам Јока Јован признао је да је тешки кривац, како пред народом, тако и пред својом породицом, јер док је он упропашћивао државни
новац по баровима у Београду дотле је његова породица једва имала
месечно издржавање. Остали оптужени покушали су да збаце кривицу
са себе, упркос обилног доказног материјала.“
Окружни народни суд у Ваљеву донео је пресуду, а изречене су следеће казне:
„... Јока Јован кажњен је казном смрти стрељањем и трајним
губитком политичких и грађанских права;
Василије Степановић лишења слободе са принудним радом у трајању од 20 година и на губитак политичких и грађанских права на 5
година;
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Љубисав Ђурић лишења слободе са принудним радом у трајању од
18 година и на губитак политичких и грађанских права на 5 година и
Михаило Пауновић казном лишења слободе и принудним радом на
једну годину.“
***
Просветно одељење ОНО Ваљево, маја 1945,264 известило је Министарство просвете да на територији Ваљевског округа није било ни једног дисциплинског прекршаја од стране ученика и њихових наставника,
„сем случаја“ у ваљевским гимназијама. Наводи се да је било „немилих
испада“ професора Прве и Друге ваљевске гимназије:
(препис)
„1. Марковић Живорад, в.д. директора Друге мешовите реалне
гимназије који се не одазива позиву за конференцију УСАОС-а, изговарајући се да се то њега ништа не тиче, а и да сами ученици не би
требали да приступају тој организацији, јер је њихова дужност само
школа. Исти је једном приликом изјавио да би био најсретнији кад би га
Министарство пензионисало, јер не жели да сарађује.
2. Чупаревић Даринка, професор Друге мешовите реалне гимназије, предаје без воље историју народноослободилачке борбе. Приликом
обрађивања IV офанзиве рекла је: „Прича се да је тако било!“
3. Кецкаревић Спира, професор Друге гимназије, рекао је
секретару месног УСАОС-а: „У школи не сме постојати политичка
организација, па ни УСАОС.“
4. Миодраг Божић, професор Прве мешовите реалне гимназије, рекао је једном приликом јавно пред ученицима, кад се поведе разговор о
ђацима који се налазе у Југословенској армији, обраћајући се старој
реакционарки Борјани Сендић, чији је отац у четницима, а где се налазе
и његова два сина: „Шта ли раде наши соколови?“ – Кад му је професор
Радмила Симеуновић једном приликом рекла да и он треба да као васпитач настоји у погледу јачања УСАОС-а, он је иронично рекао: „Шта је
УСАОС и какви су његови задаци?“
5. Сара Пајевић, професор, рекла је омладинцу Радаковићу, који је
дошао да организује УСАОС у школи, да би га волела истући, само кад
би била јача од њега. Поред тога, тражила је писмено наређење да јој
покаже од директора гимназије.
6. Рузмилка Димитријевић, професор, грдила је једну ученицу
пред разредом што неће да учи веронауку.
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7. Крнић Манојло, вероучитељ, на својим часовима напада социјализам, а тиме уједно и народноослободилачку борбу.
8. Марчић Бруно, професор, називао је своје ученике „свињама
што певају песме за време одмора о Титу.“
На основу сачуване архивске грађе може се закључити да су „добро
прошли“, јер је већина остала да ради у настави (Марковић, Чупаревић,
Пајевић, Димитријевић), Марчић и Крнић су предложени за пензију,
само је Кецкаревићу „претио“ отпуст из службе или премештај.
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Закључна разматрања
Ваљевски округ, као природна и економска целина, територијално и
административно обухватао је град Ваљево и пет срезова: Ваљевски
(Ваљево), Подгорски (Ваљевска Каменица), Колубарски (Мионица),
Тамнавски (Уб) и Посавски (Обреновац). У саставу срезова била су 203
МНО са 222.586 становника. Имао је површину од 244.058,00 ха (у
неким документима помиње се и површина од 235.498,86 ха).
Преглед површине земљишта, броја домаћинстава, становника и
месних народних одбора по срезовима Ваљевског округа у 1946.265
ПољоприРед. Административ- Укупна
вредно
бр.
но подручје
површина
земљиште

Шуме

Неплодно
земљиште

Број
Број
Број ста- месних
домановни- народћинштва
них
става
одбора

1.

ГНО Ваљево

439 ха

4.156

13.676

-

2.

Ваљевски срез

54.047 ха

36.016 ха 15.637 ха 2.394 ха

5.942

35.827

35

3.

Подгорски срез

47.790 ха

33.570 ха 12.990 ха 1.230 ха

5.033

33.972

18

4.

Колубарски срез

51.442 ха

35.186 ха 13.908 ха 2.348 ха

6.890

37.700

37

5.

Тамнавски срез

56.618 ха

47.663 ха 6.916 ха 2.039 ха

8.630

53. 692

27

6.

Посавски срез

33.357 ха

27.949 ха 1.737 ха 2.671 ха

6.834

35.853

20

244.058 ха 181.603 ха 51.334 ха 11.121 ха 37.485

210.720

137

СВЕГА

1.804 ха

1.219 ха

146 ха

Територија ваљевског краја, садашњег Колубарског округа, има
површину од 2.475 км2, са око 200.000 становника, у 218 насеља. Колубарском округу припадају општински центри: Ваљево, Осечина, Мионица, Љиг, Лајковац и Уб.
Упоређујући Ваљевски округ (1944-1947), са Колубарским округом
може се уочити да су приближно исте површине и броја становника.
Разлика је у томе што је Ваљевском округу административно и територијално припадао Посавски срез (до априла 1947), а у саставу Колубарског округа је општина Љиг (некада СНО Љиг).
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Исто, ОНО Ваљево – Привредно одељење, Планови инвестиционих радова за 1947.
годину (обрасци и текстуални део), дел. бр. 5199, од 17. октобра 1946, кут. инв. бр. 5.
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Оно што их драматично разликује, у оквиру теме коју обрађујемо,
је број државних службеника. По Другом светском рату Ваљевски округ
је у свим срезовима, као и у свим гранама делатности имао око 1.600
запослених државних службеника. То је период када је власт била централизована и спроводила се тзв. административно-оперативним руковођењем, односно од виших ка нижим органима власти. То је такав
начин рада када су нижи органи власти по добијању расписа од виших
органа, у задатом року, морали да одговоре, било да су у питању 15дневни извештаји о кретању заразних болести у Округу; причињеној
ратној штети на основним школама; ураде прегледе и спискове породица
које примају социјалну помоћ; спискове лица којима се конфискује имовина или одузима по основу аграрне реформе, до израде спискова просјака. Истраживач занеми пред обиљем и врстом података које садржи
архивска грађа. И поред недостатка папира (писало се и на полеђини
немачких објава – празни формулари), без писаћих машина (само су их
нека одељења ОНО Ваљево и срезови имали), у недостатку мастила и
оловака – основна карактеристика рада државних службеника била је
експедитивност и темељитост. С друге стране, ако се има у виду број
запослених у државним службама са послом којим је требало урадити –
не може да се да рационалан одговор на питање како су све постизали.
О томе најбоље говоре подаци о броју запослених по гранама
делатности који су, за садашње прилике, невероватни. Правећи паралелу
између садашњег Колубарског округа са величином Ваљевског округа и
бројем становника који су приближно исти, број запослених у државним
службама је више него мали. То се најбоље може видети из две табеле о
броју запослених државних службеника по гранама делатности. Једна је
препис документа из 1947, а друга је урађена на основу података до
којих се дошло анализом резултата истраживања архивске грађе, односно сачуваних упитника и карактеристика.
Преглед бројног стања службеника на територији ОНО Ваљево по
струкама и срезовима, на дан 1. децембра 1946.266
Делатност

Општи послови
Пољопривреда
Трговина
Грађевина
Шумарство

ОНО ГНО СНО СНО
Ваље- Ваље- Ваље- Камево
во
во
ница

17
8
12
47
22

21
1
3
6
-

14
6
5
3

7
5
4
4
1

СНО
СНО ОбреМио- СНО Уб
новац
ница

6
8
4
6
1

6
7
4
1
1

9
12
4
8
-

Свега

80
47
36
72
28

266

Исто, ОНО Ваљево – Персонално одељење, дел. бр. 2859, од 25. јануара 1947, кут.
инв. бр. 8
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Индустрија
Финансије
Просвета
Социјално
Здравство
Радни односи
Планске комисије
УКУПНО

3
35
6
6
74
17
6
253

7
30
107
3
7
1
3
189

20
48
3
3
102

17
42
2
4
2
88

3
15
61
2
2
2
110

4
22
77
2
2
1
3
130

5
21
73
9
5
1
2
149

22
160
414
27
94
20
21
1021

Ако се овом броју додају пla}enа lica – administrativni slu`beniци (секретари, благајници, администратори и служитељи) на раду у
месним народним одборима Ваљевског округа по срезовима (СНО
Ваљево 98, СНО Ваљевска Каменица 87, СНО Мионица 96, СНО Уб 138
и СНО Обреновац 103 – укупно 522) укупан број државних службеника
кретао се око 1.600.267
Број запослених по врсти и степену образовања
и срезовима ОНО Ваљево 1944-1947.
Врста и степен образовања

Пољопривредни факултет
Ветерина
Пољопривредна школа
Технички факултет
Техничка школа
Занатска или стручна занатске
школе
Занати
Филозофски факултет – професори
Виша педагошка школа
Уметничке школе (сликарство и музичке школе)
Теологија и богословија
Учитељска школа
Женска зантска школа и
стручна учитељска школа
Трговачка академија и трговачке школе
Грађанска школа
Гимназија (сви разреди)
Виши и нижи течајни испит
Војне школе и академија
Студенти
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ОНО ГНО СНО СНО
Ваље- Ваље- Ваље- Камево
во
во
ница

СНО
СНО
СНО
МиоОбреУб
ница
новац

Свега

1
1
11
3

6
4
2
7

1
4
-

1
1
-

5
4

2
1

1
2
6
1
3

8
6
21
14
18

4

13

5

1

6

10

21

60

3

11

1

1

1

2

31

50

2

69

-

-

1

2

6

80

1

15

-

1

-

3

-

20

-

6

-

-

1

2

-

9

1
7

2
76

57

40

15

2
13

1
72

6
280

1

5

-

-

-

2

1

9

2

19

3

2

6

4

14

50

3
12
7
3
8

2
28
5
18
10

5
2
4
2

4
3
4

19
4
8
4

1
6
1
2
2

3
25
1
2
3

9
99
20
40
33

Исто, исто, Подаци за службенике МНО по срезовима ОНО Ваљево, del. br. 459, од
28. фебруара 1947, кут. инв. бр. 7.
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Лекари
Зубни лекари
Апотекари
Апотекарски приправници
Правни факултет
Правни факултет (адвокати)
Основна школа (сви разреди)
Земљорадници
Неписмени или самоуки
УКУПНО

9
38
2
7
1
127

22
1
5
6
3
3
9
1
348

9
4
1
98

1
1
3
14
77

2
2
6
2
12
1
99

5
2
1
11
1
11
1
87

5
1
4
1
14
32
1
2
253

44
2
14
8
84
8
89
3
5
1089

Као пример односа броја запослених у једној области, некад и сад,
довољно је навести да је првих поратних година у ваљевском здравству,
односно у Војној болници, Окружној болници и среским народним
амбулантама укупно радило 44 лекара, 2 стоматолога и 14 апотекара.
Само у Народној болници у Ваљеву, касније Окружној болници, 1944.
године, радили су 3 лекара и 1 апотекар, да би се, 1946. године, број
лекара повећао на 7, а осталог особља било је 35 – укупно запослених
42. Данас, Ваљевска болница прихвата и лечи становнике са подручја
шест општина Колубарског округа и према подацима из 2007. године,
имала је 173 лекара, 2 апотекара и око 950 другог особља,268 док Дом
здравља у Ваљеву запошљава преко 70 лекара.
Ово важи за све области рада и деловања.
Анализом података из упитника можемо сазнати каква је била квалификациона структура запослених, односно колико државних службеника имало завршен факултет, средњу школу и основну школу.
Број запослених са факултетом
Врста и степен образовања

Пољопривредно-шумарски
факултет
Ветерина
Технички факултет
Филозофски факултет – професори
Лекари
Зубни лекари
Апотекари
Правни факултет
Правни факултет (адвокати)
УКУПНО

ОНО ГНО СНО СНО
Ваље- Ваље- Ваље- Камево
во
во
ница

СНО
Мионица

СНО
Уб

СНО
Обре- Свега
новац

1

6

-

-

-

-

1

8

11

2

1
-

1
-

-

2
-

2
1

6
14

2

69

-

-

1

2

6

80

9
38
2
63

22
1
5
2
3
110

9
10

1
1
3
6

2
2
6
2
13

5
2
11
1
23

5
1
4
14
34

44
2
14
83
8
259

Више од једне петине од укупно евидентираног броја државних службеника су високообразовани људи. Највише их је са завршеним прав268

Ранковић, 2007, 8, 10-11, 244-245.
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ним факултетом и професора који су завршили филозофски факултет (разне групе: југословенска књижевност и српски језик; математика и физика;
хемија, национална историја, страни језик и др.). По рату био је мањак професора за руски језик, па су овај предмет предавали они који су завршили
теологију или богословију. На трећем месту су лица са завршеним факултетом медицинских наука. Занимљиво је, да је већина лекара завршила студије у иностранству. Говорили су по два и више страних језика.
С обзиром да је седиште Округа било у Ваљеву, не чуди податак да
је највише високообразованих лица било у Ваљеву – 183.
Ако би се овом броју додали они који имају више школе, не завршене факултете и академије, као и студенти који су запослени, тај број би
био увећан за 108 лица.
Врста и степен образовања

Уметничке школе (сликарство
и музичке школе)
Теологија и богословија
Виша педагошка школа
Војне школе и академија
Студенти
УКУПНО

ОНО ГНО СНО СНО
Ваље- Ваље- Ваље- Камево
во
во
ница

СНО
Мионица

СНО
Уб

СНО
Обре- Свега
новац

-

6

-

-

1

2

-

9

1
1
3
8
13

2
15
18
10
51

4
2
6

1
3
4
8

8
4
13

2
3
2
2
11

1
2
3
6

6
20
40
33
108

Број запослених са средњом школом
Врста и степен образовања

Учитељска школа
Женска занатска школа и
стручна учитељска школа
Трговачка академија и трговачке школе
Грађанска школа
Гимназија (сви разреди)
Техничка школа
Занатска и стручна занатска
школа
Пољопривредна школа
УКУПНО

ОНО ГНО СНО СНО
Ваље- Ваље- Ваље- Камево
во
во
ница

СНО
СНО
СНО
МиоОбре- Свега
Уб
ница
новац

7

76

57

40

15

13

72

280

1

5

-

-

-

2

1

9

2

19

3

2

6

4

14

50

3
12
3

2
28
7

5
-

4
-

19
4

1
6
1

3
25
3

9
99
18

4

13

5

1

6

10

21

60

1
33

4
154

4
74

1
48

5
55

37

6
145

21
546

Половина евидентираних запослених државних службеника имала
је завршену средњу школу. Поред Ваљева, са 261 лицем, највећи број са
завршеном средњом школом био је у Посавском срезу – 145.
Нешто мање од 10% запослених, тачније 89 лица, имало је
завршену основну школу, а земљорадника и неписмених било је само
17, што је око 1%.
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У односу на број становника број запослених у државној служби је
занемарљив, поготову ако се има у виду да су то најобразованији људи.
Ако се њихов број кретао око 1.600, према расположивим подацима,
онда је то 1,5% од укупног броја становника Ваљевског округа. Тим пре,
допринос и улога тих „малих“ људи у укупном развоју Ваљевског округа су још већи – они су због учињених дела велики људи.
Анализа структуре и броја запослених државних службеника у
Ваљевском округу, иако је приказана на микро плану, даје пресек стања
и у осталим окрузима у Србији. Ова констатација једино не може да
важи само за Београдски округ. Начин запошљавања државних службеника и остваривање права проистеклих из радног односа био је исти за
целу НР Србију, што је такође обрађено у оквиру теме.
Ради успешније изградње земље покренут је, у априлу 1947. године, Први петогодишњи план у Југославији (петолетка) по узору на сличне планове у Совјетском Савезу, с циљем да се убрза послератна обнова
и индустријализација земље. Основни циљ првог петогодишњег плана
КПЈ је поставила ради извлачења земље из привредне и културне заосталости да би се створиле неопходне основе за развитак нових друштвених односа, на првом месту индустријализација и електрификација, као
и описмењавање широких народних маса. Осим изградње путева, пруга
и великих индустријских објеката подигнуте су бројне основне и средње
школе, а постојећи универзитети проширени и отворени нови факултети.
Припреме на прелазак на планску производњу оснажиле су утицај
државних извршних и управних органа, што је утицало на развијање и
ширење сложеног административног апарата. То је раздобље познато
као оперативно или државно-централистичко управљање, а траје до
усвајања Уставног закона из 1953. године. Основна карактеристика је
снажна централизација државног апарата и руковођење из партијскополитичког врха у свим областима, нарочито у привреди. Може се рећи,
да је са овим почела и интензивна бирократизација земље и број државних службеника почиње да расте.
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CIVIL SERVANTS IN VALJEVO DISTRICT
FROM 1944 TO 1947
The founding of socialism after the Second World War in Yugoslavia
was based on the new socio-economic and political system. New material
values and relationships were created. The aim was to establish a more just
society that was based on the dispossession of private property, reflecting in
the process of taking a private industry or private assets into public
ownership by a national government or state, then social equality, equitable
distribution, new moral grounds developed on community wellbeing, a society without a class dependent on labor wages, decreasing economic discrepancies and with goal of overcoming all forms of alienation. Humanistic and
democratic socialist society concept was widely accepted by the majority,
pursuing and seeking the ideal and the ideal “new man”.
The basic principles of humanity are the right to life, the right to property and the right to work. In two previous publications, which referred to
the confiscation of property and the implementation of agrarian reform in the
Valjevo region, it was partly explained what kind of relationship the new
government had towards the first two principles. Through the example of
civil servants staff in Valjevo district, we will try to give an answer to the
question on how the right to work was exercised, but also to clarify how
socialism was founded and to introduce and describe the people who were
creating what is known as the new order.
We get to find out who they are, when and where they were born, their
education status, what their positions were at time and their occupation before the War... We gain knowledge about their behavior during Second World
War and how much they were supporting national liberation movement and
the new government. These factors were the crucial for their admission to
civil service. Through their example, we can apprehend that under the human
benchmarks set by socialism, lies crushed individual and lack of many basic
principles of humanity. One thing is for sure, the most educated individuals
were employed in the civil service. Most of the Commissioners and the
Heads of the District were highly educated people. However, although it
should be noted that for main positions in government and for becoming
political official degree was important factor; the deciding was also commitment and participation in the revolution and national liberation struggle,
and the status of the discharge. Regardless of political affiliation, the new
government did not forgo educated people, who were not suitable for the new
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system due to their past, but rather employed them in areas where there is no
political accountability.
The approach is simple. The focus of the paper is the "little man" who
has made great works. First and foremost, he is the one who restored and
built the devastated country after the Second World War, he carried the
greatest burden and invested himself to the service of the people.
For the purpose of this paper, archive documents and funds kept in
Municipal Historical Archives were used. The work is, partly, based on firstrate historical sources. Work contains more than 4.000 documents, mostly
questionnaires and characteristics, depicting and gathering data about civil
servants.
Valjevo district, as natural and economic unit, in territorial and administrative terms contained the town of Valjevo and five following counties:
Valjevo county, Podogorina (Valjevska Kamenica) county, Kolubara (Mionica) county,Tamnava county (Ub) and Posavina county (Obrenovac). Districts had 203 Local people`s councils with total 222.586 inhabitants and
area of 244.058,00 ha (some documents mention area of 235.498,86 ha).
The territory of Valjevo region, which is the current Kolubara District,
covers 2.475 km2 with about 200.000 inhabitants in 218 settlements. Kolubara
district contains municipal centers: Valjevo, Osečina, Mionica, Lajkovac and Ub.
Comparing the Valjevo district in period from 1944 to 1947, to the current Kolubara district, it can be concluded that it has approximately the same
size and population. The difference is that the Valjevo district, in administrative and territorial terms, contained Posavina county (until April 1947),
while now, municipality of Ljig (formerly County people`s council Ljig) is
part of Kolubara district.
What makes them differ dramatically within the subject at hand is the
number of civil servants. After Second World War, Valjevo district in all government branches of activity had approximately 1.600 employees.
As an example, it would be sufficient just to turn to the number of
employees then and now, for same territory, and in health department only. At
that moment, Military Hospital, the County hospital and smaller County
ambulances employed total of 44 doctors, 2 dentists and 14 pharmacist. In
1944, only at the National Hospital in Valjevo later known as County hospital, worked 3 doctors and 1 pharmacist, and in 1946 that was increased to
total of 7 doctors, while other staff had 35 employees, so total of 42. Today,
Valjevo Hospital has jurisdiction over six municipalities of Kolubara District,
and according to data from year 2007, it had 173 physicians, 2 pharmacist
and about 950 of other staff, while Valjevo Health Center employs more than
70 doctors .
This can be applied to all segments of government services.
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Through data analysis from the questionnaires, we gain knowledge
about employee qualifications and structures – that is how many employees
had a degree at university, or had finished high school or primary school.
More than one-fifth of the total number of civil servants were highly
educated people. Most of them had a degree in law or were professors who
graduated at the Faculty of Philosophy (various groups: Yugoslav and Serbian
literature and language, mathematics and physics, chemistry, national history,
foreign languages, etc.). In the structure of educated people after the War,
there was lack of professors of the Russian language, so this was taught by
those who had degree in theology. In third place were people who had a
degree from Faculty of Medical Sciences. Interestingly, the majority of the
doctors gained their degree by studying abroad. Usually, they spoke two or
more languages.
Being that head of the district was located in Valjevo, it is not surprising
that most of the people with high education lived there – 183.
Topic exceeds local limits, because the territory of Valjevo district is rather large (town of Valjevo and five counties: Valjevo, Podgorina, Kolubara,
Tamnava and Posavina). But if we analyze information about the “little
people” from different angles, we can come to various and most surprising
conclusions.
Preparation for planned production strengthened the impact of governmental executive and administrative authorities, which led to development
and fast growth of complex administrative apparatus. This period is known as
the operational and state- centralized management, and it lasted until the
adoption of the Constitutional Act in year 1953. The main characteristic of
this period was strong centralized state apparatus and determined leadership
from the party-political top which reflected in all areas of the system, but
especially in business. For the fact, this started an intense bureaucratization of
the country and the number of civil servants began to grow.
However, in the summary, one fact cannot be neglected and must be
emphasized. It seems that “national character” hasn`t changed one bit, and
according to data gathered on the example of civil servants, we as nation
remain the same. Startling fact is that, even after 70 years, one thing is a
constant. It is not important what you know, but who you know, meaning that
expertise and knowledge in some domain is less important than political
affiliation or support to regime in order to “occupy” a place in civil service.

332

Извори и литература
Необјављени извори
Међуопштински историјски архив Ваљево
Фонд: А.5.15. Окружни народни одбор Ваљево – Ваљево 1944-1947):
 Председништво ОНО, 1945-1947, кут. инв. бр. 2-5.
 Персонално одељење ОНО, 1944-1947, кут. инв. бр. 1-8.
 Финансијско одељење ОНО Ваљево, 1945, кут. инв. бр. 2, 6-9.
 Одељење за просвету ОНО Ваљево 1946, кут. инв. бр. 2 и 13.
 Социјално одељење ОНО Ваљево, дел. бр. 287, од 18. децембра 1944, кут. инв. бр. 1
 Одељење за радне односе ОНО Ваљево, 1947, кут. инв. бр. 1
 Здравствено одељење ОНО Ваљево,1944-1947, kut. inv. br. 1-5, 7
Фонд: А.2.5.23. Скупштина општине Ваљево – Ваљево (1944), кут. инв. бр. 158
Фонд: А.7.1.250. Општински комитет Савеза комуниста Србије Ваљево – Ваљево
(1944-1990), 1948, кут. инв. бр. 69, 104, 106 и 107.
Поклон збирка фотографија Јовановић Обрена:
 Изложба – тридесетогодишња ретроспектива Ваљева, кроз фотографије
Обрена Јовановића „Ваљево некад и сад“, одржана септембра 1971. године
Објављени извори
Литература







Бојић, 1969, 33 – Бојић Милосав: Записи о мојој чети, Београд, 1969.
Вујић, 1995, 3 – Вујић Борислав: „Помоћ фронту“ у листу „Напред“, бр. 2413, од
21. априла 1995.
Вуковић, 1982, 11-58 – Вуковић Раде: Живојин П. Исаиловић – живот и дело,
МИАВ, Ваљево 1982.
Група аутора, 1967, 507, 514, 515 – Група аутора: Ваљево град устаника, Култура, Београд, 1967
Живковић, рукопис – Рукопис Живковић Животе из Осладића: Родослов Андрић
Јоксимовић, 1981, 82 – Јоксимовић Зоран: Револуционарни раднички покрет у
ваљевском крају 1918-1941, Ваљево, 1981.

333

−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−

Лома и Митрашиновић, 1975, 127-128 – Лома Лепосава и Митрашиновић Милорад: Окружни народни одбор – Ваљево 1944-1947 (историјска белешка), „Гласник“ МИАВ бр. 10, Ваљево, 1975.
Милосављевић, 1981, 210, 211 – Милосављевић Бранислав, „Спортисти у револуцији“, Гласник МИАВ, Ваљево, 1981.
Митровић, 1982, 289, 290 – Митровић Момчило: „Прилог проучавању обнове
привреде Ваљевског округа 1944-1946, „Гласник“ МИАВ, бр. 17, Ваљево, 1982.
Радић, 1986, 137-139 – Радић Снежана: „Прилог проучавању унутрашње организације и задатака Окружног народног одбора у Ваљеву (1944-1947) на основу
архивске грађе Одељења за трговину и снабдевање“, „Гласник“ МИАВ, бр. 2021, Ваљево, 1986.
Радић, 1987, 115-122 – Радић Снежана: „Социјално одељење Окружног народног
одбора у Ваљеву 1944-1947“, „Гласник“ бр. 22, МИАВ, Ваљево, 1987.
Радић, 1996, 187-213 – Радић Снежана: „Културно-просветне прилике у Ваљевском
округу 1944-1947 (На основу архивске грађе Одељења за просвету ОНО Ваљево
1944-1947)“, „Гласник“, бр. 30, МИАВ, Ваљево, 1996.
Радић, 1997, 274-277 – Радић Снежана, ОНО Ваљево (1944-1947), „Одељење за
радне односе 1946. и 1947. година“, „Гласник“ МИАВ, бр. 31, Ваљево, 1997.
Радић, 2002, 16, 57-92, 135, 146, 172, 178, 180, 181, 195 – Снежана Радић: Конфискација имовине у Ваљевском округу 1944-1946, МИАВ, Ваљево 2002.
Радић, 2007, 23, 42, 43, 57, 138-145 – Радић Снежана: Аграрна реформа у ваљевском крају после 1945. године, МИАВ, Ваљево 2007.
Радојчић, 2009, 66, 68-69 – Радојчић Милорад: „Ваљевски адвокати у
међуратном периоду“, „Гласник“ бр. 43, МИАВ, Ваљево, 2009.
Ранковић, 2007, 8, 10-11, 244-245 – Ранковић Здравко: Ваљевска болница –
Споменица о њеној 140. годишњици (1867-2007), ИП Колубара, Ваљево, 2007.
Сећања бораца Ваљевског народноослободилачког партизанског одреда, 1996,
303 – Сећања бораца Ваљевског народноослободилачког партизанског одреда,
Ваљево, 1996.

Штампа
Лист ЈНОФ округа ваљевског „Све за победу“, 1945-1946.
Недељник „Напред“ 1946-1947, 1981, 1984-1986, 1996, 1997.
„Службени гласник“ НР Србије, 1945-1946.
„Службени лист“ ДФЈ, 1945.

Напомена:
Прилози – фотографије од 27. до 42. стране преузети су из Поклон збирке фотографија Обрена Јовановића (Изложба – тридесетогодишња ретроспектива Ваљева,
кроз фотографије Обрена Јовановића „Ваљево некад и сад“, одржана септембра
1971. године)

334

СКРАЋЕНИЦЕ
АВНОЈ – Антифашистичко веће народног ослобођења Југославије
АСНОС – Антифашистичка скупштина народног ослобођења Србије
АФЖ – Антифашистички фронт жена
БиХ – Босна и Херцеговина
Б.Т.О. – Београдска трговачка омладина (Трговачка школа)
ВТЗ – Војно-технички завод
ВШ – Врховни штаб
ГНОО – Градски народноослободилачки одбор
ГНО – Градски народни одбор
дел. бр. – деловодни број
Д. М. – Драгољуб – Дража Михаиловић
ДТА – Државна трговачка академија
ДФЈ – Демократска Федеративна Југославија
ЖРОС – Женска равногорска омладина Србије
ЗОУП – Закона о ученицима у привреди
ЗУНДС – Земаљска управа народних добара Србије
ИП – Издавачко предузеће
ЈА – Југословенска армија
ЈНОФ – Јединствени народноослободилаачки фронт
ЈРЗ – Југословенска радикалнаа заједница
КиМ – Косово и Метохија
КНОЈ – Комунистичка народна омладина Југославије
књ. – Књига
КПЈ – Комунистичка партија Југославије
КПС – Комунистичка партија Југославије
кут. инв. бр. – кутија инвентарни број
МИАВ – Међуопштински историјски архив Ваљево
МНО – Месни народни одбор
НДХ – Независна Држава Хрватска
НКОЈ – Национални комитет ослобођења Југославије
НО – Народни одбор
НОО – Народноослободилачки одбор
НОБ – Народноослободилачка борба
НОВ – Народноослободилачка војска
НОВЈ – Народноослободилачка војска Југославије
НОП – Народноослободилачки покрет
НОР – Народноослободилачки рат
НОС – Народни одбор среза
НР – Народна Република
НРС – Народна Република Србија
НШВА – Нижа школа Војне академије
ОК СКС – Општински комитет Савеза комуниста Србије
ОНО – Окружни народни одбор
ОНОО – Окружни народноослободилачки одбор
ОУП – Одељење унутрашњих послова
ОШ – Основна школа
ПОЈ – Партизанске ослободилачке јединице
САД – Сједињене Америчке Државе
СДС – Српска добровољачка стража (или: државна)
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СКОЈ – Савез комунистичке омладине Југославије
СНОО – Срески народноослободилачки одбор
СНО – Срески народни одбор
СНС – Срески народни суд
СО – Скупштина општине
СССР – Савез Совјетских Социјалистичких Република
УНРРА (UNRRA) – Управа Уједињених нација за помоћ и обнову (United Nations Relief
and Rehabilitation Administration)
УСАОС – Уједињени савез антифашистичке омладине Србије
ФНРЈ – Федеративна Народна Република Југославија
ЦК КПЈ – Централни комитет Комунистичке партије Југославије
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Географски регистар
А
Абинска – Кубанска област (Русија)
149
Александровац (Срез жупски) 221
Александрово 142
Алексинац (Срез алексиначки, Округ
нишки) 85, 129, 134, 137, 156, 157,
164, 166, 180
Андријевица (Црна Гора) 191, 224
Аранђеловац (Срез орашачки) 113,
154, 187
Ариље 96, 163, 224
Аустрија 278, 310
Африка 69, 287
Б
Бабајић (Срез колубарски) 74, 108,
254, 309
Бабина Лука (Срез ваљевски) 133,
139, 142, 170, 186
Бабушница 144
Бајевац (Срез тамнавски) 172
Бајина Башта 123, 147, 151, 200
Балиновић, (Срез ваљевски) 17, 171
Банат 156
Бања Лука 15, 118, 121, 123, 201
Бањани (Срез тамнавски) 154, 191,
262
Бањица 68, 70, 89, 92, 107, 126, 130,
132, 135, 165, 167, 171, 187, 227,
251, 257, 267, 272, 293, 294, 312,
317
Бариље (Срез добрички) 149
Барич 92
Бачевци (Срез ваљевски) 137, 140,
267, 310
Бачка Паланка 118
Бела Паланка 164
Бела Црква (Банат) 87
Белановица (Срез качерски) 246, 302
Белић (Срез ваљевски) 140
Бело Поље (Ваљево) 86
Белотић (Посаво-тамнавски срез) 72,
211

Белошевац (Срез ваљевски) 84, 137,
146, 170
Бенедикт (Словенска Горица) 87
Београд 15, 68-70, 72, 78, 79, 82, 87,
88, 91, 92, 94-96, 99, 104, 105, 110114, 116-119, 121-123, 125, 127,
129, 131-133, 135, 136, 139, 143,
144, 147, 148, 150, 151, 153-156,
165, 166, 168, 172, 173, 178, 180189, 191, 195, 201, 204, 206, 207,
208, 211-214, 217, 219, 220, 223,
224, 226, 227, 228, 230, 231, 233,
236, 237, 240, 243-246, 248, 250,
252, 253, 260, 263, 264, 267, 270,
284, 290-292, 304, 321
Београдски округ 327
Бергамо (покрајина Тирол, Италија)
290
Берковац (Срез колубарски) 74, 202,
228, 229, 294
Беч 181, 184, 188, 294
Бечкерек 224
Биберах (Biberach – Немачка) 291
Бивоље (Крушевац) 126
Бизерта (Bizerte – Тунис) 73
Бизовац (Осијек – Хрватска) 121
Бијоска (Срез ужички) 135
Битољ (Македонија) 196, 232, 265
Бихаћ (БиХ) 121, 125
Бјелгорад (Русија) 113
Бијељина (Република Српска) 115,
123, 130, 139, 162, 168, 227, 254
Блаце (Прокупље) 151
Бобова (Срез подгорски) 72, 214
Бовец (Словенија) 122
Богатић (Срез ваљевски) 97, 131, 250,
263, 279, 283
Богатић (Срез мачвански) 151
Боговађа,176
Болтеузло [исправно је: Bad Sulza],
Немачка, 288
Бољанић (Пљевља) 185
Бон (Немачка) 182
Бордо (Француска) 186, 193
Босанска Градишка (БиХ) 93
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Босанска Дубица (БиХ) 150
Босански Петровац (БиХ) 132
Босиљград (Босилеград) 118
Босна 14, 76, 90, 153, 160, 187, 254
Босна и Херцеговина 162, 180
Бохолт (Bocholt – Немачка) 288, 296
Бошњановић (Срез колубарски) 246
Бранговић (Срез ваљевски) 103, 278
Бранковина (Срез ваљевски) 136, 144,
145, 146, 240, 265
Брауншвајг (Braunschweig – Немачка)
303
Бргуле (Срез тамнавски) 161
Брежђе (Срез колубарски) 72, 154,
168, 214, 303, 307, 308
Брезовица (Уб) 154
Брезовица при Љубљани (Словенија)
251
Бресница (Срез посаво-тамнавски)
153, 162
Брестач (Рума) 95
Брестовац (Панчево) 95
Брзан (Срез крагујевачки) 156, 282
Бризби (САД) 143
Брлог (Оточац – Хрватска) 94
Брсно (Срез никшићки – Црна Гора)
280
Брус 214, 291
Бугарска 70, 74, 156
Бугојно (БиХ) 122
Будимпешта 86, 116
Бујачић (Срез ваљевски) 186, 260
Буковац (Срез колубарски) 153
Букови (Срез ваљевски) 244
Бунуш (Срез лесковачки) 240
В
Ваљево, готово на свим странама
Ваљевски округ, ОНО Ваљево или
Округ ваљевски, готово на свим
странама
Ваљевска Каменица 9, 64, 73, 80, 104,
117, 134, 136, 138, 140, 143, 149151, 162, 219, 226, 251, 259, 261,
265, 294, 308, 310
Ваљевски срез 6, 7, 9, 53, 71, 322, 324
Варбург (Warburg – Немачка) 292
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Варварин (Округ крушевачки) 157
Вареш (БиХ) 93
Велес (Македонија) 137
Велика Барна (Хрватска) 136
Велика Кикинда 112
Велика Кладуша (срез Цазин – Бихаћ,
БиХ) 213
Великa Планa 307
Велико Лашће (Словенија) 126
Велико Поље (Срез посавски) 156,
161, 165, 263
Венчани (Аранђеловац) 309
Веселиновац (Срез ваљевски) 285
Вировац (Срез колубарски) 260, 277
Вис, острво 79
Високо (БиХ) 123
Виши (Француска) 87
Владимирци 221
Влакча (Срез опленачки, Округ
крагујевачки) 162
Власеница 307
Власотинце 235
Војводина 17, 287
Војно село (Црна Гора) 224
Вороњеж (Русија) 206
Врагочаница (Срез подгорски) 150,
181, 201
Врање 116, 164, 181, 185, 222, 263
Врачевић (Срез колубарски) 190
Врбас 121
Врбица (Срез орашачки) 265
Врела (Црна Гора) 160
Врело (Срез Грачаница, Косово) 280
Врело (Срез тамнавски) 154, 300, 309
Вреоци (Лазаревац) 93
Врњачка Бања (Срез трстенички) 138,
186
Вртиглав (Срез колубарски) 229, 241,
267, 307
Вршац 135, 140, 291
Вуковар (Хрватска) 185
Вучитрн 183
Г
Гај (Ковин – Банат) 87
Галичник (Македонија) 114

Гвозденовић (Срез тамнавски) 291,
295, 297
Главина (Имотски – Хрватска) 154
Гламоч (БиХ) 160
Глина (Хрватска) 171
Глуви Дол (Срез Бар, Црна Гора), 161
Годечево (Косјерић – Срез
црногорски) 70, 212
Годовик (Срез пожешки) 162
Гојаковац тешањски, (БиХ) 156
Гола Глава (Срез подгорски) 88, 151,
153
Голубац – Смедеревска Паланка (Срез
јасенички) 194
Голубац (Срез колубарски) 262
Голубинци (Срем) 118
Горажде (Босна) 93
Горење Лежеће (Словенија) 251
Горић (Ваљево) 229
Горица (Црна Гора) 143
Горња бела река (Зајечар) 112
Горња Буковица (Срез подгорски) 75,
78, 2149, 54, 259
Горња Врањска (Шабац) 146
Горња Грабовица 139
Горња Пирошица (Словенија) 93
Горња Топлица (Срез колубарски) 191
Горња Трешњица (Срез азбуковачки)
117
Горње Лесковице 140
Горње Неродимље (Урошевац – КиМ)
110
Горњи Борковићи (Шавник – Црна
Гора) 178
Горњи Бранетић (Срез таковски) 133
Горњи Милановац 110, 138, 141, 223225, 227, 228, 230, 238, 267
Горњи Мушић (Срез колубарски) 84,
229, 246
Горњи Присјан, (Срез власотиначки,
Округ лесковачки) 86
Горњи Чумић (Срез крагујевачки) 161
Горња Грабовица (Срез ваљевски) 72
Горски Котар (Хрватска) 172
Госпић (Лика – Хрватска) 78, 118,
150, 168
Гостиница (Ужице) 96

Грабовац (Срез посавски) 69, 75, 93,
161, 162, 165, 223, 312
Грабовица (Срез ваљевски) 125, 170,
245, 293
Градац (Ваљево) 68, 88, 290
Грац (Аустрија) 87, 146, 196
Грачаница (Добој – БиХ) 94, 235
Грачац (Лика – Хрватска) 150, 235,
259
Грешница (Македонија) 160
Гроцка 219
Грошница (Срез гружански) 219
Гунцати (Крагујевац) 108
Гуњевац (Срез тамнавски) 268
Гуњица (Срез колубарски) 74
Гусен (Матхаузен – Аустрије) 299
Грчић (Љубовија – Азбуковица) 169
Грчка 304
Гуча 307
Д
Даниловград (Црна Гора) 139, 170
Дарда (Барања – Хрватска) 156
Дегурић (Срез ваљевски) 90, 244
Дељине (Оточац – Хрватска) 95
Десимировац (Срез крагујевачки) 163
Дивосињ (Госпић – Лика, Хрватска)
175
Дивци (Срез ваљевски) 93, 102, 127,
208
Добој (БиХ) 87
Добрљин (Срез Босански Нови –
БиХ) 189
Долња Подградица (Босанска
Градишка – БиХ) 95
Дољани (Лика – Хрватска) 93
Доња Буковица (Срез подгорски) 150,
297
Доња Грабовица 138
Доња Љубовиђа (Љубовија) 161
Доња Морача (Колашин – Црна Гора)
144
Доња Шаторња, (Срез орашачки,
Округ крагујевачки) 227
Доњи Лапац (Лика – Хрватска) 150,
249

339

Дортмунд (Dortmund – Немачка) 288,
304
Драгачево (Скопље – Македонија) 136
Драгијевица (Срез подгорски) 150,
265, 309
Драгинац (Срез јадрански) 137
Дражевац (Степојевац) 144, 178
Драчић (Срез ваљевски) 144, 146
Дрвар (БиХ) 266
Дрежник (Слуњ – Хрватска) 94
Дрен (Срез посавски) 161, 162
Дрина, река 14
Дрлаче (Срез азбуковачки) 260
Дружетић (Срез подгорски) 152, 239,
244, 304, 310
Дубровник (Хрватска) 291
Дугосечај [Диласечуј] (Лозница –
Бадања) 184
Дудовица (Лазаревац) 143, 168
Дупљај (Лајковац) 132, 284
Дучић (Срез колубарски) 74, 175, 229
Ђ
Ђаково (Хрватска) 95
Ђевђелија (Македонија) 303
Ђурђевац (Копривница – Хрватска)
200
Ђурђевац (Срез колубарски) 88, 103,
108, 202, 289, 306, 312
Е
Европа 97, 287
Ерланд (Немачка) 312
Ж
Жабари (Срез ваљевски) 132, 147,
175
Жабљак (Црна Гора) 249
Жагубица 234
Женева (Швајцарска) 195
Жепче (Босна) 188
Жири (Логатец – Словенија) 95
З
Забрдица (Срез ваљевски) 135, 190,
283
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Забрежје, 12, 22, 64, 91-97, 159, 165,
170, 203, 248, 296
Завлака (Крупањ) 69, 270
Заграђе (Срез зајечарски) 191
Заграђе (Срез качерски) 159
Загреб 88, 94, 113, 115, 118, 150, 161,
191, 196-198, 227
Загреда (Срез даниловградски – Црна
Гора) 161
Задар (Арбанаси – Хрватска) 80
Звечка (Срез посавски) 92-94, 162,
163, 249, 265, 301, 309
Земун 87, 92, 96, 102, 263, 304
Златарић (Срез ваљевски) 137, 139
Змињак (Шабац) 159
И
Ивањица 298
Илок 197
Италија 78, 182, 187, 287, 293, 305
Ј
Јабланац (Срез сењски – Хрватска)
152
Јабланица, река 9
Јабланица, село 17
Јабучје (Срез тамнавски) 17, 139, 219,
258, 305
Јагодина,72, 131, 142, 145, 216, 244
Јадар, река 9
Јајинци 251
Јаловик Извор (Књажевац –
Зајечарски округ) 114
Јалта (Украјина) 113
Јарак (Срем) 221
Јаруге (Срез приједорски, Република
Српска) 239
Јасеница (БиХ) 95
Јасенице (Словенија) 118, 122
Јаша Томић, место у Војводини 123,
278
Јежевица (Чачак) 150
Језеро (Округ нишки) 137
Језерски (Босанска Крупа – БиХ) 95
Јесенице (Словенија) 122
Јовања (Срез ваљевски) 17, 80, 145,
148, 224, 286

Јошан (Срез удбински – Хрватска)
227
Јошева (Срез посаво-тамнавски) 103,
132, 144, 293
Југославија 5, 70, 153, 181, 287, 292,
300, 327
Јунковци (Лазаревац) 167
Јурево (Естонија) 191
К
Кавадарци (Македонија) 307
Кадина Лука (Љиг) 123
Калањевци (Љиг) 79
Калуга (Русија) 116
Каменица – село (Срез подгорски)
117, 152
Каменица (шабачка) 132
Камник (Словенија) 308
Карловац (Хрватска) 152, 168, 227
Карте Мађоре (Италија) 290
Качулице (Чачак) 145
Кијев (Украјина) 238
Кирин (Кордун – Хрватска) 114
Кланица (Срез ваљевски) 112, 141,
145, 265
Класнић (Хрватска) 164
Клашњић (Срез колубарски) 265
Клермон-Феран (Француска) 115
Клинци (Срез ваљевски) 71, 107, 144,
149, 209, 223
Кличевац – Ваљево 105, 261
Кључ (Срез колубарски) 89, 174
Кнежеј (Срез овчепољски – Вардарска
бановина, Македонија) 278
Книн (Лика – Хрватска) 209, 298
Књажевац 110, 191, 263
Ковачице – Драчић (Срез ваљевски)
284
Кожуар (Срез тамнавски) 247
Колашин (Црна Гора) 150
Колубара, река 9, 16, 24
Колубарски округ 322, 323, 325
Колубарски срез 6, 7, 9, 11, 22, 53, 83,
104, 153, 172, 190, 195, 197, 202,
210, 213, 241, 246, 254, 290, 322,
324
Команице (Срез колубарски) 258

Комирић (Срез рађевски) 223, 270
Конатица(е) (Срез посавски) 130, 143,
159, 167
Коњиц (БиХ) 166
Коњуша 270
Копривница (Хрватска) 144, 168
Кореница (Лика – Хрватска) 140, 185
Корзика (Француска) 287
Косињ (Лика – Хрватска) 137
Косјерић 72, 92, 131, 227
Косна (Двор на Уни – Хрватска) 245
Косовска Митровица 15, 297
Костолац 211
Костур (Банат) 135
Котешица (Срез ваљевски) 137, 146
Коцељева 149, 150, 152
Кочани (Македонија) 119
Крагујевац 82, 85, 91, 101, 108, 112,
114, 134, 145, 165, 166, 168, 178,
181, 183, 190, 191, 193, 207, 232,
243, 282, 284, 300, 302
Краљево,15, 119, 136, 172, 191, 239
Кратово (Македонија) 123
Кремс (Аустрија) 302
Крива Паланка 163, 191, 263
Криви Вир (Зајечар) 118
Крижевци 102
Крња Јела (Срез колашински – Црна
Гора) 115
Кроучово (Чехословачка) 291
Кртинска (Срез посавски) 160, 161
Крупaњ 103
Крупа (Босна) 92, 93
Крушевац 140, 147, 214, 231
Крушевица (Срез врањски) 196
Крушчица (Косјерић) 69
Крчедин (Срез Стара Пазова) 104
Крчмар (Срез колубарски) 17, 240
Кршна Глава (Срез тамнавски) 262
Кумани (Нови Бечеј) 187
Куманово (Македонија) 164
Купинову (Срем) 82
Куршумлија 124
Кусадак (Смедеревска Паланка) 192,
269
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Л
Лазаревац 122, 228, 242, 247, 265
Лајковац 12, 22, 45, 53, 64, 98, 154,
181, 191, 192, 197, 198, 247, 322
Ламинци – Срез Босанско Градишки
132
Лангенхесен (Langen – Hessen,
Немачка) 290
Латвица (Срез ариљски, Округ
ужички) 75
Латковић (Срез колубарски) 108
Лежимир (Срез Сремска Митровица)
171
Лелић (Срез ваљевски) 93, 103, 117,
139, 141, 142, 147, 250, 279, 280
Лењинград (сада Санкт Петербург –
Русија) 117, 198
Лесковац 15, 139, 166, 224, 240
Лесковице (Срез ваљевски) 132, 150,
262
Леушићи (Горњи Милановац) 70
Ливно (БиХ) 185
Лика (регија у Хрватској) 150, 249
Лимбург (Limburg – Хесен, Немачка)
308
Лион (Француска) 181, 185, 190, 195,
220, 253
Липнички Шор (Мачва) 229
Лозница (ваљевска) 98, 99, 129, 145,
146, 154, 285
Лозница (шабачка) 14, 123, 139, 152,
154, 165, 224
Лукавац (Срез ваљевски) 87, 89, 210,
263
Лутица (Срез посаво-тамнавски) 140
Лушци Паланка (Сански Мост – БиХ)
111
Љ
Љештанско (Срез рачански) 229
Љиг 9, 302, 322
Љубинић (Срез посавски) 166, 263
Љубић (Чачак) 225
Љубљана (Словенија) 85, 115, 183,
288, 291, 300
Љубовија (Срез азбуковачки) 134,
161, 220, 253, 292
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Љубостиња, река 16
М
Маглај (БиХ), 261
Мазбург (Moosburg – Немачка) 305
Македонија 17, 70, 228, 273
Мали Борак (Срез тамнавски) 241,
305, 309
Маљевић (Срез колубарски) 230
Маљен, планина 9
Мали мокри луг 163
Манојловци (Срез руднички) 137
Марибор (Словенија) 121
Маркова Црква (Срез колубарски)
153, 203, 235
Марктпонгау (Markt-Pongau –
Аустрија) 290
Марктфурган (Marktfurgan – Немачка)
305
Масуровац (Округ пиротско – нишки)
121
Матхаузен (Mathauzen – Аустрија)
299
Медведник, планина 276
Метохија, област 17
Мијокусовићи (Срез Даниловград –
Црна Гора) 123
Милановац 302
Миличиница (Срез подгорски) 149,
150, 171, 226, 288, 295, 317
Миоковци (Чачак) 188
Мионица (варошица) 9, 45, 64, 74, 84,
89, 102, 103, 123, 165, 174, 190, 197,
202-204, 210, 213, 227-229, 230,
238, 241, 258, 265, 272-276, 283,
284, 295, 303, 307-309, 311, 322
Мионица (село) 310
Мирковци (Хрватска) 131
Мислођин (Обреновац) 164
Михајловац (Срез трстенички) 129
Младеновац 182
Мозбург (Moosburg – Немачка) 290
Мојковић (Срез рађевски) 151
Монпеље (Француска) 183, 186, 187,
195
Москва 113

Мостар (БиХ) 123, 181, 203, 209, 245,
259
Мрчић (Срез колубарски) 74, 142
Мургаш (Срез тамнавски) 285
Н
Наномир (Срез колубарски) 213
Нанси (Француска) 181
Невесиње (БиХ) 143, 245
Неготин 133, 140, 198
Немачка, 16, 70, 74, 75, 87, 92, 108,
109, 133, 182, 186, 187, 194, 195,
200, 205, 208, 210, 217, 267, 278,
289, 290, 292-301, 303, 304, 306308, 310, 311, 317
Неубранденбург (Neubranderburg –
Немачка) 303
Никшић,279
Нирнберг (Nirnberg – Немачка) 289,
291, 290, 292, 293, 296, 301, 306
Ница (Француска) 183
Ниш 87, 91, 111, 126, 127, 136, 182,
183, 282, 289, 297
Новаци (Срез тамнавски) 162, 191,
309
Нови Пазар 119, 149, 213
Нови Сад 25, 87, 92, 114, 116, 182,
183, 196, 311
Норвешка 297, 310, 311, 312
Њ
Његановићи (срез Билећа –
Херцеговина) 209, 302
О
Обница, река 9
Обреновац 9, 12, 22, 23, 45, 64, 79, 80,
83, 85, 91-95, 98, 104, 138, 147, 157,
159-161, 163-166, 168, 178, 181,
186, 192-195, 198, 204, 209, 210,
219, 222, 224, 232, 233, 235, 236,
242, 249, 252, 259, 260, 261, 263,
266, 267, 269, 282, 296, 309
Огар (Срез Рума) 263
Оглађеновац (Срез подгорски) 150,
201, 317

Одеса (Русија) 198
Окружни народни одбор (ОНО)
Ваљево, Ваљевски округ или Округ
ваљевски, готово на свим странама
Окучани (Хрватска) 141
Опатија (Хрватска) 118
Орахов До (БиХ) 146
Ораховица (Македонија) 70
Орашац (Аранђеловац) 83, 153, 160
Оровица (Љубовија) 134
Орсовица (Срез моравски),184
Осеченица (Срез колубарски) 78, 125
Осечина 71, 98, 149, 151, 152, 203,
210, 245, 322
Осијек (Хрватска) 15, 104, 187, 299
Осипаоница (Ниш) 198
Осладић (Срез подгорски) 73, 79, 131,
150, 151, 153, 226, 240
Оснабрик (Osnabrűch – Немачка) 290,
297, 300, 304, 306
Остатовица (Пирот) 249
Остружањ (Срез подгорски) 78, 148,
150, 151, 171, 201, 210, 317
Офенбург (Offenburg – Немачка) 291,
295, 306
Охрид (Македонија) 196, 230
П
Пакрац (Славонија – Хрватска) 136,
159
Пале (Република Српска) 87, 93, 254
Паљуви (Срез тамнавски) 232
Памбуковица (Срез тамнавски) 75,
254
Панчево 113, 122, 214
Парабућ (Срез оџачки – Бачка) 115
Параћин 154, 226, 239
Париз, 68, 183, 185, 194
Парци (Срез подгорички – Црна Гора)
112
Пауне (Срез колубарски) 126, 131,
244, 263
Паштрић (Срез колубарски) 148, 153,
264, 289
Пепељевац (Лајковац) 102, 290, 318
Петница (Срез ваљевски) 72, 114, 122,
142, 144, 240
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Петриња (Хрватска) 113
Петроварадин 102
Петровац на Млави 159
Пећ 146, 259
Пецка (Срез подгорски) 119, 131, 191
Пилица (Бајина Башта) 147
Пипери (Црна Гора) 146
Пиреј (Грчка) 303
Пироман 163
Пироман (Срез посавски) 68, 161, 163
Пирот 116, 131
Плавањ (Подгорски срез) 73
Планиница (Срез колубарски) 17, 175
Пљевља (Црна Гора) 79, 93
Побрђани (Босанска Дубица) 166
Повлен, планина 9, 298
Подгорина 265
Подгорица (Црна Гора) 155, 191
Подгорски срез 6, 7, 9, 53, 17, 22, 71,
73, 78, 104, 148, 171, 190, 197, 201,
203, 210, 240, 245, 288, 293, 304,
310, 322, 324
Пожаревац 117, 183, 191
Пожега 96, 170, 183
Поље, село (Колашин) 122
Пољска 300
Пољчане (Словенија) 147
Попадић (Срез колубарски) 202
Попучке (Срез ваљевски) 133, 145,
219
Посавина 76, 209, 268
Посавски срез 6, 9, 20, 22, 53, 69, 71,
103, 156, 159, 173, 174, 192, 204,
211, 215, 248, 252, 281, 293, 310,
322, 324
Поћута (Срез ваљевски) 130, 167, 298
Праг (Република Чешка) 181, 185,
187, 190, 192, 197, 198, 202, 291
Прато – Изарко (покрајина Тирол,
Италија) 290
Прегари (Земун) 95
Прекопуце (Прокупље) 151
Прибој 79, 235
Придворица (Чачак) 147
Призрен 110, 131, 208, 230
Пријепоље 166, 243
Прилеп (Македонија) 143, 203, 208
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Примишље (Срез слуњски –
Хрватска) 114
Принстон (САД) 206
Присјан (Пирот) 121
Причевић (Срез ваљевски) 149, 150,
290
Приштина 291
Прогоновићи (Срез ријечки – Црна
Гора) 118
Прокупље 248, 249
Птујска Гора (Словенија) 124
Пуљ (Истра – Хрватска) 115
Путинци (Срем) 95
Р
Рабас (Срез ваљевски) 304
Рабровица (Срез ваљевски) 135, 139,
168, 184
Равна Гора (висораван на Сувобору)
230, 240
Равње (Ваљевски срез) 148
Радече (Словенија) 122
Радљево (Срез тамнавски) 91, 309
Радовци (Пожега) 268
Радуша (Срез тамнавски) 131, 222
Рађево село (Срез ваљевски) 218
Ражана (Косјерић) 142
Рајковић (Срез колубарски) 130, 153,
167, 268
Радобић (Срез колубарски) 251
Раково (Чачак) 234
Растовача (Посушје – Мостар, БиХ)
310
Ратаје (Срез пчињски – Врање) 185
Ратари (Срез посавски) 146
Ратари (Срез јасенички) 153
Ратковац (Срез колубарски) 299
Рача крагујевачка 244
Рашка 211
Ребељ (Срез подгорски) 17, 297
Рековац (Крагујевац) 115
Ријека Црнојевића (Црна Гора) 116
Рипањ (Београд) 92, 264
Робаје (Срез ваљевски) 290
Росток (Немачка) 180
Рудин (Чехословачка) 93
Рума 213, 253

Русија 154, 189, 291
Рушањ (Београд) 264
С
Саган (Шлезија – Пољска) 303
Саксонија (Немачка) 186
Сандбостел (Sandbostel – Немачка)
288, 299
Санковић (Срез колубарски) 70, 140
Санџак 17, 76
Сарајево 87, 95, 130, 149, 150, 153,
167, 172, 176, 184, 188, 190, 193,
218, 220, 226, 260
Свети Марко (Перушић – Лика,
Хрватска) 291
Свилајнац (Срез ресавски) 183, 278
Свилеува (Коцељева) 133, 153
Севојно (Срез ужички) 177
Сетин – Вуковар (Хрватска) 182
Сеча Река (Ужице) 199
Сибница (Сопот) 161
Сијеринска Бања 185
Силбаш (Бачка – Војводина) 278
Сирдија 149
Ситница (Кључ – БиХ) 121, 124
Сјетлина (Срез Рогатица – Босна) 73
Скела (Срез посавски) 95, 140, 160,
161, 162
Скопље (Македонија) 72, 127, 137,
145, 169, 183, 186, 272, 291, 292
Славковица (Срез колубарски) 53, 73,
74, 119, 309
Славонска Пожега 125
Славонски Брод (Хрватска) 69, 280
Слатина (Андријевица – Црна Гора)
246
Слатина (Срез подгорски) 177
Словац 187
Словенија 148, 208
Смедерево (Срез подунавски) 299
Смедеревска Паланка 108, 154, 166,
242, 252, 293, 317
Срески народни одбор (СНО) Ваљево,
Срез ваљевски, видети под:
Ваљевски срез
Срески народни одбор (СНО)
Ваљевска Каменица, Срез

подгорски, видети под: Подгорски
срез
Срески народни одбор (СНО)
Мионица, Срез колубарски, видети
под: Колубарски срез
Срески народни одбор (СНО)
Обреновац, Срез посавски, видети
под: Посавски срез
Срески народни одбор (СНО) Уб,
Срез тамнавски, видети под:
Тамнавски срез
Совач (Ваљевски срез) 111, 292, 297,
306
Савез Совјетских Социјалистичких
Република (СССР) 267, 291, 327
Совљак (Срез тамнавски) 17
Соко Бања (Округ нишки) 137, 164
Солун (Грчка) 270, 303
Сомбор 118, 132, 161, 186, 291
Сплит 189
Србија 17, 74, 76, 141, 168, 227, 287,
306, 310, 327
Србобран 162
Срез даниловградски 161
Срем 76, 254
Сремска Митровица 153
Сремски Михољевци (Стара Пазова)
92
Ставе (Срез подгорски) 214
Станина Река (Срез подгорски) 144,
236, 251, 259, 276, 295
Стапар (ужички) 220
Стара Градишка (Хрватска) 141
Стара Пазова 219
Стара Пилана (Срез фојнички – БиХ)
132
Стари Врбас 116
Стари Град на Хвару (Хрватска) 148
Столац [Стоц], (БиХ) 123, 196
Струганик (Срез колубарски) 202,
262, 265
Струмица (Македонија) 93
Стубица (Никшић – Црна Гора) 188
Стублине (Срез посавски) 76, 95, 130,
160, 166, 193, 282, 295, 309
Стубо [Стубло], (Срез ваљевски) 134,
164, 189, 312
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Суботица 71, 118, 121, 183
Суботица (Срез посаво-тамнавски –
Подрински) 187
Суботиште (Рума – Срем) 92, 95
Сувобор 9
Суводање (Срез подгорски) 93, 133,
145, 149, 152, 217, 221, 292
Сурдулица 129
Сушица (Срез ваљевски) 134, 139, 209
Т
Табановић (Срез колубарски) 230
Таково (Горњи Милановац) 110
Тамнава 9
Тамнавски срез 6, 7, 9, 11, 22, 53, 71,
75, 79, 82, 90, 203, 154, 191, 197,
210, 214, 241, 246, 251, 254, 311,
322, 324
Тарчин (Босна) 93
Тбилиси (Грузија) 191
Тврдојевац (Срез тамнавски) 214
Тирингер (Thűringen или Тирингија),
Немачка 288
Тетово (Македонија) 208
Тодорићи (Срез билећки – БиХ) 270
Толић (Срез колубарски) 261
Топола (Срез опленачки) 80, 218, 238
Травник (БиХ) 92, 185
Трбовље (Словенија) 87
Трбушница (СНО Лазаревац) 282
Трговиште (Срез Босански Нови) 232
Требиње (БиХ) 86
Трир (Trier – Немачка) 290, 296, 307
Трлић (Срез тамнавски) 229
Трст (Италија) 209
Трстеник 123
Трстеница (Срез посавски) 161
Тубравић (Срез ваљевски) 298
Туђин (Срез подгорски) 202
Тузла (БиХ) 193, 194, 229, 254
Тулари (Срез тамнавски) 75, 154, 172,
177, 203
Тулуз (Француска) 183
Ћ
Ћелије (Лајковац) 118
Ћуприја 83, 198, 231, 298
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У
Уб 9, 13, 45, 75, 78, 90, 91, 94, 98, 104,
131, 154-156, 163, 172, 177, 187,
191-193, 197, 198, 203, 204, 210,
214, 219, 220, 224, 231-233, 237,
243, 246, 247, 251, 255, 257, 260,
262, 283, 293, 302, 311, 319, 320,
322
Убић (Срез подгорски), 317
Ужице 70, 72, 88, 93, 110, 117, 118,
126, 135, 137, 150, 164, 168, 183,
187, 196, 218, 227, 228, 254, 260,
267, 310
Украјина 154
Умка (Срез посавски) 76, 166, 222,
234
Уровци (Срез посавски) 94, 96, 165,
173, 311
Устрипача (Босна) 93
Ушће (Срез посавски) 150
Ф
Факовићи (Срез сребренички, Босна)
123
Феричанци (Нашице – Хрватска) 92
Француска 68, 293
Х
Хамелбург (Hammelburg – Немачка)
289, 291, 292, 293, 296, 298-301, 306
Хан Пијесак (Босна) 92
Харков (Украјина) 134
Хасар – Јурт (Кавказ – Русија) 300
Хаџићи (Босна) 93
Херцеговина 127, 245
Хилсвил Па (САД) 69
Хоенфелс (Hohenfels – Немачка) 289,
292, 296
Хоерсверда (Hoyerswerda – Немачка),
289
Хрватска 127, 168, 288, 289, 300
Ц
Царина (Срез ваљевски) 310
Цветановац (Срез колубарски) 223

Цветуља (Срез рађевски) 134, 269, 270
Цетиње (Црна Гора) 113, 191
Цирих (Швајцарска) 191
Црна Гора 17
Црна Трава (Срез власотиначки) 91
Црниљево (Округ шабачки) 148, 288
Црнобарски Салаш (Богатић – Мачва)
150
Ч
Чађавица (Срез Босански Нови) 125
Чајетина (Срез златиборски) 288
Чаковец (Хрватска) 137
Чачак 70, 74, 88, 96, 111, 116, 119,
132, 133, 154, 183, 185, 213, 226,
235, 238, 263
Чевљановић (Срез сарајевски) 268
Честин (Срез гружански) 181
Чивидале код Удина (Италија) 290

Чубра (Крајина – Хрватска) 142
Ш
Шабац 69, 89, 91, 103, 115, 121, 122,
124, 130, 131, 133, 134, 144, 149,
150, 152, 154, 159, 162, 165, 181,
197, 198, 203, 220, 222, 225, 226,
230, 240, 247, 267, 293, 294, 301,
304, 311
Шаканлије (Срез Двор на Уни –
Хрватска) 174
Швајцарска 218, 293, 305
Шид (Срем), 93
Шиљаковац (Барајево – Београд) 161
Штип (Македонија) 138
Штитари (Срез берански – Црна Гора)
160
Шушеока (Срез колубарски) 186, 289
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Именски регистар
A
Аврамовић М. Марко 315, 316
Аврамовић Меланија 315
Адамовић Д. Милка 129
Адамовић Роксанда 198
Александрић (Димитрија) Драгиша
173
Алексић Алекса 17
Алексић Ф. Ана 233
Алексић Богдан 193
Алексић Божидар 17
Алексић Вера, 275
Алексић (Ранисава) Винка 229
Алексић Р. Дивна 49, 66, 81, 82
Алексић Здравко 169
Алексић Коста 17
Алексић С. Љубомир 233
Алексић А. Миодраг 97
Алексић Б. Мирослава 193
Алеш А. Ерик 121
Аљатов Зорка, рођ. Оцокољић 109,
110, 316
Андоновић Тома 104
Андрејевић Максим 77, 214
Андрић Величко 62
Андрић Вукосав 100
Андрић В. Д. 71
Андрић (Радомира) Драгољуб 73
Андрић Душан 91
Андрић Живорад 72
Андрић Иво 18
Андрић Д. Радивоје 233, 234
Анђелковић Миодраг 216
Антић З. Божидар 129, 174
Антић П. Милутин 155
Антић Б. Надежда 258
Антонијевић Веселин 289
Антонијевић Драги 289
Антонић Д. Радован 229
Антоновић П. др Милан 191
Антоновић Мирко 11
Арсовић С. Милош 224
Атанацковић Драга 110
Атанацковић инж. Милош 61, 210
Аћимовић Александар 89, 241
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Аћимовић С. Гаврило 129
Аћимовић Томка 234
Б
Бабић Љ. Јован 76
Бабић М. Косовка 130
Бабић Љубица 216
Бабић Марко 11
Бабић М. Миодраг 130, 159
Бабић Станоје 71, 75, 194
Бајић Б. Илија, 130, 155, 177
Бајић (Ранисава) Милутин 172
Бајић Ненад 258
Бајић И. Стана, 130
Бакић Ј. Богдан 109, 110, 318, 319
Балтић Милан 163
Банковић М. Драгобрат 197
Банковић М. др Милосав 64, 192
Бањац М., 279
Баскијевић В. Десанка 109, 110
Бастајић (Ђуре) Владимир 158, 159
Бебић М. Сретен 60
Беговић Радисав 60
Бекер (Мије) Јосип 92
Белимарковић, генерал 306
Белић (Војислава) Богољуб 248
Белић Милан 124
Бенедето Р. Надежда, рођ. Петровић
258
Беничини др Лудвик 63
Бераћ Катарина 159
Берже (Ели-Батист) Шарл-Андре 87,
199
Берже Драга, рођ. Илић 199
Берковић (Радована) Милорад 94
Бешевић Миодраг 71
Билић - Радовић Добрила 206
Билић [Биљић] С. инг. Миленко 206
Биљановић Никола 215
Бихондић Славко 90
Бичевић Славко 64
Бичевић Цвета 64
Бјеловић Ћ. Милош 309
Благојевић Бора 18
Благојевић В. Милун 109, 110

Благојевић Даница 167
Благојевић Десанка 61
Благојевић Драгутин 167
Благојевић Загорка 167
Благојевић Јелена 167
Блажић (Косте) Живојин 94
Блажић (Душана) Милисав 94
Блажић Превислав 258
Бобовац Јован 63
Бобровић Стојана 110
Богдановић (Радивоја) Јовиша 229
Богдановић (Богдана) Ратомир 74
Богићевић М. Загорка 231
Богусловски (Теодора) Анатолије 169,
189
Богусловски Злата 169
Богутовић Златомир 60
Божић Божа 10, 59, 68, 169
Божић инг. Милутин 206
Божић П. Миодраг 109, 110, 322
Божић Ђ. Тиосав, 97
Божовић Анка 148
Божовић (Живана) Вукосав 148, 289
Божовић Ј. Живота 59, 68, 290
Божовић Ж. Олга 289
Божовић Г. Стојана 109
Бојанић Владан 174
Бојиновић Димитрије 290
Боловић Милован 215
Боркан Вера, рођ. Ђокић 66, 81, 82
Борковић (Радована) Милан 94
Босић Душан 288
Ботић Божидар 88
Боцић К. др Вељко 191
Бошковић Александар 320
Бошковић Ј. Павле 97
Браим Марија 153
Брајчић Б. Љубица 121
Бранковић (Драгића) Бранислав 94
Бранковић (Симеуна) Негосава 259
Бранковић Ј. Стаменко 290
Брборић Риста 62
Брдарић (Михаила) Сава 290
Бркић Г. Добросав 309
Бркић Љубисав 215
Брмбота Ђ. Вујо 259
Броћић (Младена) Ружица 225

Брујић Душан 291
Бугариновић Власта 97
Бузаљко М. Едхем 196
Бујић Олга 109, 111
Булгаков Константин 206
Булић инж. Петар 199
В
Васиљевић Властимир, адвокат,237
Васиљевић Драгојло 276
Васиљевић Драгољуб 75, 276
Васиљевић Р. Милијан 259
Васиљевић Олга 60
Васиљевић арх. Светозар [Светислав]
49, 61, 207
Васић Крста, 259
Васић В. Мара [Марија] 61, 107, 130
Васић Олга 60
Веберовић Ј. Јован 154
Веберовић Лепосава 154
Везилић Цана 177
Велимировић С. Јованка 227
Велимировић Тодор 65
Велић Богдан 90
Вељковић Бранко 100
Веселиновић В. Божидар 216, 217, 253
Веселиновић Б. Олга 242
Весић Д. Будимир 231
Весковић Р. Драгић 234
Видаковић Бошко 288
Видаковић Војислав 259
Видаковић Дамјан 62
Виденовић Милица 130
Виденовић Д. Петар 121, 130
Видић И. Драгиша 130, 167
Вилотијевић Стојадин 291
Виторовић Душан 101
Виторовић М. Милорад 291
Вићентијевић (Ранка) Вера 60, 84
Вићентијевић (Богдана) Живорад 229,
276
Вићентијевић (Михаила) Милутин 92
Вићентијевић Ранко 84
Вићић Миодраг 211
Вишњић инж. Бранко 65
Влатковић Данило 227
Влатковић Милан 60
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Влаховић Вучо 65, 100
Влаховић Наталија, рођ. Ристић 66,
81, 78
Влашић Милан 98
Воденлић С. инг. Богољуб 61, 207
Воденлић С. Душан, 292
Воделнић С. Јанко, 224
Војиновић М. Даница 259
Војисављевић Т. Славка 130
Војисављевић М. Тихомир 131
Војковић Ј. Бранислав 111, 292
Волчић Љ. Наталија 166
Врељански М. Адам 62, 211
Врељански Р. Светозар 62, 211
Вујић Ж. Борислав 242
Вујић Н. Вукосава 109, 111
Вујић Б. Ђорђе 292
Вујић Јован 127
Вујић Љубиша 62
Вујић Радмила 127
Вујковић Д. Бранислав 309
Вујновић Марија 71, 78
Вукадин К. Бранко 73
Вукадиновић П. Олга 109, 111
Вукашиновић М. Боривоје 98
Вукашиновић Станиша 100, 102
Вуковић Даница 66
Вуковић Драгица 214
Вуковић Жарко 65
Вуковић (Станимира) Милан 92
Вуковић Радмила 109, 111
Вуковић (Живојина) Светислав 288
Вуковић Стана 62
Вукотић М. Петар 158, 309
Вукотић (Петра) Саво 173, 177
Вуксановић С. Бојана 124, 125
Вуксановић И. Вера 131, 158
Вуксановић Душан, 10, 124, 125
Вуксановић П. Иван 131
Вуксановић Малина 316
Вуликић Ананије 215
Вучићевић К. Бранислав 131
Вучићевић Видоје 65
Вучићевић Б. Смиља 131
Вучковић Д. Бранко 259
Вучковић (Недељка) др Драгослав 191
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Г
Гавриловић (Светозара) Владета 227
Гавриловић В. Ранисав 131
Гајић Љ. Миодраг 230
Гајић Михајло 62
Гајић Ненад 274
Гајић Светомир 100
Гардовић Радосава 63
Гвозденовић (Илије) Душан 292
Глигоријевић (Уроша) Драгољуб 217,
292, 293
Глигорић Боривој 201
Глигоровић Цветана 63
Глишић Божидар 63
Глишић (Михајла) Божидар 172, 257
Глишић Марија 66, 260
Глишић Ђ. Милан 254
Глишић (Косте) Милоје 170, 293
Глоговац Ђ. Вељко 98
Говедарица Видак 60
Говедаровић Витомир 111
Говедаровић В. Олга 109, 111
Гојковић - Бојовић И. Живка 109, 111
Гојковић К. Илија 111, 256, 257, 297,
302
Голубовић Бранка 112
Голубовић Т. Верољуб 158
Голубовић Миленко 216
Голубовић С. Ставра 230
Госпавић Р. Јован 131
Господарич А. Јакоб 122
Господарич Ј. Цецилија 122
Гостиш Данило 208
Гочић Срећко 210
Гошовић М. Јордана, рођ. Живковић
131
Граовац Љубица 177
Грбоношић Б. Милијан 246, 293
Грдинић Р. Мирко 122
Грковић Милка 64
Грковић Момчило 208
Грковић Петар, 63
Гроздановић Драган 196
Гроздановић Катарина 60
Грубешић (Стојана) Ставан 192
Грујичић Александар 148
Грујичић А. Емилија 149

Грујичић Зорка 77
Грујичић Милорад 247
Гутаљ (Манојла) Богдан 132
Гутаљ Б. Радојка 132
Д
Дабетић Радуле 215
Давидовић Обрад 60
Дамњановић Будимир 100, 240
Дамњановић Миодраг 73
Дамњановић М. Мирослав 159
Даниловић Аксентије 160
Даниловић Бојана 160
Даниловић Босиљка 78
Даниловић - Кеслер Д. др Бранко 182,
269
Даниловић Војимирка 160
Даниловић С. Јелена 158-160
Даниловић Милутин 160
Даниловић А. Станоје 159
Даничић Драгиња 61
Даничић (Тихомира) Предраг 74
Дацковић А. Богољуб 248
Дачевић Десанка 160
Дедић Марко 62
Делач – Рашевић Катарина 60
Делач П. Фрањо 294
Делеон Ашер 59
Делић Ђорђе 101
Деспић - Ђорђевић Смиља 122
Деспотовић (Будимира) Берислав 199
Дивљановић Д. Анка 149
Димитријевић Александар 215
Димитријевић Ж. Вукосава 132
Димитријевић М. Димитрије 277
Димитријевић С. Живорад, 132, 309
Димитријевић А. Милутин 10, 68
Димитријевић Д. Рузмилка 109, 112,
323
Добричић (Дамјана) Слободан 104
Докић М. Персида, рођ. Бранковић
109, 112, 314
Докић Радомир - Ратко 10, 50, 67, 68
Драгачевац Живорад 204
Драговић инж. Василије 61
Драговић Србољуб 242
Драгојловић Драгољуб 226

Драгојловић Марија 243
Драгутиновић Р. Љубица 154
Драјић М. Душан 198
Драјић Р. Јован 294
Драјић И. Катарина 216, 225
Дракулић Стеван 215
Драшковић Димитрије 236
Драшкоци др Јелисавета 64, 183
Дреновац Славко 94
Дрењаковић Драгиша 298
Дрињаковић М. Синиша 132
Дробњак (Миљана) Душан 158, 160
Дробњак М. Наталија 158, 160
Дудић Драгојло 107
Дудић (Драгојла) Зорка 49, 61, 107
Дудић Ј. Иван, 71
Дудић М. Марија 132
Дудић Миша 107, 240
Дујић др Владимир, адвокат 237
Дукић Лазар 232
Дукић (Пунише) Милутин 246
Дукић М. Радмила 213
Дуловић С. Ружица 158
Дуловић Р. Спасоје 158
Думитров (Рафаила) Добринка 112
Дурковић Р. Новак 158, 160
Дуспара (Ивана) Лука 310
Душановић Драгољуб 163
Ђ
Ђајић Јелена 260
Ђајић Круна 122
Ђајић (Јована) Миливоје 199
Ђаковић Драгутин 153
Ђедовић (Сретена) Милорад 189
Ђекић Душан 60
Ђенић Милан 277
Ђерић Глигорије 62
Ђермановић Живота 9, 68
Ђикић А. Милан 277
Ђокић Александар, 218
Ђокић Драгиша 101
Ђокић (Чедомира) Живорад 239, 310
Ђорђевић З. Анка 132
Ђорђевић Велинка 127
Ђорђевић Даница 175
Ђорђевић Душанка 274
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Ђорђевић (Владимира) Звездан 172
Ђорђевић Кирило 272, 274
Ђорђевић Константин 127
Ђорђевић Љубинка 60
Ђорђевић (Живка) Радомир 92
Ђукановић Гроздан 68, 69
Ђукановић Милан 260
Ђукановић С. Мирослав 243
Ђукановић Ђ. Светислав 216
Ђукић Д. Добрила, 132
Ђукић С. Драгутин, 133
Ђукић (Милана) Живота [Живко] 203
Ђукић Малиша 277
Ђукић Милован 60
Ђукић Михајло 60
Ђунисијевић (Косте) Драган 78, 251
Ђунисијевић Миладин, 78
Ђурђевић инж. 17
Ђурђевић Алекса [Алексије] 10, 59,
68, 100
Ђурђевић Р. Будимир, 133, 149
Ђурђевић П. Дојчило 154
Ђурђевић М. Драгомир, 125
Ђурђевић Ђура, 11
Ђурђевић Д. Милинко 101, 310
Ђурђевић М. Михаило 216
Ђурђевић Т. Михаило 218
Ђурђевић М. Сретен 294
Ђурић Богдан, 311
Ђурић Живојин, 61
Ђурић Љубисав 313, 322
Ђурић Р. Малиша 260
Ђурић Милена 112
Ђурић Милутин 211
Ђурић Новак 71, 72, 81, 82, 310, 313
Ђуричић Богосав 276
Ђуричић Д. Наталија 133
Ђуришић И. Јован 109, 112
Е
Егедушевић (Алексе) Марко 94
Еренбергер Марија 202
Ерор Манојло 239
Ерор (Душана) Милан 59, 239
Ж
Жакула (Мана) Вујо 94
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Живановић В. Александар – Аца 237
Живановић Будимир 226
Живановић Н. Драгутин 218
Живановић Емилија 127
Живановић (Душана) Живан 295
Живановић М. Јелена – Јела 237
Живановић Р. Јелица 233
Живановић Катарина 176
Живановић (Предрага) Лена 254
Живановић Ж. Лепосава 133
Живановић Мирослава 63
Живановић Радомир 93
Живановић Д. Селимир 59, 216, 239
Живић Лепосава 63
Живковић Божидар 215
Живковић Веселин 261
Живковић Грујица 66, 81, 82
Живковић С. Добрила 133
Живковић Живота 73
Живковић Милија 62
Живковић Д. Милка 218
Живковић Обрад 65
Живковић Ж. Олга 160
Живковић Радмила 274
Живковић Радојица 62
Живковић Слободан 133, 175
Живојиновић Марко 65
Животић Драгица 278
Жижовић М. Милорад 133
Жилић Милун 309
Жугић С. Катарина 134
Жугић П. Обрад 218
Жунић Вера 65
З
Загорац С. Даринка, рођ. Шушљић
260
Загорац М. Славко 159, 160, 260
Зазић С. Тиосава 160
Здравковић Добросав 101
Зековић П. Софија 159
Зељић - Рејц Десанка 59
Зељић Драган 274
Зељић Душан 261
Зечевић Тихомир 65

И
Иванишевић – Перишић (Андрије) др
Милица 64, 183
Иванишевић Сима 256
Ивановић Видосава 278
Ивановић Ђ. Десанка 233
Ивановић Јовиша 254
Ивановић С. Милан 134
Ивановић (Милоша) Миодраг 78
Ивановић Негосава 59
Ивановић Радивоје 254
Ивановић (Миленка) Радован 84
Ивановић Л. Радомир 261
Ивановић В. Славка 225
Ивановић Слободан 219
Ивановић Љ. Слободан 233
Ивезић Сава 273
Ивковић М. Милојка 134
Ивковић Г. Цмиљана 158
Игњатовић Душан 11
Игњатовић Милан, 11
Игњатовић (Душана) др Радивоје 180
Игњатовић Радул 202, 294
Илић Ж. Дивна 295
Илић - Зафировић М. Драга 63, 196
Илић Ж. Душан 134, 295
Илић Ђорђе 62
Илић Жарко 134, 295
Илић Живота 295
Илић М. Живота 84, 170
Илић Ж. Зорка 134
Илић И. Јованка 135
Илић М. Косара 134
Илић Ж. Лазар 134, 295
Илић Милутин 62
Илић М. Милутин 309
Илић Михаило 100, 102
Илић Нера 63
Илић Љ. Новка 158, 161
Илић Православа 61
Илић Радмила 63
Илић Сибинка 63
Илић Цветко 71, 208, 277
Илкић Б. Милорад 204, 261
Имперл Владимир 128
Исаиловић (Павла) Живојин 71, 72

Ј
Јагровић М. Нада 113
Јазаревић Светомир 261
Јајец М. Марија 248
Јаковљевић Н. Илија 98
Јаковљевић Милан 63
Јаковљевић Михајло 65
Јаковљевић Никола 219
Јанић Ангелина 161
Јанић Велимир 161
Јанић - Пантелић Доситеј 161
Јанић Марија 161
Јанић Д. Радисав 161
Јанић Радмила 161
Јанковић (Драгомира) Божидар 295
Јанковић Гвозден 101
Јанковић Дамјан 17
Јанковић Ђура 295
Јанковић Живојин 100
Јанковић Зорка 149
Јанковић Ћ. Љубомир 296
Јанковић Ж. Меланија 135
Јанковић Милан 125, 149
Јанковић Ж. Милутин 219
Јанковић Милутин 197
Јанковић Михаило 101
Јанковић Момчило 253, 296
Јанковић Љ. Нада 154
Јанковић (Стевана) др Панта 181
Јанковић (Љубомира) Славко 94
Јанковић Слободан 204
Јанковић Томанија 149
Јањић Ј. Радисав 157
Јањић Р. Радмила 157
Јаребица М. Зора 156
Јевремовић Јован 61
Јевтић Боривоје 135
Јевтић (Крстивоја) Вера 170
Јевтић Иван 96
Јевтић Јулија 190
Јевтић Маринко 65
Јевтић М. Милена 149
Јевтић Слободан 243
Јевтић (Луке) Стојан 94
Јевтић Ј. Тоша 197
Јевтовић В. Драгољуб 135
Јегдић Т. Рахила 135
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Јежек Е. Јосиф 122
Јејина Антица 64, 193
Јелењев Н. Александар 113
Јелић З. Вера 109, 113
Јелић (Радомира) др Драгутин 190,
197
Јелић Саво 60
Јеличић М. Олга 135, 176
Јеремић Војислав 262
Јеремић Десанка 135
Јеремић Драгутин 61, 135
Јеремић Живорад 62, 211
Јеремић А. Живота 10, 82, 243
Јеремић Олга, дев. Митровић 136
Јеремић Светислав 61
Јеринић Живко 156
Јерков Ј. Ана 173, 278
Јефремов Тодор 98
Јефтић Иван 77
Јефтић Слободан 71
Јешић Косара, 59 71, 78
Јешић (Душана) Радован 278
Јешић Стеван 124, 125
Јовановић Божидар 251, 288
Јовановић Ј. др Божидар 181
Јовановић Боривоје 104
Јовановић (Констандина) Бранислав
229
Јовановић (Алексе) Бранко 229
Јовановић др Василије 10, 183
Јовановић Т. Видоје 136, 154, 168
Јовановић П. Видосава 136
Јовановић Т. Георгина 136
Јовановић Драг., 305
Јовановић Драгољуб 220
Јовановић Десанка 220
Јовановић Душан 103
Јовановић Н. Душан 153
Јовановић Ђорђе, посластичар 286
Јовановић (Душана) Ђорђе 198
Јовановић Г. Живојин 219
Јовановић Живко 207
Јовановић С. Јованка 233
Јовановић Б. Љубивоје 101, 103
Јовановић А. Љубица 244
Јовановић Д. Љубица 136
Јовановић Марија 251
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Јовановић Ц. Марија 136
Јовановић Миленко 220
Јовановић Милисав 248
Јовановић Милоје 62
Јовановић Ј. Милоје 211
Јовановић Милорад 210
Јовановић Т. инж. Милорад 61, 208
296
Јовановић С. Мирослава 109, 113
Јовановић Ж. Михаило 98
Јовановић Обрен 7
Јовановић Олга 215
Јовановић Б. Олга 109, 113
Јовановић М. Предраг 231, 232
Јовановић Радмила 76, 225
Јовановић Радмила 204
Јовановић Радмила (учитељица) 149
Јовановић (Танасија) Радован 92
Јовановић Радоје 65
Јовановић Светомир 262
Јовановић А. Станко 98
Јовановић С. Страшимир 296
Јовановић М. Тихомир 137
Јовановић (Марка) Томислав 137
Јовановић Р. Цветко 71, 72, 109, 113
Јовашевић Симеун 60
Јовић Војислав 62
Јовић Д. Драга 149
Јовић Ж. Душан 149
Јовичић Р. Александар 233
Јовичић Д. Оливера – Вера 262
Јововић Никола 161
Јововић Стефанија 161
Јојић Славко 87
Јока В. Јован 10, 59, 68, 69, 321
Јоксимовић Зоран 70
Јоксимовић Љ. 169, 212
Јоксимовић Љубина 77
Јоксимовић М. Љубомир 296
Јоксимовић Радивоје 86
Јоксић Славољуб 317
Јончић Д. Босиљка 158
Јордановић (Живка) Славко 60, 85
Јосимовић Радосав 61
Јосимовић М. Радосав 113
Јосиповић П. Загорка 161
Јосиповић Јован 248

Јосиповић Милојка 64, 178
Јосиповић Србољуб 76
Јузбашић Јован 11
К
Кадијевић Петар 154
Каламбур М. Ангелина 158, 161
Калуђеровић Ј. Душан 161
Калуђеровић Ј. Новак 161
Калуђеровић Ружица 162
Каљевић Б. Миливоје 262
Каменовић Евгелије 65
Каменскаја - Песковскаја Александра
154
Каначки (Васе) Даринка 192
Каначки В. Нада 248
Каначки Роксанда 248
Кандић (Светолика) Тадија 192, 193
Канђера Ладисав 100
Капџија Милош 124
Карађорђевић Петар 152, 155, 275
Каралић - Живковић С. Олга 158
Караматић Милан 88
Караџић Јован 98
Катунац Тодор 49, 60
Катурић Милица 114
Качевинац Милан 97
Кевић (Стевана) Јован 95
Келовић Ђ. Десанка 172
Керкез (Тривуна) Илија 95
Кецкаревић Ђ. Спира 114, 322, 323
Клавора Ф. Фрањо [Фран] 122
Климчук Т. Олга 166
Климчук М. Тимотије 166
Кнежевић И. Иван 172
Кнежевић Милосав 231
Коберидзе (Спиридона) др Михаило
191
Ковач Бојана 275
Ковач Олга 275
Ковачевић П. др Богољуб 183
Ковачевић Божидар 273
Ковачевић М. Бранислава 109, 114,
168
Ковачевић О. Драгољуб 213
Ковачевић Злата 178, 296
Ковачевић (Александра) Иванко 92

Ковачевић С. Јован 278
Ковачевић Р. Катарина 137
Ковачевић Т. Миливој 204
Ковачевић Милутин, зв. Ћамило 296
Ковачевић С. Радомир,108
Ковачић Јованка 63, 64
Којић А. Миладин 296
Којић Милорад 137
Којић Светозар 59, 65, 100
Којић М. Станислава 137
Којић Стојадин 297
Којић (Ђорђа) Стојан 92
Кокотовић Емил 215
Коларевић Божидар 62, 211
Колашинац (Јосипа) Васа 92
Кољевић (Живка) Миливоје 202
Константиновић (Јаноћка) др
Александар 193
Констатиновић Ј. Катарина 137
Копач Ђ. Љубица 109, 114
Копривица Милена 153
Костић Р. Зорка, 137
Костић Јован 86
Костић Н. Лепосава 123
Костић Љубомир 86
Костић К. др Милорад 183
Костић Момчило 114
Костић Теодора 162
Коцијан Андреј 109
Коцић др Анђелија, 184
Кравченко инж. Игњат 61
Крагуљевић В. Вера 173
Краљевић Драгиша 212
Краљевић Милош 200
Крачуновић Д. Светислав 248, 249
Крачуновић - Матијаш (Светислава)
Соња 80
Кремић Милутин 124
Крковић Милан 215
Крнић И. Манојло 109, 114, 323
Крстић (Рајка) Гавра 91
Крунић (Миливоја) Драгољуб 125
Крунић Светозар 244
Крчевинац Милан 96, 97
Крчевинац Р. Миле 75
Кузмановић Н. Зорка 156
Кузнецов П. Андрија 198
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Кукуљ С. Босиљка 137
Купрешанин Д. Вељко 109, 115
Курлагић Милутин 63
Кустурић Ј. Јелена 162
Кушаковић (Крстивоја) Милорад 262
Л
Лазаревић Аница 279
Лазаревић Гојко 201
Лазаревић (Андрије) Живорад 95
Лазаревић Живота 62, 201
Лазаревић (Живорада) Косан 89
Лазаревић Миленко 263
Лазаревић Никола 77, 79, 297
Лазаревић Новка 263
Лазаревић Д. Радисав 297
Лазаревић Радосав 60
Лазић Александар 71
Лазић (Драгојла) Богољуб 192
Лазић Драган 60
Лазић Ђока 123
Лазић (Чедомира) Љубица 137
Лазић Марко 109
Лазић С. Марко 115, 168
Лазић Радивоје 124
Лазић (Симе) Радмила 263
Лазић Радомир 216, 220
Лазић Р. Спасоје 173
Лазић, чин. Финанс. дирекције 296
Лакић Д. Момчило 216, 220, 221, 253
Лаловић А. Добривоје 174, 309
Лаловић В. Милутин 200
Лаушевић Р. Зорка 138
Левковић Михаило 238
Левковић Михајло 60
Лелековић Јелена 59, 77
Ленаси Ћирил 92
Леонтијевић Селимир 279
Лесковец Берта 109, 115
Литвиненко Ј. Гаврило 149
Лома Лепосава 11
Лончар Светозар 168
Лончарић С. Бранислав 109, 115
Лубурић Вујадин 279
Лукач Драгутин 102
Лукић Велимир 62
Лукић Вукајло 208
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Лукић (Станимира) др Добривоје 184,
186
Лукић (Гвоздена) Илија 297
Лукић Јевросима 123
Лукић Ж. Љубомир 162
Лукић Ж. Миленко 157, 162
Лукић Р. Олга 221
Лукић Радисав, зв. Мраз 275
Лукић Ж. Радован 162
Лукић Ж. Радојка 162
Лукић Ж. Спасенија 162
Лукић М. Цвета 157, 162
Луковић Стојан 221
Лучић Милица 59
Љ
Љешевић Б. Ана 138
Љотић Димитрије113, 120, 134, 173,
232, 250, 259, 261, 263, 268, 269,
272, 273, 280, 297, 316
Љубисављевић (Богдана) Сава 95
Љубисављевић Д. др Сава 63, 64, 184
Љубичић Живорад 10, 59, 68, 69, 260,
288
Љубичић С. Радисав 309
М
Мазињанин Андрија 49, 51, 59, 81, 82
Мазник М. Лепосава, рођ.
Максимовић 158, 162
Мајсторовић М. Александар 263
Максимовић С. Боривоје 109, 115
Максимовић Д. Босиљка 138
Максимовић Видосава 162
Максимовић М. Војислав 98
Максимовић Драгомир 162
Максимовић Р. Драгомир 138
Максимовић Милорад 162
Максимовић М. Миодраг 309
Малешевић Драгиша 59, 244
Малешевић Марија 61
Мали В. Вацлав 115, 291
Мали В. Милка 109 115
Мандић Милена 170
Мандић Д. Миливој(е) 109, 113, 115,
318, 319
Мандић (Манојла) Милош 95

Мандић С. Новак 170
Манојловић Ж. Добринка 139
Манојловић М. Живко 139
Манџукић Радмила 77, 79
Маријанчук - Мркоњић А. Даринка
158, 164
Маринковић Војислав 101, 103
Маринковић С. Добрила 263
Маринковић М. Косара 158, 164
Маринковић Мирослав 249
Маринковић Р. Миливоје 164, 309
Маринковић С. Миливоје 158
Маринковић Т. Михаило 298
Маринковић С. Сава 204
Маринковић С. Сергије 263
Марић Павле 128, 298
Марјановић Даринка 59, 240
Марков Б. Борис 109, 116, 155
Марков Б. Љубица 109, 116, 156
Марковић В. Видоје 150
Марковић Витомир 194
Марковић Влада 263
Марковић Ж. Вукосава 116
Марковић Гордана 194
Марковић Даница 275
Марковић Десанка 139
Марковић Елеонора 316
Марковић М. Живка 173
Марковић Н. Живорад 109, 116, 322,
323
Марковић Иван 194
Марковић (Цветка) Јелена 178
Марковић Јован 192
Марковић А. др Јово 193
Марковић М. Јулијана 139
Марковић Лепосава 170
Марковић Љиљана 194
Марковић Манојло 200
Марковић Маријан 231
Марковић Милан 298
Марковић Б. Милена 166
Марковић (Петра) др Милица 192-194
Марковић (Војислава) Младен 87
Марковић Михаило 170, 316
Марковић Н. Михаило 212
Марковић Б. Надежда 129, 216
Марковић Нада 65

Марковић Надежда 61
Марковић Олга 60, 116, 139
Марковић Радмила 64
Марковић Ж. Радмила 139
Марковић Радован 150
Марковић Светислав 116
Марковић Славко 81, 82
Марковић, шумар 276
Маркош Јован 232
Марошанин А. Драгутин 98
Мартиновић (Милана) Десанка 264
Мартиновић П. Живка 150
Мартић Р. Милосав 248
Марчић К. Бруно 109, 116, 323
Матавуљ Бранко 162
Матавуљ Десанка 162
Матаруга М. Цвијета 150
Матејић Богољуб 264
Матијевић (Драгомира) Владан 264
Матић В. Бранислав 170
Матић (Младена) Војин 172
Матић Д. Војислав 298
Матић Н. Драган 204
Матић М. Драгомир 250
Матић (Николе) Душан 250
Матић С. Жарко 215
Матић Милоје 279
Матић Милосав - Чича 10, 59, 67, 69,
243
Матић Петар 279
Матић Д. Чедомир 284
Матуновић Р. Блажа 109, 116, 314
Машка Јозо 172
Меншик (Јосипа) Норберт 93
Мијаиловић Милан 103
Мијаиловић Д. Сретен 108, 174
Мијајловић Миленко 66
Мијалковић Ђ. Божидар 101, 104
Мијановић С. Драгутин 168
Мијановић (Тодора) Сава 86
Мијатовић Андрија 101, 103
Мијатовић Р. др Миодраг 195
Мијач С. Ружа 139
Мијоковић М. Олга 150
Микић др Душан 182
Миладиновић Ж. Боривоје 126
Миладиновић Ј. Јелена 157
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Миладиновић Милан 124
Миладиновић Милена 64
Миладиновић М. Миливоје 98, 298
Милановић Драгомир 211
Милановић М. Драгомир 298, 313
Милатовић Илија 139
Милатовић Ђ. Крстивоје 139
Милатовић Милорад 139
Милатовић К. Софија 139
Миленковић А. Станислава 139
Милетић Василија 264
Милетић Ж. Вера 109, 116
Милетић П. Марко 162
Милетић Надежда 162
Милетић Радоје 163
Милеуснић Вида 173
Миливојевић (Вељка) Будимир 171
Миливојевић Живорад 124
Миливојевић К. Јордан 279
Миливојевић Милан 124
Миливојевић Мирослава 264
Миликић Веселин 150
Милинковић Ђ. Александар 139
Милинковић Ђ. Боривоје 140
Милинковић Љубомир 255
Милинковић Мара 63
Милинковић Саво 59, 71
Милинковић Д. Славко 168
Милинковић Станислава 140
Милиновић Драгољуб 273
Милисављевић (Николе) Светислав
49, 65, 221
Милисављевић М. Светислав 216
Милисављевић Милорад 140
Милић Т. Никола 264
Милићевић М. Вукосав 140
Милићевић Милица 317
Милишић Ј. др Светолик 181
Миловановић Драгић 103
Миловановић Ж. Драгослава 252
Миловановић Т. Миодраг 252
Миловановић Радмила 75
Миловановић В. Светислав 140
Миловановић Љ. Селимир 299
Милојевић Војислав 299
Милојковић Б. Лепосава 109, 117
Милојковић Д. Лепосава 158, 163
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Милојковић Миломир 100
Милосављевић Александра 77
Милосављевић Александра, рођ.
Максимовић 79
Милосављевић Т. Босиљка 109, 117
Милосављевић Бранислав 19
Милосављевић Драгослав 63, 190
Милосављевић Живко 101
Милосављевић Јелисавета 197
Милосављевић Јованка 231
Милосављевић Катарина 265
Милосављевић Љубомир 231
Милосављевић Милован 265
Милосављевић Милосав 10, 67, 70, 79
Милошевић А. Аксентије 150
Милошевић Ангелина 311
Милошевић Данило 204
Милошевић Н. Драгомир 222
Милошевић Драгутин 60
Милошевић инж. Душан 65, 101
Милошевић (Момчила) Љубиша 86,
299
Милошевић М. Матеја 110, 280
Милошевић Милан 59
Милошевић Ружица 244
Милошевић Љ. Чедомир 309
Милуновић Лука 65, 101
Милуновић др Радомир 129
Милуровић Д. Живко 233
Милутиновић Благоје 157
Милутиновић Владимир 157
Милутиновић Јелисавета 157
Милутиновић Р. Калина 157, 163
Милутиновић (Боривоја) Милорад
173
Милутиновић Радоје 157
Милутиновић В. Радослав 156, 157,
263
Милутиновић Славко 97
Миљевић Милица 280
Миљуш Н. Софија 150
Мирјачић (Петра) Ђуро 280
Мирковић Миодраг 211
Мирковић Радослав 281
Мирчетић М. Милоје 140
Митић С. Божидар 158, 164
Митић Добривоје 81, 83

Митић М. Радмила 216, 222
Митрашиновић Милорад 11
Митров Бранко 200
Митров Војин 200
Митров - Карић Зорица 200
Митров Мара 200
Митровић (Добривоја) Богољуб 91
Митровић Војислава 63
Митровић Иван 86
Митровић (Живана) Митар 171
Митровић Момчило 16
Митровић (Добросава) Момчило 237
Митровић Радомир 265
Митровић Ратко 234
Митровић Сима 100
Мићевић Марица 150
Мићиновац Јованка 65
Мићић Р. Олга, рођ. Благојевић 167,
193
Мићић Ратибор 167
Мићић Стеван 12
Михаиловић М. Драгољуб Дража (Д.
М.) 18, 74, 97- 99, 103, 105, 112,
119, 129-141, 146, 156, 159, 161,
163, 165, 168, 170, 176, 203, 219,
221, 228, 230, 233, 247, 254, 257,
262, 273, 274, 276, 277, 279, 282,
283, 285, 293, 297, 301, 303, 316,
375
Михаиловић Ч. Зорка 140
Михаиловић Михаило 163
Михаиловић С. Момчило 213
Михаиловић Ч. Стана 158, 163
Михаиловић Чедомир 228
Михаиловић М. Чедомир 158, 163
Михајловић Боривоје 245
Михајловић Витомир 110
Михајловић (Милутина) др Љубивоје
190
Михајловић Момчило 71
Михајловић С. Стана 141
Мишић Бранислав 235
Мишић Живојин, војвода 316
Мишић М. Живорад 248
Мишић Славојка 175
Мишковић Д. Андрија 109, 117
Мишковић Р. Милутин 62, 211

Мишковска Јелисавета 198
Мишовић Видосава 64
Мишовић Н. Живорад 309
Младеновић М. Јанко 150
Младеновић Јелена 151
Мојсиловић Драгомир 62
Моловић Живорад 231
Мрвић Богдан 89
Мршевић Ђ. Даринка 233
Мукић Србољуб 265
Муњић (Спасоја) Коста 90
Мурговић Р. Драгољуб 216
Мушицки Леонид 232
Н
Наранџић (Мила) Стеван 93
Настић (Богосава) Обрен 102
Настић Д. Тадија,73
Негић М. Иван 216, 222
Негић И. Јелена 138, 141
Негић Љубомир 222
Недељковић В. Вера 158
Недељковић М. Живојин 74
Недељковић И. Крунислав 230
Недељковић Ј. Михаило 309
Недељковић Рајо 272
Недић Живко 141
Недић Милан 111, 232, 273, 283, 297,
306
Недић Нешко 141
Недовић (Милана) Обрад 89
Ненадић (Јевте) др Рајко 63, 185
Ненадовић А. Јеврем 225
Нецић Милан 60
Нешић - Мишковић Анка 123
Нешић Боривоје 265
Нешић (Милана) Живорад 93
Нешић Јован 61
Нешковић Благоје 17
Нешковић С. Миросава 158
Нешовић, проф. гимназије 296
Никачевић М. Велибор 233, 235
Никезић Б. Олга 138, 141
Никић Александар 101
Николајевић (Милана) др Борислав
181
Николић Борка 151
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Николић Босиљка 320
Николић Бранко 81, 83, 204
Николић Д. Будимир 151
Николић Б. Веселин 228
Николић Војин 101
Николић Десанка 104
Николић Драга 61
Николић Драгољуб 178
Николић Б. [В.] Душан 300, 309
Николић (Ивана) др Душан 181, 192
Николић Живојин 272
Николић (Рајка) Живојин 246
Николић Живорад 65
Николић Јездимир 100
Николић (Љубомира) Јован 95
Николић В. Љубица 197
Николић (Зафира) др Милан 185
Николић В. Милорад 265
Николић (Ђорђа) Милорад 95
Николић Надежда 59, 71
Николић Б. Надежда 223
Николић (Чеде) Никола 95
Николић Оливера 64
Николић Ружица 193
Николић Светислав 64
Никчевић (Николе) др Петар 188
Никшић Миленко 234
Нинковић И. Александар 281
Нинковић (Крстивоја) Александар 265
Нинковић Драгивој 265
Нинковић Миле 73
Нинковић Н. Милован 248, 249
Нинковић М. Михаило 214
Нинковић Обрен 230
Ниновић Превислав 60
Нићифоровић М. Момир, 265
Новаковић Божидар 100
Новаковић М. Жарко 141
Новаковић В. Живко 101, 103
Новаковић Т. Живојин 158, 309
Новаковић Миливоје 101
Новаковић Радојка 158, 164, 309
Новокмет Јово 64
Ножица Василије 71, 277
Ножица В. Надежда 71, 277
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О
Обрадовић Н. Адам 142
Обрадовић Божа 281
Обрадовић С. Велимир 142
Обрадовић Б. Велисав 244
Обрадовић Десанка 175
Обрадовић А. Живорад 216
Обрадовић В. Луција 142
Обрадовић Љубица 61
Обрадовић Д. Милоје 176
Обрадовић Никола 101
Обрадовић П. Петар 247
Обрадовић М. Смиља 176
Обреновић (Вуксана) Владимир 142
Оклобџија Паја 248, 249
Опсеница Драгица 63
Орлић (Петра) др Дејан 65, 185, 192
Орлушић др Христина 64
Остојић Даница 63
Остојић (Радомира) Драган 175
Остојић Михајло 65
Остојић Ратомир 62, 209
Оташевић Мирко 10, 67, 70
Оцокољић Милица 316
Ошевљев Леонтије 62
Оштир Иван 93
П
Павић Ђорђе 62
Павић (Теодора) Петар 95
Павићевић Ј. Ђорђе 142
Павићевић Јован 226
Павићевић М. Јованка 225
Павићевић Љубиша 240
Павићевић Марко 266
Павићевић Матија 226
Павићевић Петар 71, 226
Павићевић Стеван 226
Павићевић Стојанка 142
Павладољски (Михаила) Алекса 300
Павладољска Вера 300
Павладољска Јелена, рођ. Кораћ 300
Павличић М. Блага 143, 175
Павличић Милован 143
Павловић (Миладина) Бранко 265
Павловић Будимир 100
Павловић Владимир 63

Павловић Даница 61, 143, 175
Павловић др Љубивоје (др Калча) 189
Павловић Марко 60
Павловић Милош 300
Павловић Надежда 157
Павловић Л. Надежда 123
Павловић М. Петар 233
Павловић Станоје 153
Павловић Татјана 63
Павловић Цветин 213
Пађен Славко 231
Пајевић Сара 109, 117, 322, 323
Пајић П. Боривоје 300
Пајкић Д. Милорад 124, 126
Пандуровић Д. Живан 71
Панић (Милоша) Петар 65, 171
Пантелић Р. Јеврем 223
Пантелић Јован 223
Пантелић Константин 65, 100
Пантић Андрија 72
Пантић (Милана) Рајко 87
Пантовић Георгина 59, 72
Папић В. Василије 123
Папић В. Зора 143
Папић (Миленка) Љубинка 229
Параментић Радован 72
Париповић (Будимира) Милан 90,
319, 320
Пауновић Вел., 133
Пауновић Живко 59, 70, 243
Пауновић Јеврем 200
Пауновић Јеремија 59
Пауновић - Николетић др Маргита 63,
186
Пауновић Михаило 321
Пауновић Ј. Радмила 109, 117
Пауновић Р. Ратка 123, 126
Пауновић Ратко 123, 124, 126
Пауновић Ж. Светозар 223
Пауновић Тихомир 273
Пачариз Живота 281
Пачић Надежда 109, 117
Пашић Милена 108, 200
Пашић Славољуб 59, 60, 200
Пејић (Тихомира) Сава 229
Пејичић Јован 193
Пејичић Станимир 193

Пејновић Д. Невенка 123
Пеладић Светозар 61
Пенезић Боривоје 100
Пенчић Јован 247
Пенчић Момчило 205
Перић Рада 276
Перишић Милорад 10, 49, 59, 68, 70,
212
Петернел (Ивана) Славко 95
Петковић Љ. Голубица 158, 164
Петковић В. Живорад 226
Петковић Јелица 164
Петковић Љубица 164
Петковић Љубомир 11
Петковић М. Љубиша 158, 164
Петковић Милисав 164
Петковић Миодраг 164
Петковић Момчило 103, 266
Петковић Надежда 77
Петковић Персида 164
Петковић С. Петар 86
Петковић Ратислав 282
Петковић Ружица 164
Петковић Синиша 164
Петрашевић Б. Душан 301
Петровић Бранислав 91
Петровић Вера 266
Петровић Витомир 61
Петровић Десанка 64, 178
Петровић Драгољуб 64, 177
Петровић Ђ. Драгољуб 158
Петровић М. Ђорђе 101, 103
Петровић Јован 62
Петровић Крсман 229
Петровић Љубица 64
Петровић Љубомир 143
Петровић Љубомир Мингеј 245
Петровић Д. Марица 158
Петровић Миодраг 62
Петровић У. Михајло 143, 298
Петровић инж. Ненад 65
Петровић Д. Првослав 144
Петровић Ј. Селимир 282
Петровић Ђ. Смиља 233
Петровић В. Тимотије 99
Петронић А. Аврам 151
Петронић А. Даринка 151
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Петронић М. Драгојла 151
Петронић И. Младен 151
Пећанац Коста 178, 247, 285
Пешић М. Милорад 158, 164
Пешић (Чедомира) Ненад 251
Пиргић (Николе) Боривоје 301
Пиргић (Николе) Драгутин 266, 301
Пиргић Н. Милица 301
Пиргић Никола 301
Пиргић Н. Олга 301
Пиргић Радмила 61
Пиштињат Ђ. Миодраг 311
Плетњев Р. Радмила 109, 117
Плетњев В. др Ростислав 109, 117
Плећевић Миломир 282
Покорни М. Војислав 301
Полексић Д. Аница 143
Половински (Жарка) Ђорђе 95
Попадић (Новака) Милисав 91
Попић Р. Василије 123
Попић В. Зора 143
Поповић Александар 235
Поповић Бисенија 318
Поповић Богосав 62, 211
Поповић Бранимир 318
Поповић Бранислав 62
Поповић (Владимира) Властимир 89
Поповић (Драгића) Војислав 93
Поповић Б. Драга 143
Поповић С. Драгиња 168
Поповић (Душана) Драгољуб 127, 128
Поповић (задруга) 17
Поповић М. Коста 197
Поповић М. Лепосава 151
Поповић Р. Лепосава 159
Поповић Марија 165
Поповић Д. Марија 158
Поповић Мила 176
Поповић Милица 63, 64
Поповић Младен 12
Поповић Момчило 151
Поповић М. Радован 158
Прибиславић Ј. Милица 118
Пријевић Антоније 61
Прица С. Стеван, 65 100, 104
Продановић Драгиша 209
Продановић Р. Милан 223
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Прокић Љубомир 66
Протић Вој., 190
Протић Косара 223
Протић В. Љубица 227
Протић Љубомир 226
Протић Немања 257
Прошин Иван 16
Пујић Живорад 62
Пурић (Светозара) Васа 192
Пурић А. др Ристо 192, 193, 195
Пурнат Ј. Ангелина 158, 165
Путник Петар 11
Путник Станоје 11
Пуцељ Иван 124-126
Пушић Драгољуб 283
Р
Рабасовић Вукосава 89
Радаковић, омладинац УСАОС-а 322
Радаковић Д. Петар 118
Раденковић Б. Мара 118
Радивојевић Драгослав 202
Радивојевић Драгослава, рођ.
Грујичић 79, 81
Радивојевић В. Недељко 165
Радисављевић Бр., 66
Радисављевић Љубисав 254
Радић (Милана) Ђура 87
Радић Снежана 12, 15, 17, 18, 23, 50
Радишић Радмила 64
Радишић (Милорада) Радмила 176
Радмановић Александар 89
Радмановић Ј. Миодраг 267
Радмиловић Милојка 61
Радовановић Јевта 165
Радовановић К. Катарина 158, 165
Радовановић Ј. Константин 158, 165
Радовановић Лепосава 165
Радовановић С. Миодраг 64, 192, 193,
195
Радовановић Михаило 165
Радовановић Радоје 267
Радовановић Радомир 17
Радовановић Светозар 96
Радовић Добривоје 91
Радовић Живан 157, 173
Радовић Јован 105

Радовић Љубица 60
Радовић (Ивана) Милоје 88
Радовић Милош 273
Радовић Радисав 202
Радојевић В. Вукосава 158, 165
Радојичић Ч. Александар 77, 79
Радојичић Ч. Вукашин 79
Радојичић Р. Грујица 233
Радојичић Ч. Јордан 79
Радојичић Чедомир 73, 226, 227
Радојковић Роксанда 198
Радојчић Вера 64
Радоњић В. Милосава 157
Радоњић Радул 123
Радоњић Р. Цвета 123
Радосављевић (Ивана) Викторија 171
Радосављевић Воја 65
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Смиљанић И. Иван 119
Смиљанић В. Илија 109, 119
Смиљанић И. Михаило 119
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Станојевић Р. Јелена 155
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Стефановић Б. Милка 124
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Стојановић Ђорђе 305
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Стојићевић И. Љубиша 146
Стојковић Живка 64
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Стојковић (Александра) Милоје 74
Стојковић (Стојана) Милорд 96
Стојковић (Видосава) Надежда 269
Стојковић Д. Радомир 310
Стојнић Драгиња 60
Стојнић Љ. Радојица 309
Стојчевић Ђ. Душанка, 156
Стојшић И. др Драгомир [Стошић
Драгољуб] 64, 193, 195
Стокић Љубинка 177
Стошић Оливера 269
Сундић Ката 193
Сурцовић Момчило 284
Сфорцан Лепосава [Сворцан Лепа]
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Тавчар - Матић Радмила 65, 171
Тадић Видосава 147

Тадић Војислав 86
Тадић М. Петар 196
Танасић М. Даница 147
Танасић Михајло 147
Танасковић Будимир 101
Танасковић К. Димитрије 269
Танасковић Милева 108
Тасић Л. Драгољуб 284
Тасић М. Милена 154
Таховић Ђ. Анастас 119
Ташић (Миладина) Живота 61, 305
Теодоровић Бојка 61
Теодосић М. Даринка 152
Теодосић Ж. Милан 153
Терзић Владимир 238
Терзић В. Миладин 284
Тешановић Б. Божидар 306
Тешановић М. Веселин 312
Тешић В. Радован 177
Тито, Јосип Броз 17, 260, 275,
Тихић Борко 215
Тиховић Анастас 109
Тодоровић (Војислава) Боривоје 201
Тодоровић Борка 124
Тодоровић В. др Бранислав 187
Тодоровић Н. Бранислава - Бранка
147
Тодоровић Живорад 285
Тодоровић Милорад 269
Тодоровић С. Миодраг 306
Тодоровић Чедомир 124
Томанић Р. Драган 85
Томанић М. Рокаснда 216, 224
Томановић (Крсте) Милисав 200
Томашевић Василије 62
Томић Велика 247
Томић Данило 312
Томић (Богдана) Живорад 202
Томић Јеврем 306
Томић Р. Милоје 307
Томић Славко 89
Томић Сретен 63, 184
Топаловић Д. Миленко 74
Тошанић Велимир 89
Тошић Ж. др Олга 187
Трајковић Драгољуб 224
Трајковић Љубица 80
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Трајковић А. Стојан 226
Трбојевић Зорка 61
Трипковић (Радована) Милан 285
Трипковић М. Милорад 214, 307
Трифуновић Вукоман 274
Трифуновић С. Ђорђе 241
Трифуновић Марија 197
Трифуновић Н. Миливоје 307
Туцовић Боривоје 65, 100
Туцовић М. др Зорка 64, 187
Туцовић Јосип 210
Туцовић М. Светозар 196
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Ћирић инж. Мирослав 59, 65, 101
Ћирић Ј. Милутин 158, 166
Ћирић Младен 270
Ћирић - Милатовић М. Надежда 59,
61, 77, 80
Ћирић М. Рада 158, 166
Ћирковић (Властимира) Душан 88
Ћосић Андрија 286
Ћосић Драгутин 310
Ћосић - Миливојевић Милица 77, 313
Ћуковић Светозар 127
Ћургус Мирко 166
Ћургус Ружица 166
У
Угаревић Десанка 178
Угаревић С. Мирослав 309
Узелац Ђ. Драгомир 104
Украјинска Лидија 63
Унковић Стеван 11, 16
Урбан (Јована) Слободан 270
Урошевић Александар 63
Урошевић Т. Боривоје 285
Урошевић Косан 308
Урошевић Љубомир 88
Урошевић Милан 210, 245
Урошевић М. Милева 147
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Урошевић (Ђоке) др Милорад 187
Усенко Ана 77
Ускоковић Драгомир 175
Ф
Филимоновић Драган 312
Филиповић (Теодосија) Борисав 80
Филиповић Здравко 64
Филиповић (Савка) др Милена 64, 188
Филиповић Тома 65
Флебер Густав 13
Флоријанчић Љубинка 63
Х
Хаџи-Петровић Надежда 63
Хендел Ангелина 119
Хофман (Крсте) Обрад 87
Храњец З. Катарина 109, 120
Храњец З. Никола 109, 121
Хркман Милка 213
Хрњичек Ј. др Боривоје 182
Ц
Цајлхофер Алфонс 147
Цајлхофер Олга 148
Цветковић М. Ђорђе 109, 121
Цветковић Ј. Чедомир 103
Цветојевић И. Оливера 197
Цвијић С. Радојка 121
Цвијовић М. Остоја 148
Цвијовић Ружа 64
Цврковић Антоније 251
Цврковић (Младена) Надежда 251
Цвркотић Перивоје 288
Цимеша Љубица 215
Цимеша Никола, 215
Цицварић (Драгомира) Сретен 96
Цолић [Цонић] (Петра) Методије 308
Цота Ана 201
Црнобрња (Николе) Адам 173, 174
Црнобрња Милан 174
Ч
Чекада (Антона) Јозеф 87
Чекић Ђорђе 64
Чешковић (Јоце) Јован 96

Читаковић Радмила 77
Читаковић Сретен 246
Човић - Николић (Јове) др Јелена 188
Чока (Антуна) арх. Анђелко 209
Чолић Р. Косара 148
Чолић Р. Надежда 64
Чолић К. Радоје 148
Чоловић И. Олга 215
Чомић (Цветка) Бранко 270
Чубрило Милена 189
Чупаревић Благоје 121
Чупаревић Б. Даринка 121, 322, 323
Џ
Џагаревић Милан 215
Џајић Крстивоје 71, 75

Џалабић Дара 276
Ш
Шабановић Муја 320
Шами Иван 71
Шегула М. Јосип 124
Шиљак Миодраг 210
Школник Јанко 177
Шљивак Димитрије 231
Шмецлеровић Глигорије 156
Шмецлеровић Јустина 156
Шошкић Зорка 63
Штулић Марица 63, 64, 270
Штулић Михајло 63
Шутвић Вељко 60
Шушљић Бранко 260
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и посавски. Целокупна ова територија обухваћена је текстом Снежане Радић у којој је основна тема сви службеници, а и незапослена лица са евиденције рада који су радили у државним и структурама народних организација.
Основна идеја ауторке је да подвуче два принципа на примеру запошљавања државних службеника, њихово право на остваривање рада, али и питање како се градио нови друштвени поредак и
ко су били његови основни носиоци. Уз наведено, дати су подаци о
месту рођења сваког запосленог, његовој школској спреми, месту
на којем је радио, делатности пре Другог светског рата, понашању током рата, оданост НОП-у и новој власти...
(Из рецензије др Момчила Митровића)

(...) Књига уводи читаоца у свет оне посебне и за сваку државу
најважније структуре свет државног чиновништва. На том питању се генерално испитује у којој мери је држава способна да, за
послове од којих зависи живот града и села, ангажује памет која јој
стоји на располагању. Посебну вредност бављења тим темама,
како у претходним радовима, тако и у књизи која је пред нама,
чини стајна тачка Снежане Радић тежња ка објективном приступу, неоптерећеном идеолошким предрасудама и искључивостима. То је приступ који, уз зналачко коришћење извора, омогућава висок степен аналитичности и уочавања свих предности и
мана социјализма у Југославији, као и свих страхова и нада који су
били саставни део духа времена...
... У питању су године у којима се стичу последице рата, судбине
људи, организовање власти и државног апарата, поновно успостављање живота у условима који су објективно били тешки, великим делом диктирани и снажним идеолошким притиском, али
испуњени и великим надама. Књига Снежане Радић није пуки
попис државних чиновника. То је књига људи са биографијама,
образовањем, друштвеним статусима пре и после рата, погледима
партије на њихов однос према прошлости и новој стварности.
Истовремено то је и књига о људима који су посвећени држави и
државним пословима стварали темеље друштва...
(Из рецензије др Мирослава Перишића)

