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ЧЛАНЦИ
ARTICLES

Милорд Радојчић 
Ваљево 
bobava@ptt.rs

ЖРТВЕ ШПАНСКЕ ГРОЗНИЦЕ У 
МИОНИЧКОМ АТАРУ

Апстракт: Пандемија корона вируса 2020. захватила је скоро цело чо-
вечанство и нанела му огромне људске жртве и материјалне губитке, унела 
велику панику и створила неизвесност. То је и прилика да се подсетимо да 
су се у ратовима 1912-1918. године наши преци суочавали са више заразних 
болести: кугом, колером, дифтеријом, упалом плућа, дизентеријом, туберку-
лозом, маларијом, тифусом итд. Једна од болести која им је нанеле велике гу-
битке била је пандемија шпанске грознице (грипа) о којој се и након више од 
сто година недовољно зна, па и мало говори и пише. Да зло буде веће Светска 
здравствена организација оцењује да је вирус короне сличан вирусу који је 
изазвао шпанску грозницу. Колико знамо о њој је написано јако мало струч-
них, историјских и вредних чланака. Полазећи од тога, у овом чланку поза-
бавићемо се пандемијом шпанске грознице на подручју Мионичке општине 
и њеним последицама. Његова сврха је да буде информативан, поучан, до-
кументаран и подстицајан за даља истраживања. Дакле намера је да се на 
примеру ове јединице локалне самоуправе представи та опака болест, скрене 
пажња на њене симптоме, покуша да се реконструише њен настанак, путеви 
ширења и етапе развоја. Посебну пажњу посветићемо сагледавању њених по-
следица, пре свега кроз људске жртве у атару ове колубарске општине.

Кључне речи: вирус, пандемија, мионичка општина, крај 1918. године, 
ратници, цивили, велики губици...

Катастрофалне последице епидемија заразних болести забе-
лежених у историји ратовања нису остале непознате ни српском 
народу, ни српској војсци. Нарочито су биле честе болести иза-
зване грипом које су доводиле и до појава епидемија и пандеми-
ја. Мајкл Остерхолм, директор Центра за истраживање и поли-
тику инфективних болести на Универзитету Минесота често је 
говорио: „Пандемије грипа су сличне земљотресима, ураганима 
и цунамијима – никад се не зна колико ће бити јаке.“

UDK= 616-036.21(497.11 Мионица)"1918" 
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У 20. веку три пандемије грипа погодиле су човечанство: 1918. 
шпанска грозница, 1957. азијски грип и 1968. хонгконшки грип. 
Ипак, међу њима, најопаснија је била шпанска грозница, назва-
на тако јер се сматрало да је први случај обољења регистрован у 
Шпанији. У односу на сезонски грип какав познајемо, шпанска 
грозница је имала још једну специфичност. Наиме компликаци-
је услед инфекције вирусом, па и смртни исход, уобичајено се 
очекују код старијих људи и оних који имају хроничне болести. 
Шпански грип, међутим, највише је односио животе младих и 
здравих људи, старих између 20 и 40 година. Смртност тог ви-
руса била је десет пута већа од свих уобичајених сојева вируса 
грипа. 

Мада је прошло више од 100 година од појаве те пандемије 
која је разорила планету, много шта је непознато у вези са њом. 
Дакле, шпанска грозница, односно грип (La Gripe Española, La 
Pesadilla, Influenza) била је једна од најсмртоноснијих пандеми-
ја у историји човечанства. Појавила се при крају I светског рата 
1918. године и у три таласа ширила Земљом. Према новијим про-
ценама, трећина светске популације је била инфицирана њоме 
и имала је клинички испољену болест (око 500 милиона људи), 
а умрло је између двадесет и педесет милиона људи. Према томе 
шпански грип убио је више људи него I светски рат, а његове 
жртве умирале су у најтежим мукама. Према неким подацима 
она је однела два до три пута више живота него рат, била коб-
нија од чувене епидемије куге из ХIV века и за 25 недеља убила 
више људи него сида за 25 година. Ова пандемија је описивана и 
као „највећи медицински холокауст у историји“ јер се биолошки 
агенс показао вишеструко ефикаснијим убицом од свих ратних 
оружја па га није било лако савладати. Зато је она била најопа-
снија и најпогубнија пандемија грипа. 

Како је шпански грип био нарочито погубан за младе и здра-
ве особе та његова особеност била је велика тајна све донедавно. 
Најчешће би за само неколико сати онеспособио жртву, а већ 
током наредног дана она би подлегла због изузетно тешког за-
паљења плућа. Нажалост, и поред овако нагле смрти болест се 
проширила на читав свет. Догодила се најгора пандемија у исто-
рији. Пошто је опустошила свет, шпанска грозница се повукла у 
јуну 1920. године, исто тако нагло као што се појавила.
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Појава и развој шпанске грознице

Име је добила захваљујући политичким околностима. Због 
ратних прилика владе зараћених земаља ограничиле су објаву 
вести о болести страхујући да би то могло поразно дa утиче на 
морал становништва. Kaкo je Шпанија била неутрална у I свет-
ском рату, у њој није било цензуре и то је омогућило новинарима 
да слободно извештавају о последицама болести. За кратко вре-
ме та грозница захватила је све континенте (осим Антарктика), a 
најтеже погођена земља била је Индија, где је умрло 17 милиона 
људи. 

 Сада се поуздано зна да вирус назван „шпански грип“ или 
„шпанска грозница“ није настао у Шпанији. Према томе об-
јашњење порекла имена вируса било је у домену медија (нага-
ђања). Како је Шпанија као неутрална земља током I светског 
рата била под мањом медијском цензуром од ратом захваћених 
држава у мају 1918. Агенција Фабра (шпански медијски сервис) 
послала је ову вест представништву Ројтерса у Лондону: „Чудан 
облик болести, епидемијског карактера, појавио се у Мадриду“1 
Будући да америчка и европска штампа нису писале о великом 
броју оболелих цивила, a посебно војника који су засигурно 
били ван строја у свеобухватним ратним напорима, вирус је по-
стао познат као „шпански“ по пореклу јединих гласова о „чудној 
епидемији“. 

Како су писале шпанске новине, тог пролећа болест је била ве-
ома нагла - неки су људи колабирали на улицама након што су 
се пробудили као здрави, а потом су најмање три дана патили од 
грознице, гастроинтестиналних проблема и опште малаксалости 
(тзв. тродневна грозница). Оборило је јако пуно људи (око осам 
милиона људи у Шпанији)2 због чега су неки јавни сервиси, као 
што је пошта, морали бити накратко затворени. Међутим сада 
се са сигурношћу зна да је у априлу вирус захватио француске, 
британске и америчке трупе стациониране у Француској. У мају је 
вирус регистрован у Енглеској, али и у САД, Кини и Јапану. Зани-
мљиво је поменути да су у Немачкој болест назвали „фландријска 

1 Биљана Стојковић: Шпанска грозница, сајт Пешчаник, 13. новембра 2018. 
године.
2 Исто. 
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грозница“. Будући да број смртних случајева није био велики, а 
свакако је било и занимљивих тема са ратишта, након два месеца 
епидемије све је пало у заборав. Нажалост, само на кратко!

Необична природа овог вируса одражавала се и на неуспешне 
покушаје да се реконструише место његовог порекла, односно 
центар ширења. Иако ова мистерија ни до данас није потпуно 
разрешена, савремена наука је пружила неколико хипотеза. За 
сада je важно разумети да су за лекаре тога доба епидемиоло-
шки подаци представљали неразмрсиву енигму – изгледало је да 
је болест букнула истовремено у бројним међусобно удаљеним 
местима (у САД, европским државама и на осталим континен-
тима), што је потпуно одступило од логичног очекивања да се, 
упоредо са географском удаљеношћу од места настанка вируса, 
епидемија све касније појављује. Један извештај америчких ле-
кара из децембра 1918. наглашава овај проблем: „Најистакнутија 
чињеница је екстремна брзина којом се епидемија ширила након 
што је достигла пропорције епидемије у првом захваћеном реги-
ону... Чињеница ништа мање застрашујућег значења је и то што 
је болест достигла епидемијске размере у бројним локалитети-
ма централним, северним, јужним и западним деловима земље 
у исто време као и дуж североисточне обале...“ Треба имати на 
уму да су амерички лекари полазили од претпоставке да је вирус 
стизао у војним бродовима из Европе, где су се одвијала ратна 
дејства, те је истовремени образац ширења кроз читаву Америку 
одступао од тог сценарија.

Симптоми и динамика развоја пандемије

Према томе, упркос имену, она није настала у Шпанији. Исто-
ријски и епидемиолошки подаци су неадекватни за идентифи-
кацију географског порекла те пандемије. Верује се да је у поход 
по свету кренула из америчких војних база и проширила се прво 
по Европи када се Америка укључила у рат. Само место настан-
ка заразе била је највероватније област Хаскел у Канзасу, позна-
та по узгоју свиња, живине, стоке и по житарицама, где се грип 
појавио у јануару 1918. године. Зато су се, 4. марта исте године, 
јавили први случајеви обољења међу војницима у оближњем 
регрутном центру – бази Форт Рајли. Разболело се 107 војника. 
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Прекоманде војске у друге базе пренеле су грип даље. Зараза се 
затим проширила на читаву Северну Америку, Европу, Азију, 
Африку, чак на арктички појас и јужни до Тихог океана. Рат-
на дејства само су помогла у томе – односно дотур хране, ратне 
технике и трупа на фронт. Ширењу грипа посебно је погодовала 
дуготрајна рововска борба у западној Европи.3

Током Великог рата у позадини ужасних ратних разарања од-
вијала се тиха и невидљива биолошка битка за коју неки тврде 
да је усмртила много више људи него што је износио збир свих 
жртава ватреног оружја, бајонета, бомби и хемијског оружја. 
Малени вирус, одговоран за најстрашнију пандемију која је ика-
да задесила човечанство, није марио за стране у сукобу нити је 
правио разлике у политичким и идеолошким опредељењима за-
раћених војски и цивила. Уз то, од њега се није могло побећи ни 
у најудаљеније крајеве Земље јер је био присутан свуда.

Жртве шпанске грознице увелико су патиле. Први симпто-
ми били су умор, висока температура и главобоља, а затим би се 
јавили болови у мишићима и зглобовима. Неколико сати након 
осећања првих симптома, жртве би помодриле. Код овог грипа 
убрзо су наступали тешки симптоми - компликације на плући-
ма, често праћене озбиљном бронхопнеумонијом. Кожа пације-
ната је била љубичаста а могле су се на њој уочити и тамне флеке. 
Оболели би убрзо и поплавили због недостатка кисеоника, буду-
ћи да су им се плућа пунила црвенкастом желатинском масом, 
односно пенушавом крвном течношћу која их је полако гушила. 
Понекад би плава боја постала толико изражена да је било тешко 
одредити оригиналну боју коже пацијента. Пацијенти би имали 
тако снажан кашаљ да су појединци покидали чак и своје тр-
бушне мишиће. Пена и крв су навирали из уста и носа. Неки су 
крварили и из ушију, неки повраћали, а други нису могли кон-
тролисати своје понашање, мокрење или дефекацију. Многи су 
развијали и сепсу.

У америчкој војној бази Camp Devens, крај Бостона, која 
представља једно од првих места где се вероватно појавио дру-
ги, најсмртоноснији талас епидемије, тамошњи лекар у писму 
свом пријатељу каже: „Ти људи се појављују са симптомима 

3 www.politikin-zabavnik.rs 
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који одговарају нападу грипе или инфлуенце, и када буду при-
мљени у болницу крајње брзо развијају највискознији тип пне-
умоније који је икад виђен. Два сата након пријема они имају 
махагони тачке преко образа, а неколико сати касније можеш 
видети цијанозу која се шири од њихових ушију преко лица, све 
док не постане тешко разликовати црног човека од белог. Про-
текне само неколико сати док не наступи смрт, током којих 
се ради само о борби за ваздух док се не угуше.“4 У истом писму 
овај лекар каже да му је управо саопштено „да још није прона-
ђен у оквиру било које аутопсије ниједан случај иза стадијума 
црвене хепатизације. Болест их убија пре него што узнапредује 
толико.“

Шпанска грозница погодила је свет тако нагло и тешко да су 
многе од њених жртава умрле у року од неколико сати од првог 
симптома. Неки су умрли дан или два након што су схватили да 
су болесни. Озбиљност ове грознице била ја алармантна. Људи 
су широм света били забринути да ће погодити и њих. Неки гра-
дови наредили су свима да носе маске. Пљување и кашљање у 
јавности је било забрањено. Затворене су школе и позоришта, а 
ограничена масовнија окупљања.

Приликом описивања динамике шпанске грознице најчешће 
се говори о три таласа. Први талас пандемије шпанске грознице 
започео је у пролеће 1918. године и био је без драстичних после-
дица по цивилно становништво и војску. Други талас започео је 
у јесен 1918. и био је монструозан. Подједнако заразан вирус се 
вратио на јесен, али сада је постао масовни убица. Први смрт-
ни случајеви забележени су у Бостону већ почетком септембра, 
а истог дана се уочавају оболели по градовима удаљеним десетак 
и више километара. Слични извештаји лекара стижу из свих де-
лова света – број умрлих рапидно је растао из дана у дан. Месец 
октобар 1918. остао је упамћен као најпогубнији. Трећи талас 
пандемије отпочео је након примирја (11. новембра 1918) када 
су се војници упутили својим кућама, носећи са собом вирус и у 
крајеве до којих можда пре тога није стигао. Ипак, ова последња 
фаза пандемије била је мање смртоносна од друге и окончала се 
тек у марту 1920. године. 

4 Милорад Радусин: Шпанска грозница, часопис „Vox medicа“, Нови Сад, мај 
2006. године.
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Порекло шпанског грипа

Пре почетка шпанске грознице, а од 1890. године, сматрало се 
да инфлуенцу изазива Haemophilus influenzae (Пфајферов бацил). 
Још током трајања шпанске грознице јавља се сумња у погледу 
тачности навођења Пфајферовог бацила као етиолошког узроч-
ника инфлуенце. Српски војни лекар Др Алекса Савић5 (Ужице, 
1878 – Ниш, 1928) још 1918. године је писао6 да „Услед великог 
броја смртних случајева, који су се десили у кратком времену 
многи су у први мах помислили да се то појавила нека нарочи-
та нова болест. Чак је се помишљало на плућну кугу. Но одмах 
потом увидело се да је то болест „influenca“ или „ Grippe“, која 
је се и ранијих година, с времена на време епидемично појављива-
ла......“. Тим поводом он описује експерименте које су француски 
лекари Ch. Nicolle и Ch. Leballey објавили тих дана, па пише: „Из 
овога излази да је проузроковач инфлуенце тако сићушна кужна 
клица да пролази кроз Чемберлендов филтер, док сви други по-
знати бацили, који се са данашњим оптичким справама могу да 
виде, увек остају непроцеђени у томе филтру. Дакле према овом 
најновијем схватању проузроковач инфлуенце био би невидљиви 
микроорганизам, тзв. Virus filtrani, као што је то на пример про-
узроковач малих и великих богиња, шарлаха и мрасе“. Вирус фил-
трант и Пфајферов бацил наводи као етиолошке узрочнике и др 
Јов. Ст. Кујачић 1931. године који пише да тек будућа наука треба 
да одговори на питање који је етиолошки узрочник инфлуенце, 
а до тада вреди да „је bacillus Pfeifferi s. b. influenzae још за сада 
најважнији биолошки узрок инфлуенце.“7 Управо те године вирус 
инфлуенце А је изолован из свиња, а 1933. године изолован је и 
хумани вирус. 

Мада се у то време, о томе није писало, тај високо заразан ви-
рус био је присутан свуда по Европи, у САД и Азији. Штавише, 
први забележени случај обољевања почетком марта 1918. био је 
Алберт Гичел војни кувар у америчкој бази Форт Рејли у Канза-

5 Др Александар Алекса Савић био је и народни посланик и министар здра-
вља у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца.
6 Др Алекса Савић, Influenca, Штампарска радионица Министарства војног, 
Солун, 1918. године.
7 Др Јов. Ст. Кујачић, Инфлуенца или грип, Београд, 1931. године. 
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су. Oн се ујутру 11. марта 1918. године пожалио војном лекару на 
кашаљ, главобољу и високу температуру. До ручка је у болници 
већ било стотинак војника с истим симптомима, док је до краја 
недеље тај број порастао на 500. 

Британска новинарка Лора Спини у књизи „Pale Rider”8, спе-
кулише да су нулти пацијенти могли да буду и један сељак у 
покрајини Шанкси на североистоку Кине и војник примљен у 
војну болницу у Етаплесу. Вероватно је први заражени пацијент 
могла бити наша Ђурђија Јеремић из Табановића код Мионице, 
стара 75. година, која је оболела од шпанске грознице и умрла у 
Табановићу још 9. марта 1918. године. Али, о тој чињеници веро-
ватно нису били благовремено обавештени надлежни државни 
органи.

Петог октобра 2005. објављено је да је реконструисан, одно-
сно практично поновно оживљен узрочник шпанске грознице9. 
Реконструкцију су извели научници из Си Ди Сија (Centers for 
Disease Control and Prevention) из Атланте, у сарадњи са науч-
ницима Института за Патологију америчке војске и Mount Sinai 
School of Medicine. Сам почетак рада који је резултовао рекон-
струкцијом вируса десио се десет година раније и везан је за име 
Џефри Кеј Таубенбергера (Jeffery K. Taubenberger), научника из 
Института за Патологију америчке војске. Др Таубенбергер је 
тражио делове вирусног генома у сачуваним остацима плућног 
ткива америчких војника умрлих од шпанске грознице.10 Напо-
ран рад је уродио плодом, и делови генома су нађени у остацима 
плућа двојице војника. Потом је уследило секвенцирање прона-
ђених делова генома и њихово проучавање.

 О свом раду др Таубенбергер је писао у магазину Science, 
1997. године. На тај начин о његовом раду обавестио се шведски 
патолог Јохан Хултин, од кога је стигла кључна помоћ у сакупља-
њу довољне количине генетског материјала која је омогућила се-
квенцирање комплетног генома вируса. Овај човек је отишао у 

8 100 година од болести која је разорила планету: Шпански грип убио је више 
људи него Први светски рат, људи су умирали у најстрашнијим мукама, Те-
леграф, Београд, 21. април 2020. године. 
9 Милорад Радусин: Шпанска грозница, часопис „Vox medicа“, Нови Сад, мај 
2006. године.
10 Исто.
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село Бревиг на Аљасци где је од болести, у новембру 1918., умрло 
седамдесет двоје од осамдесет становника Бревига. Умрли су са-
храњивани у вечитом леду Аљаске. Др Хултин је пронашао од-
лично очуване делове плућног ткива једне жене, те их је доста-
вио др Таубенбергеру. На овај начин омогућено је одређивање 
редоследа азотних база у свих осам РНК сегмената вируса, што 
је револуционаран догађај, јер на тај начин се може проучава-
ти генетска основа која омогућава настанак пандемије и велике 
смртности, као што је то био случај 1918. године. 

Рад на комплетној реконструкцији вируса, уз помоћ технике 
зване реверзна генетика, започет је у Си Ди Си-ју у августу 2005. 
године, и као што је речено, окончан је успешно. На тај начин 
вирус који је побио милионе 1918. и 1919. године, поново је у жи-
воту. Научници се надају да ће детаљним проучавањем вируса 
шпанске грознице у потпуности изучити основу вируленције и 
патогености вируса инфлуенце. Велика пажња је усмерена на ова 
изучавања због глобалног страха да би актуелни птичји грип, 
изазван вирусом инфлуенце А (H5N1), могао изазвати пандеми-
ју попут оне 1918.-1919. године. Упоређивањем вируса шпанске 
грознице и актуелног вируса птичјег грипа настоје се извући за-
кључци о томе колико је близу или далеко вирус птичјег грипа 
од пандемичне способности.

Проучавања генома вируса шпанске грознице сугеришу да је 
овај вирус био у потпуности нов за људе, и да није настао тако 
што је неки вирус који је раније заражавао људе попримио неко-
лико додатних генетских особина11 Изгледа да је у питању птич-
ји вирус, али из потпуно непознатог извора. 

Вирус шпанске грознице се значајно генетски разликује од 
птичјих вируса инфлуенце, како данашњих тако и оних присут-
них око 1918, што је утврђено добијањем генома птичјих вируса 
инфлуенце из птица препарираних око 1918. године и генома ак-
туелних вируса. Иначе, пронађене су врло мале разлике између 
птичјих вируса инфлуенце 1918. и данас. Ипак, да би била по-
тврђена оваква хипотеза требало би имати прецизна научна са-
знања о геному вируса инфлуенце који је био присутан међу љу-
дима пре 1918, а исто тако налаз генома сличног геному вируса 

11 Милорад Радусин: Шпанска грозница, часопис „Vox medicа“, Нови Сад, мај 
2006. године.
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шпанске грознице у врсти птица у оквиру које се кретао. Слич-
но, потребно је добити геноме вируса из сва три таласа шпан-
ске грознице да би се дефинитивно потврдило да је етиолошки 
узрочник исти. Геном реконструисаног вируса је у потпуности 
из другог, најсмртоноснијег таласа пандемије. Проучавање свих 
делова вируса тренутно је врло интензивно, јер само открива-
ње његовог генома и реконструисање није довело до одговора на 
многа питања. Посебно се проучава хемаглутинин да би се схва-
тила основа вируленције и патогености вируса. Разлог зашто је 
болест нарочито убијала младе здраве одрасле људе само је једно 
од питања која чекају одговор.

Нешто више о вирусу

Вируси су инфективни агенси изграђени од наследног мате-
ријала унутар протеинских омотача. С обзиром на то да вируси 
немају ћелијску грађу, због чега им недостају многи елементи за 
самосталан метаболизам и функционисање, вируси не могу ни 
да се умножавају изван ћелија домаћина које су инфицирали. 
Њихове димензије су сићушне, свега између 20 и 300 наноме-
тара (иако има и нешто већих) што је значајно мање чак и од 
бактеријске ћелије. 

На основу анализе генома оригиналног вируса из 1918. (из 
препарираних узорака ткива и смрзнутог тела), пре петнаестак 
година утврђено је да сој вируса шпанске грознице припада типу 
A, подтипу H1N1. Била је дилема да ли је он свињског или птич-
јег порекла. Неки научници су најпре веровали да је ова врста 
грипа прешла са свиње на човека. Према њима, утврђено је да се 
свиња првобитна заразила преко земље у којој се се налазио црв 
– узрочник заразе. Због тога је „шпанска грозница“ неко време 
сматрана најстаријим сојем чувеног свињског грипа.

На основу филогенетског поређења овог генома са геномима 
свих других познатих сојева вируса грипа, утврђено је да је он 
најсличнији птичјим вирусима. Због тога је вероватно да шпан-
ски вирус јесте оригинално птичји, односно да је вирус птице 
стекао спопособост да инфицира сисаре – човека и свињу. Да-
кле, овде се није радило о комбиновању молекула RNK између 
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два различита вируса, већ o постепеном прилагођавању, кроз 
мутације, птичјег вируса на сисарске ћелије. 

Према томе постоје две могућности: шпански вирус је пренет 
са птице на свињу много година пре преласка на људе (можда и 
30 година), или је првобитно пренет са птице на човека и дуго 
циркулисао у људским популацијама, са благим здравственим 
ефектима, уз постепено унапређивање способности да се прено-
си са човека на човека. То би значило да је човек касније заразио 
свињу. Постепено стицање монструознијих својстава шпанског 
вируса уклапа се и у сазнање да је у првом таласу пандемије 1918. 
вирус достигао високу инфективност, али уз блаже здравствене 
проблеме инфицираних особа. Велики број заражених људи, уз 
изразиту способност умножавања вируса у ћелији, драматично 
је увећао вероватноћу мутација у генима који ће вирусу омогу-
ћити да продре дубоко у плућа (што није карактеристика уоби-
чајених вируса грипа) и изазове драстичне последице, како се и 
догодило у јесен 1918. године.

Занимљиво је да није било потребно превише промена да би 
вирус остварио такав успех. Геномске анализе су показале да су 
мутације довеле до тога да у укупним протеинима вируса буде 
промењено свега 25 до 30 aминокиселина (од укупно 4000) и да 
је то било сасвим довољно да вирус постане убица. У гликопро-
теину H десиле су се две промене – једна која је омогућила да 
вирус нападне сисарску ћелију и друга да преферира сисарску 
уместо птичје ћелије.12

Имајући све то у виду, развијено је неколико хипотеза о томе 
где је настао шпански вирус и којим се путевима ширио. Потпу-
но је јасно, наравно, да су ратне околности промениле понашање 
људи утичући на то да се они групишу у великом броју на малим 
просторима, као што су војни кампови и логори или ратне бол-
нице где су лечени бројни рањеници и жртве хемијског и другог 
оружја. To je значајно повећало стопу циркулисања вируса међу 
људима и омогућило да вирус врло ефикасно еволуира ка сво-
јој мистериозној форми. Поред тога, кретање војних јединица с 
једног на други крај света крчила су пут и разношењу вируса у 
све ћошкове планете. Дакле, упоредо са ратом и потпомогнуто 

12 Биљана Стојковић: Шпанска грозница, сајт Пешчаник, 13. новембра 2018. 
године
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ратом, годинама се у микросвету одвијала еволуција најефика-
снијег убице.

Научници сматрају да је готово засигурно да реконструисани 
вирус шпанске грознице не би изазвао болест таквих размера 
као 1918. године у случају изласка из лабораторије. Разлог томе је 
глобални имунитет који је створен контактом са H1N1 вирусима 
инфлуенце. Такође, сматра се да је вирус осетљив на деловање 
антивиротика римантадина и оселтамивира, а и у вакцинама се 
налази H1N1 компонента. Могућност смртоносне пандемије је 
далеко већа са неким новим вирусом, и због тога је разумљи-
во придавање значаја H5N1 вирусу. Овај вирус је попут вируса 
из 1918. птичји вирус, иако међу њима постоје велике генетске 
разлике. Вирус шпанске грознице је одговарајућим геномским 
променама постао способан да ефикасно прелази са човека на 
човека, али још се не зна које су то промене.13

Шпанска грозница у српској војсци

Података о броју оболелих и умрлих у нашој војсци током 
шпанске грознице скоро да нема или има јако мало, чему су уз-
рок сложене ратне околности и стварање нове државе управо 
у времену када је болест била у пуном јеку. Међутим, извесно 
је да је болест била присутна и узела велики данак, као и у дру-
гим европским државама. Болест се јавила код српских војника 
у априлу на Крфу, а у јулу на Солунском фронту. 

Када се говори о епидемији шпанског грипа у српској војсци 
на Солунском фронту треба рећи да о почетку, a посебно o току 
епидемије и о броју наших оболелих и умрлих војника, има вео-
ма мало података. Према саопштењу професора др Александра 
Радосављевића14 (Будим или Сентандреја, 1877 – Београд, 1956), 
грип се по први пут у српској војсци појавио априла 1918. годи-
не код наших војника на Крфу. У једној српској пекарској чети, 
улогореној на два километра од града, појавила су се изненадна 

13 Милорад Радусин: Шпанска грозница, часопис „Vox medicа“, Нови Сад, мај 
2006. године.
14 Др Александар Радосављевић био је један од најзначајнијих лекара у Ср-
бији, отац пулмологије код Срба и академик Српске академије наука и умет-
ности.
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акутна респираторна обољења праћена високом температуром, 
главобољом, прострацијом, боловима у целом телу, кијањем и 
лаким кашљем. За два дана оболело је 150 људи а 95 је због тежег 
облика болести пало у постељу, међутим, смртних случајева није 
било.

 Епидемиолошка испитивања су убрзо показала да је до обо-
левања наших војника дошло после контакта са француским 
пекарима са брода „Bien-Hoa“, који је тих дана дошао из Солу-
на и на коме је владала идентична епидемија. Код наших, као 
и код француских војника болест је трајала 3-4 дана, а потом је 
долазило до постепеног опоравка. Упркос енергичним микроби-
олошким испитивањима узрочник епидемије нашим лекарима 
остао је непознат, а о инфлуенци се у почетку није размишљало. 

Доктор В. С. С. овако је описао епидемију: „Почетком јуна 
1918, као трупни лекар Првог југословенског пука сам видео изне-
надан краткотрајни напад ове епидемије, налик на некакав ју-
ришни талас атмосфере. Дотле здрав на положају „Котка“ пук 
је онда силазио у равницу на одмор. Дошавши у село Доњи Пожар 
још исте вечери оболевам међу првима ја сам, а сутрадан готово 
цео пук. Дошавши истог дана у село Гостољубе, предвече је пред 
мојом пуковском амбулантом био полегао читав батаљон за ле-
карску помоћ, кашљајући и кијајући као по команди, сви одреда. 
Епидемија је неколико дана по доласку пука на брдо „Пајик“ убрзо 
нестала исто тако нечујно, како је и дошла, без икакве штете“. 

Тадашњи начелник санитета Врховне команде пуковник15 
Ђорђе Владисављевић (Доњи Милановац, 1866 - Београд, 1936) 
известио је да су током маја 1918. најпре само у неким војним 
јединицама на фронту, избила експлозивно, фебрилна обољења, 
са ретким компликацијама, без смртности али са дугом и муч-
ном рековаленсценцијом. „Њих су неки од наших лекара прија-
вљивали као денгу или папатачијеву грозницу а француски као 
грип. Тек у јуну и јулу, када су се почеле јављати плућне компли-
кације са доста високом смртношћу, увидело се да је инфлуенца 
по среди“. У петнаестодневном лекарском извештају о кретању 
заразних болести за прву половину августа 1918. наводи се да 
је 11 припадника Друге армије српске војске боловало од грипа. 

15 Ђорђе Владисављевић касније је постао санитетски генерал и Инспектор 
санитета Министарства Војске и Морнарице (1920–1929).
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У то време, пак, читаве чете из 122. дивизије француских трупа 
дошле су на Солунски фронт са грипом. 

На основу напред наведеног може се закључити да је експло-
зивна епидемија грипа на Солунском фронту међу нашим вој-
ницима у почетку добијена од француских војника и због изо-
станка компликација које прате ово обољење, била без тежих 
последица. Током времена, највероватније због пораста виру-
ленције самог вируса и због имуносупресије коју он код дома-
ћина проузрокује, плућне компликације, а вероватно и друге, 
постајале су све чешће и теже. Резултат тога била је висока смрт-
ност код оболелих, али се о самом морталитету не може преци-
зно говорити услед недостатка јасних података из литературе. 

Уз то треба нагласити да се у I светском рату није располага-
ло превентивним специфичним заштитним средствима против 
грипа, нити ефикасним каузалним леком, и да је морбидитет па 
и морталитет у почетку био тесно повезан са узрастом. Наиме, 
током пандемије грипа 1918. године највише су оболевали млади 
људи од 15-36 година, што указује на то да је код старијих особа 
известан имунитет према грипу ипак постојао.16 

Према тврдњи др Владимира Кривошејева17 јeдан од сведока 
тога страдања био је и председник војно лекарске комисије Срп-
ске војске пуковник др Милан Пецић (Алексинац, 1865 – Бео-
град, 1959) који је неко време живео и као лекар радио у Ваљеву. 
Он је у својој Аутобиографији, чији се рукопис чува Архиву Срп-
ске академије наука и уметности18, написао да је имао снажан 
имунитет и да од детињства није боловао. Након што је стигао 
кући у Крагујевац , боловао је три месеца. Тим поводом забеле-
жио је да је болестан кренуо од Крфа кући бродом преко Дубров-
ника. О тежини болести, односно о недостатку снаге да устане 
из кревета, написао је: Ja сам лежао у своме кревету, поред креве-

16 Драган Микић и други: Заразне болести и рад српског војног санитета на 
њиховој превенцији и лечењу на Солунском фронту 1917–1918. године, Војно-
санитетски преглед, Београд, 2008, 68, 59-69 
17 Др Владимир Кривошејев: Једна заборављена епидемија, Портал Вамедиа 
20. априла 2020. године.
18 Коју су 2020. године објавили Владимир Кривошејев и Нинослав Станојло-
вић под насловом „Др Милан Пецић – Аутобиографија најстаријег пуковни-
ка Српског санитета“ у издању Српског лекарског друштво. 



Жртве шпанске грознице у мионичком атару

19

та био је појас за спасавање. Пробам да подигнем појас, али ни-
сам могао, био ми је врло тежак. Када нисам могао да се попнем 
на кров, ни појас да изнесем, ја се решим да останем у кревету и 
да се топим са лађом. 

Епидемија у Мионици и околини

Према писању др Владимира Кривошејева19 шпанска гро-
зница у окупираној Србији се појавила током лета 1918, а у исто 
време је дошла и међу војнике на Солунском фронту, али тада 
без фаталних последица. Потом додаје: Експлозија епидемија са 
масоввним умирањем уследила је тек током октобра а масовно 
умирање је престало пре Нове године, мада је и касније било обо-
левања, али са знатно мањим смртним последицама. Епидемија 
је ескалирала управо у оним данима, када је, по пробоју фронта, 
почела борба за коначно ослобођење Србије. Тада су оболели вој-
ници журили да ослободе такође оболеле цивиле у окупираној 
отаџбини. Умирали су и једни и други. 

Тим поводом наводи и запис др Хатон, лекарке британске ми-
сије која се пред крај 1918. године затекла у Врању и записала: 
Демобилисани ратници из овог краја који су се враћали са фрон-
та затицали су пусте куће. Њихове жене или деца или сви редом 
помрли су од шпанске грознице само који дан пре њиховог доласка 
кући. Скоро свуда чуо се лелек и нарицање уместо смеха и весеља. 
Слично је било и у ваљевском крају. С тим у вези др Кривошејев 
између осталог пише20: Иако је шпанска грозница однела бројне 
жртве међу војницима и цивилним становништвом, њене по-
следице у историографији скоро су потпуно занемарене зарад ис-
траживања војних, политичких и дипломатских тема. То важи 
и за многе друге епидемије које су се током, а и после рата јавља-
ле. Изузетак је епидемија тифуса са краја 1914. и прве половине 
1915. године, али само зато што је директно повезана са војним 
и дипломатским ангажманом. Запостављању истраживања по-
следица шпанске грознице доприносили су и започети послови 

19 Предраг Вујанац: Ослобођење Србије потиснуло шпанску грозницу, Блиц 
недеље, Београд, 17-20. априла 2020, 28. 
20 Др Владимир Кривошејев: Једна заборављена епидемија, Портал Вамедиа 
20. априла 2020. године. 
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на конституисању органа власти новообразоване државе, потре-
ба да се оживе запостављена и опљачкана домаћинства, недоста-
так стручних кадрова итд.  

Пошто је ваљевски крај био епицентар епидемије пегавог 
тифуса то је однело знатно више живота, али ни страдања од 
шпанске грознице нису била мала. Шпанска грозница је била 
распрострањена на целом подручју Србије, па и садашњег Колу-
барског округа. О великим људским губицима поуздано сведоче 
подаци из црквених (матичних) књига умрлих из тог периода за 
свих шест општина овог округа, наравно, оних које су сачуване. 
Поред већ помињаних узрока треба поменути: учестале контак-
те са демобилисаним војним обвезницима, врло низак животни 
стандард, неповољне хигијенске и здравствене прилике, напо-
ран физички рад, лошу исхрану, слабу и неорганизовану здрав-
ствену службу и сл.

У то време Мионичкој територији припадало је 35 насељених 
места на површини од 329 квадратних километара. Према ре-
зултатима пописа21 из 1910. и 1916. године њено се становништво 
овако кретало.   

По попису из 1910. и 1916 године општина Мионица имала 
је овај распоред становника по својим насељеним местима:
Берковац 1910. (м. 366 и ж. 332) укупно 698 а 1916. (м 217 и ж. 
350) укупно 567
Брежђе 1910. (м. 367 и ж. 333) укупно 700, а 1916. (м 251 и ж. 324) 
укупно 575
Буковац 1910. (м. 126 и ж 122) укупно248, а 1916. (м. 77 и ж. 111) 
укупно 188
Вировац 910. (м. 377 и ж 357 укупно 731, а 1916. (м. 227 и ж. 362) 
укупно 589
Вртиглав 1910. (м 325 и ж 316) укупно 641, а 1916. (м. 185 и ж. 
271) укупно 466
Голубац 1910. (м. 131 и ж. 107) укупно 238, а 1916. (м. 85 и ж. 
106), укупно 191 
Горњи Лајковац 1910. (м. 414 и ж. 342) укупно 756, а 1916. (м. 
309. и ж. 373) укупно 682 

21 Љубодраг Поповић: Попис становништва Ваљевског округа у I светском 
рату, Гласник Историјског архива Ваљево за 2000. годину, бр. 34, 163. и 164
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Горњи Мушић 1910. (м. 462 и ж. 492) укупно 954, а 1916. (м. 285 
и ж. 461) укупно 746
Гуњица 1910. (м. 108 и ж. 88) укупно 196, а 1916. (м. 75 и ж. 90) 
укупно 165
Доњи Мушић 1910. (м. 198 и ж. 174) укупно 372, а 1916. (м. 95 и 
ж. 157) укупно 252
Дучић22 1910. (м. 387 и ж. 365) укупно 752, а 1916. (м. 219 и ж. 
319) укупно 538
Ђурђевац 1910. (м. 254 и ж. 288) укупно 542, а 1916. (м. 180 и ж. 
307) укупно 487
Клашнић 1910. (м. 92 и ж. 85) укупно 177, а 1916. (м. 65 и ж. 90) 
укупно 155
Кључ 1910. (м. 400 и ж. 355) укупно 755, а 1916. (м. 262 и ж. 324) 
укупно 586
Команице 1910. (м. 307 и ж. 303 ) укупно 610,а 1916. (м. 187 и ж. 
296) укупно 483
Крчмар 1910. (м. 316 и ж. 367) укупно 583, а 1916. (м. 178 и ж. 
229) укупно 407
Маљевић 1910. (м. 153 и ж. 137) укупно 290, а 1916. (м. 97 и ж. 
130) укупно 227
Мионица варошица 1910. (м. 291 и ж. 157) укупно 448, а 1916. 
(м. 187 и ж. 195) укупно 312
Мионица село 1910. (м. 339 и ж. 353) укупно 692, а 1916. (м. 231 и 
ж. 340) укупно 271
Мратишић 1910. (м. 198 и ж. 189) укупно 387, а 1916. (м. 129 и ж. 
180) укупно 309
Наномир 1910. (м. 132 и ж. 117) укупно 249, а 1916. (м. 61 и ж. 98) 
укупно 159
Осеченица 1910. (м. 553 и ж. 518) укупно 1071, а 1916. (м. 342 и 
ж. 471) укупно 813
Паштрић 1910. (м. 441 и ж. 394) укупно 835, а 1916. (м. 212 и ж. 
280) укупно 492

22 На попису 2016 посебно су пописивани житељи тог села а посебно његовог 
засеока Грмикоже а ми смо приказали податке обједињеног пописа.
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Планиница 1910. (м. 338 и ж. 371) укупно 655, а 1916. (м. 239 и 
ж. 263) укупно 502
Попадић 1910. (м. 429 и ж. 444) укупно 873, а 1916. (м. 260 и ж. 
428) укупно 688
Радобић 1910. (м. 197 и ж. 208) укупно 405, а 1916. (м. 106 и ж. 
189) укупно 295
Рајковић 1910. (м. 357 и ж. 359) укупно 716, а 1916. (м. 211 и ж. 
338) укупно 549
Ракари 1910. (м. 249 и ж. 224) укупно 473, а 1916. (м. 147 и ж. 188) 
укупно 335
Робаје 1910. (м. 350 и ж. 344) укупно 694, а 1916. (м. 219 и ж. 347) 
укупно 566
Санковић 1910. (м. 240 и ж. 228) укупно 95423, а 1916. (м. 162 и ж. 
222) укупно 384
Струганик 1910. (м. 279 и ж. 233) укупно 512, а 1916. (м. 160 и ж. 
198) укупно 358
Табановић 1910. (м. 205 и ж. 176) укупно 381, а 1916. (м. 124 и ж. 
180) укупно 304
Тодорин До 1910. (м. 140 и ж. 146) укупно 286, а 1916. (м. 87 и ж. 
165) укупно 252 
Толић 1910. (м. 132 и ж. 113) укупно 245, а 1916. (м. 169 и ж. 216) 
укупно 385
Шушеока 1910. (м. 209 и ж. 176) укупно 385, а 1916. (м. 128 и ж. 
183) укупно 311

Из ових података пре свега може се закључити да је данашња 
општина Мионица 1910. године имала 19.131 становника, а већ 
1916 – 14.539 што је за 4.592 становника или више од једне че-
твртине месног становништва мање. Још је занимљивија полна 
структура месног становништва, а она је изгледала овако: му-
шкараца 1910 било је 9.862, а жена 6.168 што значи да је било 
3.694 мушкарца више, 1916 мушких је било 7.358, а жена 8.781 
што значи да је тада било 1.423 жена више. Ово указује на ма-
совно учешће мушкараца у рату, њихово страдање и вероватно 
битно смањен наталитет. 

23 Овде је евидентна грешка јер укупан број мушког и женског становништва 
те године био 468, а не као што пише 954
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Вредна помена је и промена структуре становништва по на-
сељима. У ово доба најнасељеније место била је Осеченица, 1910. 
године са 1.071, а 1916 са 813 становника, што је за 258 житеља 
мање. Потом следи Горњи Мушић, 1910. године са 954 и 1916 са 
746 становника, што је за 268 људи мање. Следећи је био Попа-
дић, 1910 са 873, а 1916 са 688, што значи да је имало 185 станов-
ника мање. Овде је занимљиво то да иако је Осеченица имала 
највише становника она је изгубила десет мање од Горњег Му-
шића. 

ПРЕГЛЕД УМРЛИХ ОД ШПАНСКЕ ГРОЗНИЦЕ 
ПО ДАТУМУ СМРТИ

1918 .

9. марта 1918. године24

ЈЕРЕМИЋ ЂУРЂИЈА, стара 75 година, рођена у Вртиглаву, 
удовица Станимира Јеремића из Табановића, где је оболела и 
умрла.
15. априла 1918. године

ПЕТРОВИЋ Михајла СТАНИМИР, живео годину дана , обо-
лео и умро у Тодорином Долу.
15. јуна 1918. године

МАТИЈЕВИЋ МИЈАИЛО из Паштрића, стар 68 година, оже-
њен, оболео и умро у Паштрићу.
24. августа 1918. године

РАДОВАНОВИЋ Живорада САВА из Дучића, стара седам го-
дина, оболела и умрла у Дучићу.
5. септембра 1918. године

СТОЈАНОВИЋ СТАНА, стара 29 година, рођена у Стругани-
ку, супруга Јакова Стојановића из Ракара, где је и она живела, 
оболела и умрла.
3. октобра 1918. године

ПЕРОВИЋ Обрена ВАСИЉ из Струганика, стар осам година, 
оболео и умро у Струганику.

24 Датум, месец и година смрти лица испод њега.
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ПЕРОВИЋ Обрена МИЛЕНИЈА из Струганика, стара четири 
године, оболела и умрла у Струканику.
4. октобра 1918. године

ЧУЛИЋ БОГДАН из Близоња код Ваљева, стар 20. година, не-
ожењен, земљорадник, оболео и умро у Варошици Мионици.
5. октобра 1918. године

ЈОВАНОВИЋ ЗОРКА, стара 20. година, рођена у Паштрићу, 
супруга Никодина Јовановића из Толића, где је живела, оболела 
и умрла.

ЈОВАНОВИЋ НИКОДИН из Толића, стар 24. године, удовац, 
оболео и умро у Толићу.
7. октобра 1918. године

ГЛУШЧЕВИЋ МИЉАНА, стара 35. година, рођена у Дивци-
ма код Ваљева, супруга Милутина Глушчевића из Села Миони-
це где је оболела и умрла.

НОВАКОВИЋ ТОМА, рођен у Табановићу, а настањен у Гор-
њем Мушићу, стар 55. година, ожењен, оболео и умро у Горњем 
Мушићу.
8 . октобра 1918. године

БОШКОВИЋ ЉУБИЦА, рођена у Планиници, супруга Богда-
на Бошковић из Ракара где је живела, оболела и умрла.

МИЛИНОВИЋ ВЕЛИМИР из Вировца, где је оболео и умро
9. октобра 1918. године.

БРАЈКОВИЋ КРСТИНА, стара 50. година, рођена у Драглици, 
округ ужички, удовица Гаврила Брајковића, земљорадника из 
Села Мионица, где је живела, оболела и умрла.

ЈАНКОВИЋ (Васиљевић) ИГЊАТ из Вировца, оболео од умро 
у родном месту.

ТЕШИЋ ИЛИЈА из Села Мионице, стар 70. година, удовац, 
оболео и умро у Селу Мионица.
10. октобра 1918. године

ГЛУШЧЕВИЋ Милутина МИОДРАГ из Села Мионице, стар 
пет дана, оболео и умро у месту рођења. 

ГРБИЋ ВОЈИСЛАВ из Доњег Мушића, оболео и умро у До-
њем Мушићу 10. октобра 1918. године.

ЕРЧИЋ ВЛАСТИМИР из Села Мионице, стар 20. година, не-
ожењен оболео и умро у месту живљења.
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ЈЕРИНИЋ СВЕТОЛИК из Доњег Мушића, био је учесник Пр-
вог светског рата, оболео од и умро у месту рођења.

КАНДИЋ ЈОВАНКА из Села Мионица, стара 25. година, удо-
вица Драгоја Кандића, оболела и умрла у Селу Мионица.

МИЛИНОВИЋ ВЕЛИЗАР из Вировца, ожењен Ружицом, 
отац троје деце (Продана Јелисавке и Олге), оболео и умро у Ви-
ровцу.

ОБРЕНИЋ ФИЛИП из Доњег Мушића, оболео и умро у До-
њем Мушићу.
11. октобра 1918. године

ГЛУШЧЕВИЋ ЈАЊА, стара 70 година, рођена у Херцеговини, 
удовица Васе, оболела и умрла у Селу Мионици.
12. октобра 1918. године

ПАВЛОВИЋ МИОДРАГ из Маљевића, стар 14. година, и умро 
у Маљевићу.

РАДОВАНОВИЋ МИЛАН из Толића, стар 14. година, оболео 
и умро у Толићу.

ТЕШИЋ ОБРЕНИЈА, стара 34. године, супруга Војислава Те-
шића из Села Мионице, где је живела, оболела и умрла.
13. октобра 1918. године 

БЕЛУШЕВИЋ Здравка ДОБРИВОЈЕ, рођен 17. октобра 1904. 
године у Мратишићу, оболео и умро у Мратишићу.

БРАЈКОВИЋ Гавре РОСА, стара 12. година, оболела и умрла у 
Селу Мионици.

ЛУКИЋ Јована МИЛОЈКО из Кључа, стар 30. месеци, и умро 
у Кључу.

МИТРОВИЋ Милана ГОСПАВА из Дучића, стара три годи-
не, оболела и умрла у Дучићу.

СЕКУЛИЋ ВУКОСАВА из Кључа, стара 20. године, супруга 
Радомира Секулића, оболела и умрла у Кључу.
14. октобра 1918. године 

ЂУРИЋ ВАСИЛИЈА, стара 36. година, рођена у Дивцима код 
Ваљева, супруга Светозара Ђурића из Толића, где је оболела и 
умрла.

ЈАНКОВИЋ (Васиљевић) ЛЕНКА из Вировца, неудата, оболе-
ла и умрла у Вировцу.
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ПАНИЋ Драгомира СТАНОЈКА из Горњег Мушића, стара 15. 
година, оболела и умрла у Горњем Мушићу.

ПАНТОВИЋ Антонија МИЛИЦА из Крчмара, стара 17. го-
дина, неудата, оболела и умрла у Осеченици, где је сутрадан и 
сахрањена.
15. октобра 1918. године

БОГДАНОВИЋ Радоја ДРАГИЊА из Вртиглава, стара 16. го-
дина, неудата, оболела и умрла у родном месту.

ЂУРИЋ ЖИВАНА из Вировца, супруга Драгутина, оболеле-
ла и умрла у Вировцу.

ЈАНИЋ К. ВИТОМИР из Тодориног Дола, стар шест година, 
оболео и умро у Тодорином Долу.

ПОПОВИЋ Михаила ДАМЊАНКА из Вртиглава, стара 22. 
године, неудата, оболела и умрла у Вртиглаву.

СТЕВИЋ В. ДУШАН из Вировца, оболео и умро у Вировцу.
16. октобра 1918. године

ЛУКИЋ МИЛЕВА, стара 50. година, рођена у Рајковићу, су-
пруга Ђорђа Лукића из Кључа, где је живела, оболела и умрла.

МАРКОВИЋ Петра ИВАНА из Команица, стара 16. година, 
оболела и умрла у Команицама.

РАДОЈИЧИЋ Пантелије МИЛОЈЕ из Радобића, стар 18. месе-
ци, оболео и умро у Радобићу.
17. октобра 1918. године.

ГАВРИЛОВИЋ М. РАДОВАН из Маљевића, стар 15. година, 
оболео и умро у Маљевићу.

ЈОВАНОВИЋ ПАВЛИЈА, удовица Живана, рођена у Доњем 
Мушићу а живела у Наномиру, где је живела, и умрла.

МАРКОВИЋ Петра МИЛЕВА из Команица, стара 18. година, 
неудата, оболела и умрла у Команицама.

МИЛИЋЕВИЋ ЈОКА, стара 70. година, рођена у Доњем Му-
шићу, удовица Благоја Милићевића из Вртиглава, где је живела, 
оболела и умрла.

МИЛОШЕВИЋ КАТА, стара 45. година, рођена у Клашнићу, 
удовица Милоша Милошевића из Табановића, где је оболела и 
умрла.
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18. октобра 1918. године
БОЈИНОВИЋ МИЛЕВА из Робаја, стара 23. године, Душанова 

супруга, оболела и умрла у Робајама.
ДРАГОЈЕВИЋ П. БЛАГОЈЕ из Робаја, стар 45. година, ожењен, 

оболео и умро у Робајама.
ЈЕРЕМИЋ Срећка ВОЈИН из Горњег Мушића, стар пет годи-

на, оболео и умро.
МАТИЋ АЛЕКСАНДАР из Села Мионице, стар 28. година, 

неожењен, оболео и умро у Селу Мионици.
МЕЛЕНТИЈЕВИЋ РУЖИЦА из Наномира, стара 25. година, 

супруга Јосипа, оболела и умрла у Наномиру.
МИЈАТОВИЋ Радована ЉУБИЦА из Робаја, стара шест годи-

на, оболела и умрла.
МИЛИВОЈЕВИЋ, дев. Радовић МЛАДЕНА, рођена у Осече-

ници, стара 51. годину, супруга Драгутина из Горњег Лајковца, 
где је оболела и умрла.

МИЛИЋ Петра МИЛОМИРКА из Горњег Мушића, стара 
осам година, оболела и умрла у Горњем Мушићу.

ПАУНОВИЋ РАЈИЦА из Струганика, стар 50. година, оболео 
и умро у Струганику.

СЕКУЛИЋ Превислава СТАНИЦА из Кључа, стара 18. годи-
на, неудата, оболела и умрла.

СРЕЋКОВИЋ (Савић) ДАРИНКА, стара 37 година, рођена у 
Робајама, удата у Буковац, где је живела, оболела и умрла.

ШУЈДОВИЋ, дев. Миливојевић, АНГЕЛИНА, рођена у Гор-
њем Лајковцу, стара 21. годину, супруга Божидара из Г. Лајковца, 
где је де оболела и умрла.
19. октобра 1918. године

ИВАНОВИЋ Јордана ВЛАДАН, рођен 17. јуна 1914. године у 
Буковцу, где је оболео и умро.

ИВКОВИЋ ЈОВАН из Горњег Мушића, стар 25. година, нео-
жењен, оболео и умро у Горњем Мушићу.

КАЉЕВИЋ СТАНИЈА из Санковића, Игњатова супруга, ста-
ра 35. година, оболела и умрла у Струганику.

МАКСИМОВИЋ Живана НАТАЛИЈА из Горњег Мушића, 
стара 10. година, оболела и умрла у Горњем Мушићу 19.

МИЈАИЛОВИЋ Радована ЈЕЗДИМИР, живео девет година, 
оболе и умро у Берковцу.
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МИЛОШЕВИЋ ЖИВКА, стара 35. година, рођена у Вртигла-
ву, супруга Раденка из Дучића, где је живела, оболела и умрла.

ПАВЛОВИЋ ДРАГИЊА, стара 40. година, рођена у Велишев-
цу код Љига, супруга Симе Павловића из Берковца, где је оболе-
ла и умрла у Берковцу.

ПИВАЉЕВИЋ, дев. Радовановић, ЈУЛИЈА, стара 22 године, 
рођена у Радобићу, удата за Стојадина из Рајковића, где је обо-
лела и умрла.

ТАНАСИЈЕВИЋ Н. ВОЈИСЛАВ, рођен 1872. године у Рајкови-
ћу, ожењен Крстином, отац ћерке Роксанде – Росе, био редов и 
учествовао у I светском рату, оболео и умро у Рајковићу. 
20. октобра 1918. године

АКСЕНТИЈЕВИЋ М. ИЛИНКА из Вировца, оболела и умрла.
БОГДАНОВИЋ ИВАН из Вртиглава, стар 70. година, удовац, 

оболео и умро у Вртиглаву.
ЈОВАНОВИЋ Б. ДАРИНКА из Рајковића, стара 18. година, 

неудата, оболела и умрла у Рајковићу.
ЈОВИЧИЋ ДИМИТРИЈЕ из Доњег Мушића, где је оболео и 

умро.
ЛУЧИЋ Свет. МИЛАН, рођен 10. јуна 1917. године у Буковцу, 

оболео и умро у месту рођења.
МИЛОШЕВИЋ Раденка ЛЕПОСАВА из Дучића, стара 15. го-

дина, оболела и умрла у Дучићу.
НИКОЛИЋ ДУШАН из Доњег Мушића, где је оболео и умро.

21. октобра 1918. године.
ГАВРИЛОВИЋ Миливоја ПРОДАНА из Маљевића, стара 22. 

године, неудата, оболела и умрла у Маљевићу.
ГАВРИЛОВИЋ Миливоја ПРОДАНА из Маљевића, стара 22. 

године, неудата, оболела и умрла у родном месту.
ИГЊАТОВИЋ Светозара ЂОРЂЕ, стар 18 година, оболео и 

умро у Берковцу.
ЈОВАНОВИЋ Буд. СТАНИЦА из Рајковића, стара 15. година, 

оболела и умрла у Рајковићу.
МИЛИЋ Стане ТОМА из Горњег Мушића, стар годину дана, 

оболео и умро у месту рођења.
ПЕТРОВИЋ Р. РОСАНДА из Тодориног Дола, стара 23. годи-

не, оболела и умрла у Тодорином Долу.
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РАДОСАВЉЕВИЋ ВЛАДАН, стар 34. године, ожењен, рођен 
у Средњој Добрињи, Округа ужичког, а настањен у Табановићу, 
где је оболео и умро.
22. октобра 1918. године

ЂОЕВИЋ Д. ДРАГИЊА, стара 60. година, рођена у Бошња-
новићу код Љига, удовица у Тодорином Долу, где је оболела и 
умрла.

МЕЛЕНТИЈЕВИЋ МИЛЕВА, стара 48. година, рођена у До-
њем Мушићу, удовица Радоја Мелентијевића из Наномира, где 
је живела, а оболела и умрла у Табановићу.

НЕСТОРОВИЋ Миливоја БОЖИДАР из Кључа, стар шест 
година и умро у Кључу.

РАШЕВИЋ Милинка ДРАГОЉУБ, рођен 3. марта 1915. године 
у Осеченици, где је оболео и умро.

ТОМАШЕВИЋ РОКСАНДРА из Рајковића, стара 22. године, 
неудата, оболела и умрла у месту живљења.
23. октобра 1918. године

ЖИВКОВИЋ Живка РОСА из Паштрића, стара 16. година, 
оболела и умрла у Паштрићу. 

ЈЕРЕМИЋ Рафаила ГАВРИЛО из Горњег Мушића, стар седам 
година, оболео и умро у Горњем Мушићу.

ЈОВАНОВИЋ Чедомира МИЛЕНИЈА из Планинице, стара 17. 
година, неудата, оболела и умрла у Струганику где је и сахрањена.

КОВАЧЕВИЋ ЈОВАНКА из Попадића, стара 32. године, удо-
вица, оболела и умрла у Попадићу.

МИЈАИЛОВИЋ Радоја ЈОВАНКА из Радобића, стара шест го-
дина, оболела и умрла у Радобићу.

РАШЕВИЋ Јовише ДРАГИЊА, рођена 19. маја 1914. године у 
Осеченици, током I светског рата оболео и умрла у Осеченици.

РАШЕВИЋ, дев. Пиваљевић, ЖИВКА, рођена у Кључу, ста-
ра 36. године, удова Милинка из Осеченице, оболела и умрла у 
Осеченици.

СИМОВИЋ Влајка ЉУБОМИР из Крчмара, стар 18. година, 
неожењен, оболео и умро у Крчмару.

ЋИРОВИЋ Михаила ДРАГУТИН, стар 10 година, оболео и 
умро у Планиници.
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24. октобра 1918. године
БАБИЋ БУДИМКА, стара 30. година, супруга Раке Бабића из 

Кључа, оболела и умрла у Кључу.
ГАЈИЋ Ил. НАТИЛИЈА из Ђурђевца, стара 15 година, оболела 

и умрла у Ђурђевцу.
ДРАГУТИНОВИЋ Чедомира ЈУЛИЈАНА из Горње Топлице, 

стара 18. година, неудата, оболела и умрла У Горњој Топлици.
ЈАНКОВИЋ ДРАГОМИР из Села Мионица, стар 35 година, 

ожењен, оболео и умро у Селу Мионици.
ЈЕВТИЋ ПЕЛАДИЈА, стара 25 година, супруга Радосава Јев-

тића из Кључа, оболела и умрла.
КАЉЕВИЋ Петра РАДМИЛА из Толића, стара четири годи-

не, оболела и умрла у родном Толићу.
МАРИНКОВИЋ Ивка КРСТИНА из Планинице, стара девет 

година, оболела и умрла у Планиници.
МИЛОШЕВИЋ ДРАГИЊА, стара 55 година, рођена у Врти-

главу, удовица Богдана, оболела и умрла у Горњем Мушићу.
МИЛОШЕВИЋ МОМИР из Табановића, стар 15 година, обо-

лео и умро у родном Табановићу.
ПАВЛОВИЋ МИЛЕНИЈА из Робаја, стара 16. година, оболела 

и умрла у Робајама. 
ПЕТРОВИЋ Драгутина МИЛИВОЈ из Вртиглава, стар четири 

године, оболео и умро у Вртиглаву
ТУФЕГЏИЋ Чедомира САВЕТА, стара четири месеца и умрла 

у дому својих родитеља у Маљевићу.
25. октобра 2018. године

БОЖОВИЋ Светозара МИЛОВАН из Планинице, стар 18 го-
дина, неожењен, оболео од шпанске грознице и умро 25. октобра 
2018. године у Планиници.

ВУЛЕТИЋ ЧЕДОМИР из Мратишића, стар 23. године, нео-
жењен, као редов учествовао у I светском рату, оболео и умро у 
Окружној болници у Ваљеву.

ГАВРИЛОВИЋ ГАВРИЛО, стар 20. година, рођен у Мушићу 
код Косјерића, а настањен у Горњем Мушићу, неожењен, оболео 
умро у Г. Мушићу, где је и сахрањен.

ГАВРИЋ Г. ЉУБИЦА из Доњег Мушића, оболела и умрла у Д. 
Мушићу.
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ЈАНКОВИЋ ЈАКОВ из Села Мионица, стар 64. године, оже-
њен, оболео и умро у Селу Мионици.

ЈАСТРОВИЋ Милана МИЛЕВА из Планинице, стара 17 годи-
на, неудата, оболела и умрла у Планиници.

КРЕМЕНАЦ Драгољуба МИЛИЦА из Села Мионица, стара 
10 година, оболела и умрла у Селу Мионица.

МАРЈАНОВИЋ СТАМЕНИЈА, стара 35 година, рођена у Дру-
жетићу код Г. Милановца, удовица Драгића, оболела и умрла у 
Берковцу.

МАРКОВИЋ, дев. Лазић, ДАРИНКА, стара 27. година, рођена 
у Санковићу, супруга Драгослава из Робаја, где је живела, оболе-
ла и умрла.

МАТИЋ ВУКАЈЛЕ из Планинице, стар 50. година, удовац, 
оболео и умро у Планиници.

МИЛИНОВИЋ Костадина ДРАГИША из Санковића, стар 16. 
година, оболео и умро у Санковићу.

МИЛОШЕВИЋ Т. АЦИКА, стар 56 година, ожењен, оболео и 
умро у Брежђу.

ОБРЕНИЋ РАДОСАВ из Доњег Мушића, оболео и умро у До-
њем Мушићу.

ПЕТРОВИЋ Светозара РАДОМИР, рођен у Горњем Мушићу, 
стар годину и по дана, оболео и умро у Горњем Мушићу.

РАШЕВИЋ Миј. РАТКО из Осеченице, стар 20. година, нео-
жењен, оболео и умро у Осеченици.

СТЕПАНОВИЋ Милорада ВОЈИСЛАВ – Војко из Ракара, 
стар 17. година, неожењен, оболео и умро у Ракарима.
26. октобра 1918. године.

СТЕПАНОВИЋ Николе РАДЕНКО, стар 18 година, ожењен, 
оболео и умро у Паштрићу.

ВАСИЉЕВИЋ ПРИМИСЛАВКА, стара 23. године, рођена у 
Осеченици, супруга Милисава из Попадића, где је живела, обо-
лела и умрла.

ГАВРИЛОВИЋ П. ЈАНА, стара 64. године, рођена у Друже-
тићима, Ужички округ, удова Мијаила из Робаја, где је живела, 
оболела и умрла.

ЖИВКОВИЋ Живка МИЛОМИР из Паштрића, стар девет го-
дина, оболео и умро у Паштрићу.
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ЈАЗАРЕВИЋ Милана ЉУБИНКО из Толића, стар четири го-
дине и умро у родном Толићу.

КОВАЧЕВИЋ Зд. НАТАЛИЈА, рођена у Горњем Лајковцу, ста-
ра 16. година, неудата, оболела и умрла у Горњем Лајковцу.

ЛАЗАРЕВИЋ П. ИЛИЈА из Рајковића, стар 65. година, удовац, 
оболео и умро у Рајковићу.

ЛАЗАРЕВИЋ Радивоја УРОШ из Рајковића, стар десет годи-
на, оболео и умро у Рајковићу.

ЛУКИЋ ЖИВАНА, стара 45. година, рођена у Вртиглаву, 
удовица Димитрија из Горњег Мушића, где је живела, оболела 
и умрла.

МИЛАКОВИЋ Вукашина ВЛАДИСЛАВ из Мратишића, стар 
21. годину, неожењен, оболео и умро у Мратишићу.

МИЛАКОВИЋ, дев. Симовић, ДЕСАНКА, рођена у Крчмару, 
стара 37. година, супруга Светислава из Мратишића, где је обо-
лела и умрла.

МИЛИВОЈЕВИЋ М. СВЕТОЛИК из Ђурђевца, стар 28. годи-
на, неожењен, оболео и умро у месту живљења.

СИМИЋ ДРАГУТИН из Толића, стар 20. година, неожењен, 
циганин, ковач, оболео и умро у родном Толићу.

СТЕПАНОВИЋ Николе РАДЕНКО из Паштрића, стар 18. го-
дина, ожењен, оболео и умро у Паштрићу.
27. октобра 1918. године

ВУКОВИЋ Спасије РАДОВАН, живео годину и по дана, обо-
лео и умро у Кључу.

ГАЈИЋ Ил. ЖИВОЈИН из Ђурђевца, стар 21. годину, неоже-
њен, оболео и умро у Ђурђевцу.

ЈАНКОВИЋ МИЛАН, рођен у Планиници а настањен у Рака-
рима, стар 45. година, ожењен, оболео и умро у Ракарима.

ЛАЗАРЕВИЋ Рад. ДРАГИЊА из Рајковића, стара 15. година, 
оболела и умрла у Рајковићу.

МИЛИВОЈЕВИЋ М. МИЛОРАД из Ђурђевца стар 22. године, 
ожењен, оболео и умро у Ђурђевцу.

ПУТНИКОВИЋ ЈАНОКА, стара 66. година, рођена у Ђурђев-
цу, удовица Младена из Кључа, оболела и умрла у Кључу.

СЕКУЛИЋ ОБРАД из Кључа, стар 20. година, ожењен, оболео 
и умро у Кључу

ТОМИЋ АЛЕКСИЈА, стара 29. године, рођена у Осеченици, су-
пруга Милорада из Санковића, где је и живела, оболела и умрла.
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ШЕСТОВИЋ, дев. Глишић, ЦМИЉКА, рођена у Горњем Лај-
ковцу, стара 50. година, удовица Алексе из Голупца, где је оболе-
ла и умрла. 
28. октобра 1918. године

БЕЛУШЕВИЋ Срећка СВЕТОМИР, стар 35. година, ожењен, 
оболео и умро у Мратишићу.

БОШКОВИЋ ТОМАНИЈА из Команица, супруга Бранислава, 
оболела и умрла 28. октобра 1918. године у месту рођења.

ГРБОВИЋ Д. ВЛАСТИМИР из Мратишића, стар 33. година, 
ожењен, оболео и умро у Мратишићу.

ДИМИТРИЈЕВИЋ О. ДОБРИВОЈ из Доњег Мушића, оболео и 
умро у Доњем Мушићу.

КОВАЧЕВИЋ Живојина ВИНКА, стара шест година, оболела 
и умрла у селу Мионици.

ЛАЗАРЕВИЋ Рад. БОГОЉУБ из Рајковића, стар 18. година, 
неожењен, оболео и умро.

ЛАЗИЋ Јанка МИЛОВАН из Вртигалава, стар осам година, 
оболео и умро у Вртиглаву.

ПАЈИЋ Н. ИСАИЛО25 из Села Мионице, стар 19. година, нео-
жењен, оболео и умро у Селу Мионици.

СТЕВАНОВИЋ ДРАГУТИН из Ракара, стар 19. година, нео-
жењен, оболео и умро у Ракарима.

ЈАКОВЉЕВИЋ ЈЕЛКА, Живкова удовица из Дучића, стара 55. 
година, оболела и умрла у Дучићу.

ЈЕВТИЋ Драгомира ДРАГИША из Попадића, стар 16. година, 
оболео и умро у Попадићу.

ЈОВАНОВИЋ БОРИСАВ из Толића, стар 22. године, неоже-
њен, ковач, оболео и преминуо у родном Толићу.

ЛУЧИЋ ЖИВКА, стара 30. година, рођена у Дудовици код 
Лазаревца, супруга Милоја из Тодориног Дола, где је живела, 
оболела и умрла.

МИЛИНОВИЋ М. ТРИФУН, неожењен, оболео и умро у Ви-
ровцу.

МИЋЕВИЋ МИЛУТИН из Дучића, стар 25. година, рођен у 
Дружетићу, Окр. руднички, оболео и умро у Дучићу.

25 Вероватно Нинков син.
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СЕКУЛИЋ ЖИВАН из Села Мионице, стар 20. година, нео-
жењен, оболео и умро у Селу Мионици.

СРЕТЕНОВИЋ, дев. Симић, ДАНИЦА, рођена у Санковићу, 
стара 22. године, супруга Чедомира из Буковца, оболела и умрла 
у Буковцу.
30. октобра 1918. године

БАБИЋ ДРАГИЋ из Кључа, стар 50. година, ожењен Петри-
јом, отац сина Маринка, оболео и умро у Кључу.

БЕНДИЋ Чедомира СОФИЈА, рођена 24. марта 1913. године у 
Горњем Лајковцу, где је оболела и умрла у Горњем Лајковцу.

ГРБОВИЋ Властимира БОРКА, рођена 14. децембра 1910. го-
дине у Мратишићу, оболела и умрла у Мратишићу.

ДРАГОЈЕВИЋ П. БЛАГОЈЕ из Робаја, стар 45. година, ожењен, 
оболео и умро у Робајама.

ИВАНОВИЋ Драгомира МИЛИВОЈЕ из Села Мионице, стар 
шест година, оболео и умро у Селу Мионица.

ЈОВАНОВИЋ, дев. Белушевић, ДАРИНКА, стара 35. година, 
супруга Јовише из Мратишића, где је рођена, живела, оболела и 
умрла у Мратишићу. 

ЈОВАНОВИЋ ИВАНА стара 32. године, рођена у Лукавцу код 
Ваљева, супруга Влајка ковача из Толића, где је живела, оболела 
и умрла у Толићу.

МИЛАКОВИЋ Свет. РОКСАНДРА из Мратишића, стара 13. 
дана, оболела и умрла у Мратишићу.

МИЛИЋ, дев Симовић, АНГЕЛИНА, рођена у Паштрићу, 
стара 21. годину, супруга Владислава у Брежђу, где је живела, 
оболела и умрла у Брежђу.

МИЛОВАНОВИЋ, дев. Радивојевић, ЈЕЛИЦА, стара 33 годи-
не, рођена у Попадићу, супруга Драгојла из Брежђа, где је и жи-
вела, оболела и умрла. ПАВЛОВИЋ Радоја АНГЕЛИНА из Гор-
њег Мушића, стара шест година, живела у Команицама, оболела 
и умрла у Горњем Мушићу.

ПЕТРОВИЋ Р. ЖИВАНА из Тодориног Дола, стара 19. годи-
на, неудата, оболела од шпанске грознице и умрла 30. октобра 
1918. године у Тодорином Долу.

ПОПОВИЋ ЈЕРИНА, стара 36. година, рођена у Команицама, 
супруга Љубе из Вртиглава, где је оболела и умрла.
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СПАСОЈЕВИЋ МИЛИЦА, стара 26. година, супруга Тихоми-
ра из Команица, оболела и умрла у Команицама 

УРОШЕВИЋ Драгутина МАРКО, рођен 21. марта 1916. годи-
не, оболео и умро у Брежђу.
 31. октобра 1918. године.

АНТИЋ, дев. Павловић, ЈУЛКА, рођена је у Паунама код Ва-
љева, стара 60. година, супруга Срећка из Осеченице, где је жи-
вела, оболела и умрла.

БЕЛУШЕВИЋ, дев. Милићевић, ЈУЛКА, рођена у Равњу селу 
код Ваљева, стара 38. година, оболела и умрла у Мратишићу.

ВИЋЕНТИЈЕВИЋ БОСИЉКА из Тодориног Дола, стара се-
дам година, оболела и умрла у Тодорином Долу.

ВУЛЕТИЋ Светозара МИЉКА, рођена 9. маја 1908. године 
Мратишићу, где је оболела и умрла.

ГОЈКОВИЋ СТАНИЦА из Вртиглава, стара 35. година, су-
пруга Радована из Вртиглава где је живела, оболела и умрла.

ГРБОВИЋ Василија ЖИВОЈИН, рођен 22. марта 1913. године 
у Мратишићу, где је оболео и умро.

ЈАНИЋ ЖИВАНА, стара 70 година, рођена у Струганику, су-
пруга Радомира из Тодориног Дола где су живели, а она оболела 
и умрла 

ЈЕВТИЋ РАДИВОЈЕ из Кључа, стар 50. година, ожењен, обо-
лео и умро у Кључу.

КОЗОДЕР МИЛИВОЈЕ из Тодориног Дола, стар 21. годину, 
рођен у Теочину код Горњег Милановца, оболео и умро у Тодо-
рином Долу.

КРСТИЋ МИЛОВАН из Дучића, стар 60. године, оболео и 
умро у Дучићу.

ЛИКНИЋ РАДОЈКА, стара 58. година, удовица Здравка из 
Рајковића, где је живела, оболела и умрла.

МАРКОВИЋ РОСАНДРА, стара 40. година, рођена у Доњем 
Мушићу, удовица Живка из Наномира, где су живели, а она обо-
лела и умрла у Тодорином Долу.

ПАЈИЋ Нинка СТОЈКА из Села Мионице, стара 16. година, 
неудата, оболела и умрла у Селу Мионица.

ПАНТЕЛИЋ МИЛОРАДКА, стара 30. година, рођена у Стру-
ганику, удовица Јовице из Табановића, где је оболела и умрла 
Табановићу .
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ПИВАЉЕВИЋ Рад. ДАМЊАНКА из Рајковића, стара 25. го-
дина, неудата, оболела и умрла у Робајама.

СИМОВИЋ, дев. Марковић, ЈЕЛЕНКА, рођена у Богданцима 
код Пожеге, стара 49. година, удовица Влајка из Крчмара, оболе-
ла и умрла у Крчмару. 

СУБОТИЋ, дев. Богдановић, РАДОЈКА, стара 44. године, су-
пруга Ивка из Осеченице, где је оболела.

ШУТУЛИЋ Крсте ДАРИНКА, оболела и умрла у Дучићу.
1. новембар 1918. године 

АРНАУТОВИЋ ДРАГОЉУБ из Ваљева, стар 20. година, оже-
њен, оболео и умро у Струганику.

ВУКОВИЋ Владимира СПАСИЈА из Кључа, стара 20. година, 
неудата, оболела и умрла у Кључу.

ГАВРИЛОВИЋ ДИМИТРИЈЕ из Маљевића, стар 20. година, 
неожењен, оболео и умро у Маљевићу.

ЈЕВТИЋ Владисава МАШИНКА из Кључа, стара годину и по 
дана, оболела и умрла у Кључу.

ЈЕШИЋ МИЛОВАН из Планинице, стар 70. година, оболео и 
умро у Планиници. 

КРСТИЋ Стојана БОЖИДАР из Села Мионице, стар 10 годи-
на, оболео и умро у Селу Мионица.

МИЛОВАНОВИЋ Дан. ЈОСИФ, стар 16 година, оболео и пре-
минуо у Брежђу.

МИЛОВАНОВИЋ, дев. Јевтић, КОСАНА, рођена у Кључу, ста-
ра 21. годину, супруга Дејана из Брежђа, где је оболела и умрла.

МИЛОСАВЉЕВИЋ Јована ЗОРКА из Попадића, стара 18. го-
дина, неудата, оболела и умрла у Попадићу.

МИЛУТИНОВИЋ БУДИМИР из Струганика, стар 58. годи-
не, ожењен, оболео и умро у Струганику.

НИКОЛИЋ Светислава МИЛИНКО из Струганика, стар се-
дам године, оболео и умро у Струганику.

ПЕРИЋ Владимира РОСА из Села Мионица, стара седам го-
дина, оболела и умрла у селу Мионици.

РАДОЈИЧИЋ Јовише БРАНИСЛАВ из Ракара, стар три годи-
не, оболео и умро у Ракарима.

РИСТОВИЋ КРСТИНА, стара 27. година, рођена у Брежђу, 
удовица Јована Ристовића, оболела и умрла у Паштрићу.
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САВКОВИЋ МИРКО из Табановића, стар 26. година, ожењен, 
оболео и умро у родном Табановићу.

СЕКУЛИЋ ДАРИНКА, стара 21. годину, рођена у селу Ба26, 
Округ руднички, супруга Живана из Села Мионица, где је жи-
вела, оболела и умрла. 

СРЕТЕНОВИЋ ЧЕДОМИР, рођен у Буковцу, стар 23. године, 
удовац, оболео и умро у родном месту.

СТЕПАНОВИЋ МИЉКА, стара 35. година, рођена у Рајкови-
ћу, удовица, Милорада из Паштрића, живела, оболела и умрла у 
Паштрићу.

СТОЈАНИЋ, дев. Миливојевић, СТАНИЦА, рођена у Осече-
ници, стара 47. година, супруга Маринка из Голупца, оболела и 
умрла у Голупцу.

ЧИТАКОВИЋ Јована НАДЕЖДА из Горњег Мушића, стара 
годину дана, оболела и умрла у родитељској кући у Горњем Му-
шићу.

ЧОЛИЋ КРСТИНА из Попадића, стара 30. година, Богданова 
супруга, рођена у Берковцу оболела и умрла у месту живљења.
2. новембра 1918. године

ЈАНИЋ РАДОМИР из Тодориног Дола, стар 70. година, удо-
вац, оболео и умрла у Тодорином Долу.

ЈОВАНОВИЋ КОСАНА, стара 35. године, супруга Љубе, кова-
ча из Толића, оболела и умрла у Табановићу.

ЈОВАНОВИЋ Љубе ЛЕПОСАВА из Толића, стара десет годи-
на, оболела и умрла у Толићу.

ЛАЗАРЕВИЋ ИЛИНКА из Ракара, стара 60 година, супруга 
Живана из Ракара, где је оболела и умрла.

ЛУГОЊИЋ (дев. Папић) ИЛИНКА, рођена 1848. године у Ко-
маницама, удовица Живана из Ракара, мајка петоро деце (Па-
влије, Мирјане, Росанде, Станије и Катарине), оболела и умрла 
у Ракарима.

МАНДИЋ Ив. ПЕТКО из Рајковић, стар 47. година, ожењен 
Станом, отац двоје деце (Саве и Данице), оболео и умро.

МАНДИЋ П. ТИХОМИР из Рајковића, стар 30. година, оже-
њен, оболео и умро у Рајковићу.

26 Сада општина Љиг у Колубарском округу.
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СЕКУЛИЋ МИЛКА, стара 21. годину, рођена у Цветановцима 
код Љига, супруга Јовише из Села Мионица, где је живела, обо-
лела и умрла. 

СОЛГИЋ Мил. ЦМИЉКА из Мратишића, стара 32. године, 
неудата, оболела и умрла у Мратишићу.

СТАНОЈЕВИЋ Светислава ЗЛАТИЈА, рођена 19. маја 1914. го-
дине у Осеченици, где је оболела и умрла.

УРОШЕВИЋ, рођ. Миловановић, ЈАКУНА - Роса, стара 61. 
годину, супруга Живорада М. Урошевића из Брежђа, оболела и 
умрла у Брежђу.
3. новембра 1918. године

БОШКОВИЋ РУЖИЦА рођена у Јежевици код Пожеге, стара 
32. године, удовица Драгутина из Ракара, мајка троје деце (Ја-
годе, Живорада и Владете), оболела и умрла у Ракарима где је и 
живела.

БОШЊАКОВИЋ Милутина РАДОСАВ, рођен 9. децембра 
1914. године, у Голупцу, оболео и умро у Голупцу.

ГАНОВИЋ Димитрија ЗОРКА из Варошице Мионица, стара 
шест година, оболела и умрла у Варошици Мионица.

ЈОВАНОВИЋ Петра КАТА из Толића, стара 20. година, неуда-
та, оболела и умрла у Толићу.

КОСТИЋ СЕЛЕНА, стара 35. година, рођена у Брежђу а жи-
вела у Планиници где је оболела и умрла.

ЛАЗАРЕВИЋ Радивоја ДЕСИМИР из Рајковића, стар годину 
и по дана, оболео и умро у Рајковићу.

ЛУКИЋ ПЕТАР из Кључа, стар 74. године, удовац, оболео је 
и умро у Кључу.

МАНДИЋ Тихомира ОЛГА из Рајковића, стара шест година, 
оболела и преминула у Рајковићу.

МАРИНКОВИЋ ЦВЕТКО из Крчмара, стар 62. године, био 
ожењен Јулком, удовац, отац седморо деце (Миленија, Гвозден, 
Радосав, Момир, Даница, Светозар и Цмиљка), оболео и умро у 
Крчмару.

МИЈАИЛОВИЋ Милована СИНИША из Планинице, стар 
две и по године, оболео и умро у Ваљеву.

ПАЈИЋ Нинка ДАНИЦА из Села Мионице, стара 11. година, 
оболела и умрла у Селу Мионица.
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ПЕТРОВИЋ ЈЕМКА, стара 25. година, рођена у Маљевићу, су-
пруга Милорада из Горњег Мушића, оболела и умрла у Горњем 
Мушићу.

ТЕШИЋ Милана ЖИВОРАД из Села Мионице, стар 12. годи-
не, оболео и умро у Селу Мионица.

ЋИРОВИЋ Лазара ЉУБИНКА из Планинице, стара 20. годи-
на, неудата, оболела и умрла.

УРОШЕВИЋ Вел. НЕГОСАВА, стара 24. године, неудата, обо-
лела и умрла у Брежђу.
4. новембра 1918. године

БЕЛУШЕВИЋ, дев. Мосуровић, ЗАГОРКА, рођена у Зарубама 
код Ваљева, стара 26. година, супруга Душана С. Белушевића из 
Мратишића, где је живела, оболела и умрла.

БРАЈКОВИЋ ГАВРИЛО, стар 65. година, рођен у Сјеници, зе-
мљорадник у Мионици, оболео и умро 4. октобра 1918. године у 
Селу Мионици.

ВИШЊИЋ А. МИЛОШ, рођен у Мионици селу код Косјерића 
а живео и радио у Мратишићу, стар 55. година, ожењен, оболео 
и умро у Мратишићу.

ВУЈИЋ ЈЕЛИЦА, рођена у Струганику, стара 50. година, су-
пруга Новака Вујића из Осеченице, где је оболела и умрла.

ЈОВАНОВИЋ, дев. Атић, ЖИВАНА, рођена у Кључу, стара 55 
година, удова Радомира из Мратишића, где је живела, оболела и 
умрла.

КЕВИЋ, дев. Суботић, ПЕРКА, рођена у Осеченици, стара 
32. године, супруга Радоја из Брежђа, где је живела, оболела и 
умрла.

ЛАЗАРЕВИЋ П. ВЛАДИСЛАВ из Рајковића, стар 52. године, 
ожењен, оболео и умро у Рајковићу.

МАРКОВИЋ Божидара ЈОРДАН из Толића, стар десет годи-
на, оболео и умро у Толићу.

МИЛИВОЈЕВИЋ Живој. МИКАИЛО из Ђурђевца, стар 19. 
година, неожењен, оболео и умро у Ђурђевцу.

МИЛОВАНОВИЋ Дејана ЗОРКА, рођена 1. јула 1917. године, 
оболела и умрла у Брежђу.

МИЛОШЕВИЋ, дев. Илишевић, ЛЕНКА, рођена у Рајковићу, 
стара 38. година, супруга Божидара из Брежђа, где је живела, 
оболела и умрла.
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ОБРАДОВИЋ Велисава АНКА из Вртиглава, стара 15. година, 
неудата, оболела и умрла у Вртиглаву.

ПИВАЉЕВИЋ Танасија ЗОРКА из Кључа, стара 12. година, 
оболел и умрла.

СТЕВАНОВИЋ Хранислава РАДМИЛА из Струганика, стара 
годину и по дана и умрла у Струганику.
5. новембра 1918. године

ВУЛЕТИЋ Раваила ДРАГОЈЛО, рођен 15. марта 1915. године у 
Мратишићу, оболео и преминуо у Мратишићу.

ДАМЊАНОВИЋ РУЖА, стара 30. година, рођена у Толићу, 
супруга Љубе, ковача и Циганина из Грабовице код Ваљева, обо-
лела и умрла у Толићу.

ЈОВАНОВИЋ СИМА из Толића, стар 18. година, неожењен, 
Циганин и ковач из Толића, оболео и умро у месту рођења.

МАРКОВИЋ Матије ЈЕЛИЦА из Ђурђевца, стара шест годи-
на, оболела и умрла у Ђурђевцу.

МАРКОВИЋ МАРИЦА, стара 56. година, удовица Матије из 
Команица, оболела и умрла у Команицама.

ПЕРОВИЋ Ив. МИЛОРАД из Мратишића, стар 39, година, 
неожењен, оболео и умро у Мратишићу.

ПЛАНИЋ Др. СТРАЈИН, стар 13. година, оболео и умро у 
Брежђу.

СУБОТИЋ Владислава МИЛАН, рођен 25. фебруара 1912. го-
дине, оболео и умро у Осеченици.

УРОШЕВИЋ, дев. Урошевић, ИВАНА, стара 65. године, удо-
вица Благоја М. Урошевића, оболела и умрла у Брежђу, где је и 
рођена.

УРОШЕВИЋ Марка ПРОДАН, стар 21. годину, неожењен, 
оболео и умро у Брежђу 5. новембра 1918. године
6. новембра 1918. године

ВОЈИНОВИЋ, дев. Вићентијевић, МАРИЦА, рођена у Заруба-
ма код Ваљева, стара 30. година, удовица Јеротија из Осеченице, 
оболела и умрла у Осеченици.

ЈЕЛИЋ Б. ДРАГОЈЛЕ, рођен у Горњем Лајковцу, стар 29. годи-
на, ожењен Милком, отац два сина (Милоша и Милића), редов, 
оболео и умро у Окружној болници у Ваљеву, а сутрадан сахра-
њен у Горњем Лајковцу.
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МАРИЋ ЖИВАНА, стара 33. године, удовица Милорад из 
Горњег Мушића, где је и она рођена, живела, оболела.

ПАВЛОВИЋ, дев. Томић, АНГЕЛИНА, рођена у Осеченици, 
стара 38. година, супруга Витомира из Голупца, где је живела, 
оболела и умрла.

ПЛАНИЋ Александра ЈЕЛЕНА из Брежђа, рођена 29. децем-
бра 1916. године, оболела и умрла у Брежђу.

РУЛИЋ, дев. Станимировић, РУЈКА, рођена у Рајковићу, ста-
ра 27. година, супруга Драгољуба Р. Рулића из Осеченице, оболе-
ла и умрла у Осеченици.
7. новембра 1918. године

ВУКОТИЋ, дев. Марковић, МИЛЕНА, рођена у Робајама ста-
ра 24. године, супруга Радојице из Голупца, где је живела, обо-
лела и умрла.

ДИМИТРИЈЕВИЋ ДРАГИЋ из Горњег Мушића, стар 38. го-
дина, ожењен редов, оболео и умро у Горњем Мушићу.

ДРПИЋ, дев. Секулић, НАТАЛИЈА, стара 31. годину, рођена 
у Кључу, удовица Милорада из Ђурђевца, где је живела, оболела 
и умрла.

ЛАЗАРЕВИЋ Светомира ДРАГИЊА из Рајковића, стара осам 
година, оболела и умрла у Рајковићу.

МАРИЋ Милорада ЉУБИВОЈЕ из Горњег Мушића, стар де-
вет година, оболео и умро у Горњем Мушићу.

МИТРИЋ Луке МАШИНКА, рођена 21. априла 1907. године, 
оболела и умрла у Осеченици.

ПАВЛОВИЋ, дев. Марковић, СТАНА, рођена у Крчмару, ста-
ра 25. година, супруга Љубомира из Голупца, оболела и умрла у 
Голупцу.

САВКОВИЋ Мирка ДАНОЈЛА из Табановића, стара две го-
дине, оболела и умрла.

СУБОТИЋ Ивка СОФИЈА, рођена 9. јула 1907. године у Осе-
ченици, где је оболела и умрла у Осеченици.

ТЕКИЋ ДАРИНКА из Кључа, стара 20. година, удовица Жив-
ка Текића, оболела и умрла у Кључу.
8. новембра 1918. године

ВОЈИНОВИЋ Ж. РАВАИЛО из Осеченице, стар 65. година, 
удовац, оболео и умро у Осеченици.
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ДИМИТРИЈЕВИЋ ЈЕЛЕНА, стара 45. година, рођена у Кома-
ницама, удовица Милана из Горњег Мушића, где је живела, обо-
лела и умрла.

ДИМИТРИЈЕВИЋ Лазара ЛЕПОСАВА из Радобића, стара де-
сет година, оболела и умрла у Радобићу.

МАНДИЋ НАТАЛИЈА, стара 23. године, рођена у Врелу код 
Уба, супруга Тихомира из Рајковића, где је живела, оболела и 
умрла.

ЈЕРЕМИЋ КАТА стара 30. година, рођена у Мионици, супру-
га Радомира из Радобића, где је живела, оболела и умрла.

ЈЕШИЋ, дев. Глишић, ПЕЛАДИЈА, рођена у Горњем Лајковцу, 
стара 63. године, удовица Владимира из Осеченице, где је живе-
ла, оболела и умрла. 

ПЕТРОВИЋ Маринка БОСИЉКА из Вртиглава, стара 10. го-
дина, оболела и умрла у Вртиглаву.

СУБОТИЋ Драгише БОРКА, рођена 16. октобра 1916. године 
у Осеченици, оболела и умрла у Осеченици.

ЋОСИЋ Игњата ОЛГА из Села Мионице, стара 27, година, не-
удата, оболела и умрла у Селу Мионици.
9. новембра 1918. године

БОГДАНОВИЋ Пав. НАТАЛИЈА из Осеченице, стара 19. го-
дина, неудата, оболела и умрла у Осеченици

БОГДАНОВИЋ Мил. РАДОЈКА из Осеченице, стара 16. годи-
на, неудата, оболела и умрла у Осеченици.

ВОЈИНОВИЋ Ивана МИЛИЦА, рођена 24. септембра 1917. 
године у Осеченици, где је живела, оболела и умрла у Осече-
ници.

ДРАГОЈЕВИЋ Радомира РАДИША из Села Мионица, стар 
шест месеци, оболео и умро у Селу Мионица.

ЈОВАНОВИЋ, дев. Белушевић, СМИЉАНА, стара 36. година, 
супруга Чедомира из Мратишића, где је оболела и умрла.

КОВАЧЕВИЋ Млад. МИРОСАВА, рођена у Горњем Лајковцу, 
стара 23. године, неудата, оболела и умрла у Горњем Лајковцу.

КОЛАРЕВИЋ ВЛАДИМИР, рођен у Горњем Лајковцу, стар 60. 
година, ожењен, оболео и преминуо у Горњем Лајковцу.

КОЛАРЕВИЋ, дев. Средојевић, ЈЕЛИСАВКА, рођена у Г. Лај-
ковцу, стара 30. година, удата за Миленка из истог села, оболела 
и умрла у Горњем Лајковцу.
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ПАВЛОВИЋ Витомира АНЂЕЛИЈА, рођена 14. фебруара 1907. 
године у Голупцу, где је оболела и умрла.

ТОМИЋ Драгојла ПЕРКА, рођена 14. јуна 1911. године у Осе-
ченици, оболела и умрла у Осеченици.

ЋОСИЋ, дев Николић, ЈАНОКА, стара 49 година, рођена у 
Попадићу, удо вица Тијосава у Брежђу, где је и живела, оболела 
и умрла.
10. новембра 1918. Године

БЕЛУШЕВИЋ Здравка ГРОЗДАНА, рођена 1. марта 1915. го-
дине, оболела и умрла у Мратишићу.

БЕЛУШЕВИЋ, дев. Митровић, МИЛЕВА, рођена у Голупцу, 
стара 29. година, супруга Властимира Р. Белушевића из Мрати-
шића, где је живела, оболела и умрла.

БОШЊАКОВИЋ Радоја ПРЕДРАГ, рођен 5. августа 1912. го-
дине Голупцу, оболео и умро у Голупцу.

ВИДИЋ Св. МИЛЕВА, стара 23. године, неудата, оболела и 
умрла у родном Рајковићу27.

ГРУЈИЧИЋ Владимира ЈЕЛКА из Радобића, стара четири го-
дине, оболела и умрла у Радобићу.

ЂОКОВИЋ Мил. ДРАГИША из Осеченице, стар 24. године, 
неожењен, оболео а умро у Осеченици.

ЂОКОВИЋ, дев. Суботић, ЗОРКА, стара 25. година, удовица 
Јована из Осеченице, где је оболела и умрла.

ЖИВАНОВИЋ Драгољуба РАДИВОЈЕ, рођен 16. априла 1911. 
године у Осеченици, оболело и умро у Осеченици.

ПАВЛОВИЋ Љубомира ГОРАНКА, рођена 27. фебруара 1907. 
године у Голупцу, оболела и умрла у Голупцу.

ПАВЛОВИЋ Јовице ЈОВАН, рођен 20. октобра 1912. године у 
Робајама, живео у Мратишићу, где је оболео и умро.

СИМИЋ Милутина БОГОЉУБ из Ђурђевца, стар две године, 
оболео и преминуо у Ђурђевцу.

СТАНКОВИЋ, дев. Суботић, МИЛЕНИЈА, стара 42. године, 
удовица Радована из Осеченице, где је живела, оболела и умрла.
11. новембра 1918. године

АВРАМОВИЋ Милутина РАДМИЛА из Вртиглава, стара се-
дам година, оболела и умрла у месту рођења.

27 По другом извору умрла је у Брежђу.
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ВИЋЕНТИЈЕВИЋ Милорада БУДИМИР из Дучића, стар 
осам година, оболео и умро у Дучићу.

ЈОВАНОВИЋ Милана РАДЕНКО, рођен 19. септембра 1911. 
године у Голупцу, где је оболео и умро у родитељској кући.

КОЛАРЕВИЋ, дев. Средојевић, МИЛЕВА, рођена у Горњем 
Лајковцу, стара 47. година, удовица Владимира из истог места, 
где је оболела и умрла.

МАРИЋ Радомира ЂОРЂЕ из Горњег Мушића, стар 12. годи-
на, оболео и умро у својој кући у Горњем Мушићу.

МУШТЕРИЋ, дев. Урошевић, ДРАГИЊА, рођена у Брежђу, 
стара 21. годину, удовица Бранислава из Горњег Лајковца, где је 
оболела и умрла.

СТАНКОВИЋ Радована РАТКО, рођен 5. априла 1910. године, 
оболео и преминуо у Осеченици.

УРОШЕВИЋ Драгутина МИЛИЦА, рођена 16. септембра 
1912. године, оболела и умрла у Брежђу.

УРОШЕВИЋ Драгутина МИЛОШ, рођен 24. октобра 1906. го-
дине и умро у Брежђу.
12. новембра 1918. године

ЂЕКИЋ Миладина ЖИВКО, рођен 13. октобра 1909. године у 
Голупцу, оболео и умро у Голупцу.

ЈЕВТИЋ Властимира ЈОРДАН из Кључа, стар три године, 
оболео и умро у Кључу.

ЈЕВТИЋ ЛЕПОСАВА, стра 35. година, рођена у Паунама код 
Ваљева, супруга Владимира Јевтића из Кључа, где је оболела и 
умрла.

ЈОВАНОВИЋ Равајила ДРАГОМИР, рођен 9. маја 1910. године 
у Мратишићу, оболео и умро у Мратишићу.

ЈОВАНОВИЋ Рафаила МИЛОМИР, рођен 55. септембра 1905. 
године у Мратишићу, оболео и умро у Мратишићу.

ПАВЛОВИЋ М. ПАВЛИЈА из Голупца, стара 21. годину. неу-
дата, оболела и умрла у Голупцу.

ПЕТРОВИЋ Радосава ИВАНКА из Крчмара, рођена 15. но-
вембра 1918. године, оболела и умрла у Крчмару.

СТАНКОВИЋ, дев Пауновић, ЖИВАНА, стара 21. годину, ро-
ђена у Белопарици, Округ ужички, удата за Владимира Л. Стан-
ковића из Осеченице, где је оболела и умрла.
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ТЕШАНОВИЋ Чедомира ЗОРКА из Ђурђевца, стара 11. годи-
на, оболела и умрла у Ђурђевцу. 

ТРИФУНОВИЋ28 Светолика ВЕЛИБОР из Кључа, стар две го-
дине, оболео и умро у Кључу.
13. новембра 1918. године

ГАВРИЛОВИЋ Бошка ЗОРКА из Робаја, стара два месеца, 
оболела и умрла у Робајама.

ЈЕШИЋ Т. СВЕТИСЛАВ – Војислав из Осеченице, стар 33. го-
дине, ожењен, оболео и умро у Осеченици.

ЛАЗИЋ С. ЛАЗА из Вртиглава, стар 17. година, неожењен, 
оболео и умро у Вртиглаву.

ПАВИЋ Милоја МИЛИЈА из Робаја, стар 12. година оболео и 
умро у Робајама.
14. новембра 1918. године

БОШКОВИЋ, дев. Теодосијевић, ЂЕНАДИЈА, рођена у Крч-
мару, стара 62. године, супруга Радоја из Мратишића, где је жи-
вела. оболела и умрла.

ДАМЊАНОВИЋ Дамњана НЕВЕНА из Вртиглава, стара 14. 
година, оболела и умрла у својој кући у Вртиглаву.

ЈЕЛИЋ Добросава ЖИВОРАД, рођен 11. новембра 1907. годи-
не у Осеченици, где је оболео и умро у дому својих родитеља у 
Осеченици.

ЈЕШИЋ Добросава ЖИВОРАД29, рођен 11. јануара 1907. годи-
не у Осеченици, оболео и умро 14. новембра 1918. године у Осе-
ченици.

МИТРИЋ Лазара МИЛОМИРКА, рођена 30. јула 1916. годи-
не, оболела и умрла у Осеченици.

ТОДОРИЋ Марка ДАРИНКА из Кључа, стара четири године, 
оболела и умрла у родитељској кући у Кључу.

ЋОСИЋ ДЕСАНКА, стара 35 година, рођена у Паунама код 
Ваљева, супруга Војислава из Села Мионице, где је живела, обо-
лела и умрла.

28 Припадници ове породице која се сада презива Трифуновић у време ових 
ратова у матичне књиге су уписивани као Тривуновићи.
29 Јелић и Јешић Живорад из Осеченице су изгледа једна особа Јешић Жи-
ворад.
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15. новембра 1918. године
ВУЈИЋ Јовише КОВИЉКА, рођена 12. августа 1916. године у 

Осеченици, где је оболела и умрла.
ВУЛЕТИЋ Рад. СВЕТОЗАР, стар 31. годину, ожењен Петри-

јом, редов, оболео и умро у Мратишићу. 
ДОБРОСАВЉЕВИЋ ЖИВКА, стара 28. година, рођена у Вр-

тиглаву, супруга Милутина из Дучића, где је живела, оболела и 
умрла.

ЂОРЂЕВИЋ Драгољуба ЂОРЂЕ из Тодориног Дола, стар два 
месеца, оболео и умро у Тодорином Долу.

МАКСИМОВИЋ ЈАНА, стара 70. година, удовица Милисава 
Максимовића из Кључа, оболела и умрла у Кључу.

МАРИНКОВИЋ СТЕВАН живео у Горњем Мушићу, стар 50. 
година, ожењен, ковач, Циганин, оболео и умро у Горњем Му-
шићу.

ПЕТРОВИЋ, дев. Марковић, ДАРИНКА, стара 30. година, 
удата за Светислава из Крчмара где је живела, оболела и умрла.

ПЕТРОВИЋ Светислава ПРОДАНА, рођена 17. фебруара 
1912. године, оболела и умрла у Крчмару.

ПЕТРОВИЋ СВЕТИСЛАВА, рођена 17. фебруара 1912. године, 
оболела и умрла у Крчмару.
16. новембра 1918. године

БЕЛУШЕВИЋ Здравка ЉУБИЦА, рођена 20. фебруара 1910. 
године, обо лела и умрла у Мратишићу.

БОШКОВИЋ Јов. РАДОЈЕ, стар 66. година, удовац, оболео и 
умро у Мратишићу.

ВУЈИЋ Стојадина ДОБРИЈА, рођена 6. фебруара 1917. године 
у Осеченици, где је оболела и умрла.

ВУЈИЋ, дев. Милинковић, МИЛИНКА, стара 24. године, уда-
та за Косана из Брежђа, где је оболела и умрла, а сутрадан сахра-
њена на сеоском гробљу у Осеченици.

ЂОКОВИЋ, дев. Рашевић, СТОЈНА, стара 23. године, удата за 
Драгишу из Осеченице, где је оболела и умрла.

ЈОВАНОВИЋ Рав. ЈОВАН из Мратишића, стар 18. година, 
ожењен, оболео и умро у Мратишићу.

СТАНОЈЕВИЋ, дев Каљевић, ДАРИНКА, рођена у Стругани-
ку, стара 32. године, удовица Бранислава из Брежђа, где је живе-
ла, оболела и умрла.
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ТЕШИЋ Живана БОРИСАВ из Вртиглава, стар три месеца, 
оболео и умро у Вртиглаву
17. новембра 1918. године

ПЕТРОВИЋ Живка СТЕВКА из Крчмара, рођена 28. фебруа-
ра 1915. године, оболела и умрла у Крчмару.
18. новембра 1918. године

ВУЈИЋ Владимира МИЛОШ, рођен 15. октобра 1906. године у 
Осеченици, где је оболео и умро.

МАКСИМОВИЋ Живорада ДАРИНКА из Кључа, стара се-
дам година, оболела и умрла у Кључу.

МИЛОВИЋ ДРАГИЊА, стара 37 година, удата, оболела и 
умрла у Вировцу.

СУБОТИЋ Миленка ВЛАДЕТА, рођен 24. октобра 1917. годи-
не у Осеченици, где је оболео и умро у Осеченици.
19. новембра 1918. године

ЖИВАНОВИЋ, дев. Шарчевић, ОБРЕНИЈА, стара 61. годину, 
рођена у Горњем Лајковцу, настањена у Брежђу, где је живела, 
оболела и умрла.

ПАВЛОВИЋ Милашина ВИДОСАВА, живела седам година, 
оболела и умрла у Берковцу.

ПЕТРОВИЋ Р. КОСАНА из Тодориног Дола, стара девет го-
дина, оболела од шпанске грознице и умрла у Тодорином Долу.
20. новембра 1918. године

ВИШИЋ, дев Радовановић, СТОЈКА, стара 53. године, рођ. у 
Радобићу, удовица Михаила из Ђурђевца, где је живела, оболела 
и умрла.

ПЕТРОВИЋ ВИТОМИР из Осеченице, стар 72. године, оже-
њен, оболео од и умро у Осеченици.
21. новембра 1918. године

ВЕСЕЛИНОВИЋ Милисава БОСИЉКА, рођена 27. новембра 
1908. године у Брежђу, оболела и умрла у Брежђу.

ПЕТРОВИЋ БОГДАН из Тодориног Дола, стар 14. година, 
оболео и умро у Тодорином Долу.

ПЕТРОВИЋ, дев. Митровић, ЖИВКА, рођена у Голупцу, ста-
ра 32. године, удовица Радосава из Крчмара, где је оболела и 
умрла.
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22. новембра 1918. година
ВЕСЕЛИНОВИЋ Драгомира ГОСПАВА, стара 19 година, неу-

дата, оболела и преминула у Брежђу.
ПЕТРОВИЋ Теодора КАСИЈА, стара 22 године, неудата, обо-

лела и умрла у Крчмару.
СТЕВАНОВИЋ ВАСИЛИЈА, стара 50. година, рођена у Лозни, 

Округ руднички, супруга Саве Стевановића из Вртиглава, где је 
оболела и умрла..
23. новембра 1918. године

ЈОВАНОВИЋ Ј. РАДОВАН из Мратишића, стар 63. године, 
ожењен, оболео и умро у Мратишићу.

МИТРИЋ А. ЛАЗАР из Осеченице, стар 38. година, ожењен, 
оболео и умро у Осеченици
24. новембра 1918. године

ВУКОТИЋ БОЖИДАР, стар 14. године, рођен у Здравчићима 
код Пожеге, слуга у Ђурђевцу, оболео и умро у Шушеоци.
25. новембра 1918. године.

ЖИВАНОВИЋ Др. ПЕРСА из Осеченице, стара 18. година, 
неудата, оболела и умрла у Осеченици.

ЈАСТРОВИЋ Милана МИЛЕВА из Планинице, стара 17. годи-
на, неудата, оболела и умрла у Планиници.

ЈЕВТИЋ Радивоја ГРОЗДАНА, живела годину и три месеца, 
оболела и умрла у Шушеоци.

МИЛИНКОВИЋ П. СРЕТЕН, стар 54 године, ожењен, оболео 
и умро у Брежђу.

МИТРОВИЋ Рад. НЕГОВАН из Брежђа, стар 19. година, нео-
жењен оболео и умро у Брежђу.
27. новембра 1918. године

НЕШКОВИЋ МАШИНКА, рођена у Ракарима стара 30. година, 
удова Светислава из Врачевића код Лајковца, где је оболела и умрла.

УРОШЕВИЋ, дев. Урошевић, СТЕВАНИЈА, стара 26. година, 
супруга Богољуба Урошевића у Брежђу, где живела, оболела и 
умрла у Брежђу.
29. новембра 1918. године

НЕСТОРОВИЋ И. МИЛИНКА, стара 60. година, удовица 
Милорада Несторовића из Дучића, где је и сама рођена, живела, 
оболела и умрла.
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1. децембра 1918. године
ИЛИЋ Ђорђа ИСАИЛО из Шушеоке, стар једну годину и де-

вет месеци, оболео и умро у Шушеоци.
2. децембра 1918. године 

ЂОРЂЕВИЋ Душана МИЛОЈКА из Тодориног Дола, стара 
осам година, оболела и умрла у Тодорином Долу. 
3. децембра 1918. године

РАДОВАНОВИЋ ЗОРКА, стара 26. година, рођена у Велишев-
цу, а настањена у Ракарима, жена Витомирова, оболела и умрла 
у Ракарима.

УРОШЕВИЋ БУДИМИР, стар 63. године, ожењен, отац сино-
ва Богољуба и Животе, оболео у Брежђу, где и умро.
4. децембра 1918. године

ВУКИЋЕВИЋ (Николић) М. ДОБРОСАВ, стар 57. година, 
ожењен, оболео и умро у Брежђу.
5. децембра 1918. године

СТЕВИЋ Пеђе БУДИМИР из Вировца, стар 17. година, неоже-
њен, оболео и умро у Вировцу
7. децембра 1918. године

ДАМЊАНОВИЋ ПРОДАН из Вртиглава, редов 2. чете 1. ба-
таљона 26. пешадијског пука, оболео и умро у Љубљани.

ОБРАДОВИЋ Владислава ДУШАН из Санковића, стар 13. го-
дина, оболео о и умро у родном месту.
8. децембра 1918. године

МИЛОВАНОВИЋ Драг. ПРИМИСЛАВ из Брежђа, стар 20. 
година, неожењен, оболео и умро у Брежђу.

СТАНКОВИЋ, дев. Суботић, МИЛЕНИЈА, стара 53. године, 
супруга Живка Станковића из Осеченице, оболела и умрла у 
Осеченици.
10. децембра 1918. године

ОБРАДОВИЋ Максима МИЛЕНКА из Санковића, стара пет 
година, оболела и умрла у Санковићу.
18. децембра 1918. године

ОБРАДОВИЋ Драгутина ИЛИНКА из Санковића, оболела и 
умрла у Санковићу.
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19. децембра 1918. године
ВУКОСАВЉЕВИЋ Александра МИОЉКА, рођена 18. септем-

бра 1913. године Мратишићу, где је оболела и умрла.
ЈЕРИНИЋ ЈЕЛИСАВЕТА из Вировца, стара 48. година, удови-

ца, оболела и умрла у Вировцу.
20. децембра 1918. године

ЈЕРЕМИЋ Радоја ЛЕПОСАВА из Гор. Мушића, стара 19. годи-
на, неудата, оболела и умрла у Горњем Мушићу.
23. децембра 1918. године

КРСТИВОЈЕВИЋ, дев. Савић, АНДРИЈАНА, рођена у Бачев-
цима код Ваљева, стара 29. година, удата за Владимира Крстиво-
јевића из Крчмара, где је оболела и умрла. 
26. децембра 1918. године

ЈЕВТИЋ Новке30 ДРАГИША, рођен 10. септембра 1916. године 
у Осеченици, оболео и умро у Осеченици.

1919

3. јануара 1919. године
КРСТИВОЈЕВИЋ Владимира ЖИВОРАД, рођен 23. јануара 

1910. године, оболео и умро у Крчмару.
5. јануара 1919. године

МИЛИНОВИЋ МИЛЕВА из Вировца, стара 22. године, су-
пруга Драгољуба, оболела и умрла.
7. јануара 1919. године

ГАЈИЋ МИЛАН, стар 70 година, оболео и умро у Табановићу.
14. јануара 1919. године

ПЕРИЋ Бор. ЂОРЂЕ из Робаја, стар 56. година ожењен, обо-
лео и умро у Робајама.
5. фебруара 1919. године

ВИДАКОВИЋ ЈОВАН из Санковића, стар 64. године, оболео 
од шпанске грознице и умро у месту рођења.

МИЛОВАНОВИЋ Петка ЖИВОЈИН из Санковића, стар го-
дину дана, оболео и умро у родитељској кући у Санковићу. 

30 Удовице Тодора Јевтића из Робаја.
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14. фебруара 1919. године
СТЕФАНОВИЋ ПЕТРИЈА, стара 60. година, рођена у Попуч-

кама код Ваљева, удовица Александра Стефановића из Шушео-
ке, где је живела, оболела и умрла. 
8. марта 1919. године.

ДИМИТРИЈЕВИЋ Милоша ГВОЗДЕНИЈА из Наномира, ста-
ра пет месеци, оболела и умрла у Наномиру 8. марта 1919. године.
13. марта 1919. године

АЛЕКСИЋ ПЕЛАДИЈА, стара 57. година, рођена у Врачевићу 
код Лајковца, супруга Василија Алексића из Горњег Мушића, где 
је оболела и умрла.
16. марта 1919. године

ВИШИЋ Љубомира АНИЦА из Ђурђевца, стара седам годи-
на, оболела од и издахнула у Ђурђевцу.
22. априла 1919. године

МАРИЋ ЈЕЛКА, рођена 22. марта 1864. године, удовица Ра-
доја из Рајковића, који је дошао у њену кућу у Клашнић, где је 
оболела и умрла.
3. јула 1919. године

ЛУГОЊИЋ Бранислава ВЛАДАН из Ракара, стар осам годи-
на, оболео и умро у Ракарима.
15. септембра 1919. године

ВАСИЋ ЗЛАТИЈА, удовица Милића, оболела и умрла у Ви-
ровцу.

1920

28. јануара 1920. године
ДОБРОСАВЉЕВИЋ Радосава ЛЕНКА из Дучића, стара пет 

година, оболела и умрла у Дучићу.
3. фебруара 1920. године

СТОЈКОВИЋ Милоша ГРОЗДАНА из Шушеоке, стара пет ме-
сеци, оболела и у Шушеоци.
5. фебруара 1920. године

АДАМОВИЋ Миливоја ГОСПАВА из Дучића, стара две го-
дине, оболела и умрла у Дучићу.
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ДАВИДОВИЋ Александра НАТАЛИЈА из Клашнића, стара 
годину дана, оболела и умрла у Клашнићу.
29. марта 1920. године

НИКОЛИЋ Младена СТАНА из Толића, стара 22. године, не-
удата, оболела и умрла у Толићу.

ЛУГОЊИЋ Живана МИРЈАНА из Ракара, као дете оболело и 
умрла у кући својих родитеља у Ракарима.

ОСТОЈИЋ М. МИЛИЈА, рођен 1878. године у Попадићу, као 
редов III прекобројног пука учествовао у I светском рату заро-
бљен и спроведен у аустроугарско заро бљеништво, где је оболео 
од шпанске грознице и умро у логору Болдогосањ 24. јануара 
1915. године.

СТЕПАНОВИЋ Ђурђа ВЛАДАН из Ракара, оболео од шпан-
ске грознице и умро у Ракарима.

ЦВИЈОВИЋ ВУЛЕ из Ракара, оболео и умро од шпанске гро-
знице али нема података када и где.31

Анализа

 Података о броју оболелих и умрлих у нашој земљи током 
епидемије шпанске грознице има мало, чему су узрок сложене 
ратне околности и стварање нове државе управо у времену када 
је болест била присутна. Оно података што је сачувано за Ми-
оничку општину углавном се налази у црквеним (матичним) 
књигама умрлих цркава у: Мионици, Рибници, Крчмару, Мар-
ковој Цркви, Боговађи, Цветановцу и Паунама. Оне се чувају у 
матичним службама: Мионице, Брежђа, Рајковићу, Лајковцу и 
Љигу. Из података уписаних у матичне црквене књиге произи-
лази да је шпанска грозница узела велики данак и на овом по-
дручју.

Болест се јавила код српских војника у априлу на Крфу, а у 
јулу на Солунском фронту. Услед брзог размножавања и ширења 
вируса ова болест се брзо проширила на читав свет. Најчешће 
би за само неколико сати вирус онеспособио жртву, а већ током 

31 Овај преглед умрлих од шпанске грознице у мионичком атару сачињен је 
по књизи Милорада Радојчића: Мионичани у ратовима 1912-1918. – Поменик 
ратним жртвама, Мионица – Београд, 2020. 
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наредног дана она би подлегла болести због изузетно тешког 
запаљења плућа. Сматра се да је пандемија почела да се шири 
у крцатим и тесним логорима и камповима за обуку и смештај 
војника на Западном фронту. Чести покрети војних јединица и 
несанитарни услови њиховог боравака у ископаним рововима, 
посебно уз француску границу, допринели су њеној инкубацији 
и ширењу. У таквим приликама још 9. марта 1918. године у ми-
оничком атару забележен је први случај оболевања, па и умира-
ња. Старица Ђурђија Јеремић из Табановића, оболела је и умрла 
у свом дому. Шест дана касније забележена су још два смртна 
случаја, а затим у мало већем распону још неколико њих. Тиме 
као да је окончан први талас ове опаке епидемије.

Потом је уследио много масовнији и смртоноснији талас на 
овом подручју. Он је почео 3. октобра 1918. године када су од по-
следица болести преминули Васиљ и Милица, деца Обрена Пе-
ровића из Струганика. Сутрадан је умро Богдан Чулић из Бли-
зоња код Ваљева у Мионици, а наредног дана Зорка Јовановић 
из Паштрића и Никодин Јовановић из Толића. Након дана паузе 
почело је свакодневно умирање, каткад и више десетина особа. 
И то је потрајало све до пред Нову годину, тачније 26. децембра 
те исте године, када је преминуо двогодишњи Драгиша Јевтић 
из Планинице.

После седмодневне паузе уследио је и трећи талас у коме је 
вирус био слабије снаге па је од њега оболевало и знатно мање 
људи. Од њега је најпре умро деветогодишњи Живорад Крсти-
војевић из Крчмара. Услед задобијене болести од њега је умрло 
још двадесетак особа. Последње које су умрле, а за које поуздано 
знамо, су биле Стана Николић из Толића и Мирјана Лугоњић из 
Ракара. Оне су преминуле у својим кућама 29. марта 1920. годи-
не. Тако је овај талас потрајао пуних 15 месеци, али је коначно 
окончана пандемија шпанске грознице у читавом свету, однев-
ши највише људских жртава.

Из доступних података уочљиво је да се вирус ове опаке бо-
лести веома брзо раширио читавом планетом, па и мионичком 
општином о чему сведочи 451 страдала особа. Није било ни јед-
ног места где није било оболелих. Истина, интензитет обољева-
ња и број смртних случајева био је различит од једног до другог 
места. Највише људи умрло је у Осеченици (41), па Мратишићу 
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(29), Селу Мионици (28), Брежђу (27), Горњем Мушићу (22) итд. 
Најчешће су умирале по једна, две, евентуално три особе из јед-
ног домаћинства. Међутим, забележено је и по пет умрлих из 
породица Миловановића из Брежђа, Лазаревића и Мандића из 
Рајковића.

Слично је било и када је интензитет умирања у питању. У пр-
вом таласу налета болести умрло је само десет особа. Током је-
сени 1918. године била је убедљиво највећа смртност, када је од 
последица болести умрло 424 лица, док је у трећем таласу 1919. и 
1920. године настрадало још 17 особа. Највећа смртност и врху-
нац заразе су забележени 2. октобра - 21 особа, 1. новембра - 20 и 
31. новембра 17 умрлих.

Добро је познато да вирус шпанске грознице није штедео ни-
кога. Међу пострадалима било је: 179 жена, 118 мушкараца и 154 
деце старости од неколико дана до 15 година. Ако се погледа ста-
росна структура она изгледа овако: особе до 20 година старости 
192 (укључујући и претходно поменуту децу и 38 младих од 15 до 
20 година), до 30 година 83, до 40 - 52, до 50 – 33, до 60 -29, 70 – 28 
и преко 70 година – три. Поред њих евидентирали смо и 31 лице 
за која нисмо могли наћи године старости. Из овога произилази 
да је убедљиво највише страдалих до 30 година старости – 275 
страдалих, што је више од половине. Међу умрлима је и десетак 
војних обвезника који су учествовали у I светском рату. Склони 
смо да верујемо да то није коначан број јер знамо да је умрло до-
ста ратника на ратиштима и у резервним болницама где у неким 
случајевима нису могли прецизно да утврде узрок смрти или да 
га упишу у службену документацију. Поред тога познато је да су 
неки од њих, попут Милије Остојића из Попадића, умирали од 
ове заразе по разним логорима и затворима.

Из свега наведеног произилази да вирус није штедео никога 
– ни старо ни младо. Евидентно је да су у овој пандемији у мио-
ничком атару највише страдале жене, млади људи и деца. Посеб-
но је била забрињавајућа чињеница да су младе, али не ретко и 
здраве особе, биле жртве вируса који је био изазивач најсмрто-
носније пандемије у историји човечанства. Та његова особеност 
дуго је била велика тајна и изазивала је велико интересовање. 

Међу оболелима било је и физички слабијих, нежнијих и неот-
порнијих особа, које су биле погодно тло за даље ширење вируса. 
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То нам се чини и логичним, јер су они и били најраспоростра-
њенији на том терену. Неки мушкарци у време појаве епидемије 
нису били међу живима, а други су се налазили у својим ратним 
јединицама или по логорима и затворима. Тим поводом треба 
констатовати да су у овој пандемији страдали многи млади, вој-
нички и радно способни мушкарци, што ће се тешко одразити 
на брзину опоравка њихових домаћинстава, па и репродуктивну 
способност становништва. Томе су на руку ишли и слаби стам-
бени услови, неповољне хигијенске и епидемиолошке прилике, 
слаба исхрана становништва, недовољно развијена здравствена 
служба и недостатак најнужнијих лекова. 

Из делимичног увида у матичне књиге неких насеља из око-
лине ситуација са шпанском грозницом била је слична и код 
њих. Зато треба пописати све њене жртве на ширем подручју, 
свестраније и потпуније сагледати узроке њеног настанка и пу-
теве даљег ширења. Такође, треба пописати све жртве епидемије 
и трајно их сачувати од заборава. Имајући све ово у виду зала-
жемо се за нова, знатно шира и свеобухватнија истраживања 
како бисмо имали што потпунију и јаснију слику о њој.

Факсимил једне од црквених књига умрлих из којих су узимани подаци о 
оболелим од шпанске грознице
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Milorad Radojčić

SPANISH FLU VICTIMS IN THE MIONICA AREA

The Spanish flu pandemic broke out at the end of the World War 1 and had 
three global waves. According to the more recent estimations, a third of the 
global population was infected and had clinical manifestations of the disease 
(approximately 500 million people). The estimated death toll was approximately 
50 million. The Spanish flu pandemic killed 5 times more people than the World 
War 1 and became one of the deadliest pandemics in the history of the mankind. 

The pandemic was caused by a new and extremely dangerous type of influenza 
in 1918. The virus frequently caused infection of the upper respiratory tract, and 
the so-called systemic infection that included fever, pain in muscles and general 
weakness was also reported.  This situation was additionally worsened by the 
exhaustion and malnourishment of the soldiers who were coming back from the 
front lines. Poor material and hygienic conditions, poor diet, inadequate education 
of the healthcare services and weakened immunity caused by long-term wartime 
conditions also contributed to the high death rate in our region. 

Most flu experts agree that the pandemic of this disease is very likely to 
eventually break out again on a global scale, but nobody can tell when, nor which 
type of virus might cause it. The avian influenza virus H5N1, that can be found 
in poultry in Asia, Europe and parts of Africa, rarely causing illness in humans, 
mostly limited to people who were in direct contact with the infected poultry, is 
widely feared. The experts warn that only a few mutations might make that virus 
so deadly that millions of people might succumb to the illness in several months. 
This is why we may never forget the Spanish flu and this is why we need to study 
it more intensely and more closely to strengthen the preventive activities and fight 
against these infections.
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ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ ПАНДЕМИЈЕ 
ШПАНСКЕ ГРОЗНИЦЕ У СЕЛИМА ВАЉЕВСКОГ 

КРАЈА

 Aпстракт: Сматра се да је од пандемије шпанске грознице која је 1918/19. 
године захватила целу планету оболело око пет стотина а да је умрло и до пе-
десет милиона људи. Пандемија није заобишла ни становништво у окупира-
ној Србији, ни војнике на Солунском фронту. Ескалирала је непосредно по 
пробоју фронта а врхунац је достигла у тренуцима одушевљења и еуфорије 
због ослобођења. Иако је инфлуенца однела бројне жртве међу војницима и 
цивилном становништву, њене последице су у историографији скоро пот-
пуно занемарене зарад истраживања војних и политичких тема. Циљ овога 
рада је да укаже на хронологују развоја епидемије шпанског грипа у ваљев-
ском крају и на број жртава које је он однео у селима за које постоје доступне 
црквене књиге умрлих. Резултат истраживања указује да је умирање од по-
следица епидемије почело на почетку октобра у равничарским деловима ва-
љевског краја, где се завршило почетком децембра, да би се касније уочили 
и „репови“ епидемије. Али ту је мортални удар био реалитивно слаб, тако да 
у појединим селима и није било жртава. Са друге стране, како се удаљавамо 
од саме вароши ка забаченим, неприступачнијим брдско-планинским сели-
ма, уочава се да је смртоносни талас стигао нешто касније, крајем октобра 
и почетком новембра, а да је ту смртност била веома висока тако да су поје-
дина насеља десеткована будући да је у њима умрло 8% до 10% тада живићег 
становништва. Ту су „репови“, рецидиви, епидемије мање уочљиви.
Кључне речи: епидемија 1918, пандемија, шпански грип, шпанска грозница, 
шпанска инфлуенца, шпанска болест, Први светски рат, Србија, Ваљево, ва-
љевски крај.

До сада су и локална ваљевска и српска национална, али и 
интернационална историографија релативно већу пажњу посве-
тиле великој епидемији три тифуса која је на самом крају 1914. 

UDK= 616-036.21(497.11 Ваљевски крај)"1918" 
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и током прве половине 1915. године захватила целу Србију, са 
главним жариштем у Ваљеву. На ту тему су писане монографи-
је и чланци, организовани научни скупови, приређиване изло-
жбе,1 док је питање страдања услед пандемије шпанске грознице2 
из 1918/1919. године остало не само без одговора већ и потпуно 
неотворено. Да је неопходно темељно приступити овој теми по-
казује и садржај телеграма који је мајор др Радојковић 16/29. ок-
тобра 1918. послао својим надређенима, где извештава да стање 
са епидемијом шпанске грознице „подсећа на епидемију тифуса 
1914/15. године“.3 

Да ова тврдња није била без основе указује пример из Трсте-
ничког среза у ком је током 1915. године, поред 153 војника из 
других крајева Србије и ратних заробљеника, од тифуса умрло и 
875 локалних становника, док је од шпанског грипа на крају 1918. 
године умрло 1.267 мештана. Нарочито је интригантна чињени-
ца да су скоро сви умрли били са руралних територија, док је 
број преминулих у урбанизованим центрима среза био минима-
лан: двоје у Трстенику и једно у Врњачкој Бањи.4 Подаци о укуп-
ном броју умрлих указују да је шпански грип током непуна два 
месеца морталног удара однео 3,74% становништва овога среза 
у односу на број становника из пописа начињеног 1916, те да је 
у укупном директном шестогодишњем ратном губитку учество-
вао са скоро 40%.5 Истина, трстенички крај није поднео укупне 

1 И упркос тога многа битна питања су остала недоречена, међу којима и оно 
врло важно везано за укупни број жртава епидемије.
2 За ову болест се користе и појмови: шпански грип, шпанска болест, шпан-
ска инфлуенца, али и заразна инфлуенца.
3 Nedok, Todorović and Mikić, 2018a/b.
4 Миленковић, 2007: 161-162. Овој чињеници треба прићи са извесним огра-
дама, нарочито када се има у виду да су становништву у варошима коли-
ко-толико биле доступне стручне медицинске услуге и да су, за разлику 
од села, где је свештеник који врши упис у књигу умрлих често самостал-
но процењивао узрок смрти, овде неретко уписивани налази из лекарских 
умрлица, где је могло да пише и „запаљење плућа“ односно „пнеумонија“, 
што је била додатна, фатална компликација основне пандемијске болести. У 
том случају би ове смрти, и ако узроковане основном пандемијском болести, 
могле остати нерегистроване.
5 Кривошејев, 2020б. У срезу је 1910. пописано 38.846 становника, 1916. го-
дине 33.914, а 1921. године 35.629 а. Разлика између броја становника 1910. и 
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ратне жртве колико северозападне територије тадашње Краље-
вине Србије, што је допринело да шпански грип са тако великим 
процентом учествује у укупном ратном губитку.6 

Да је смртност од последица пандемије шпанске грознице 
била слична, па и драстичнија у неким другим деловима Србије 
указује пример планинског Златиборског среза, где је на терито-
рији 12 села за које постоје расположиви подаци (од 16 села ко-
лико је срез имао), умрло 775 људи,7 што наводи на претпостав-
ку да је у целом срезу пандемија однела више од 1.000 живота, 
односно око 5% укупног становништва и да је учешће шпанске 
грознице у укупним директним разним губицима било око 18%.8 

Наведене информације упућују на неопходност истражива-
ња последица шпанске грознице у ваљевском крају, који је имао 
знатно већи број жртава и услед ратних дејстава, и од тифуса.9

Пре приступа анализи последица шпанске грознице неопход-
но је да се укаже да се у ваљевском крају цео епидемијски удар 
одигравао у времену са минималним медицинским надзором. 
Број лекара и другог медицинског особља, као и санитетски ка-
пацитети су у Србији и пре рата био мали, али су у тренутку 
распламсавања пандемије били сведени на минимум. Још 1915. 
године од тифуса су умрли др Селимир Ђорђевић, др Драги-
ња Бабић, др Павле Војтех и многи други које су трајније или 
привремено радили у Ваљеву, а они који су преживели, попут 
др Јордана Стајића, др Владимира А. и др Владимира П. Попо-

1921. представља директан ратни губитак, док разлика између бројева ста-
новника из 1910. и 1916. представља тренутни ратни мањак, будући да у њој 
нису садржани само упокојени, већ и живи који су при попису 1916. били на 
Солунском фронту, у интернацији или на другим местима ван свога преби-
валишта.
6 Миленковић, 2007: 150-151.
7 Ђенић, 1985.
8 Кривошејев, 2020б. У срезу је 1910. пописано 25.797 становника, 1916. годи-
не 20.435, а 1921. године 21.164.
9 Само у пет села парохије цркве у Бранковини у „тифусној“ 1915. години 
је умрло 452 људи (од чега 380 током прве половине године, током наредне 
1916. године 36, а њих 31 у 1917.), док је у црквеним књигама манастира Пу-
стиња, коме је гравитирало пет села 1915. године регистрована смрт 446 осо-
ба (49 и 46 током наредне две године), а у пет села парохије цркве у Драчићу 
умрло је 300 људи (33 и 38 у 1916. и 1917. години)
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вића, су се са српском војском повукли преко Албаније. Током 
окупационог периода окружна болница у Ваљеву је радила, али 
нема расположивих информација о њеним кадровима. Познато 
је да су о здрављу становништва бринули малобројни аустроу-
гарски лекари, попут др Таусинга, и то, по сећању Ваљеваца ве-
ома коректно, али епидемија је налетела нагло, у тренутку када 
су се они спремали да напусте Србију или су је већ напустили. 
У таквим околностима сигурно је било премало компетентних 
који су могли не само да лече оболеле, већ и да региструју њихов 
број. Зато је становништво вароши на почетку морталног тала-
са епидемије било у извесној мери препуштено само себи, да би 
се стање донекле поправило после ослобођења Ваљева,10 када је 
по повратку санитетских кадрова са Солунског фронта успоста-
вљен стабилнији рада болнице и отпочело масовније лечење, те 
су због великог броја оболелих болнички капацитети додатно 
проширени. Ову погодност су у релативно већем броју могли да 
искористе и мештани ближих, вароши приступачнијих села.11 
Насупрот њима становници удаљенијих и забаченијих сеоских 
насеља, из којих се теже долазило до вароши, били су скоро у 
потпуности препуштени на милост и немилост епидемије чији 
је мортални талас дошао нагло, неочекивано и за кратко време се 
завршио, односећи бројне жртве. По удаљеним, забаченим сели-
ма је становништво масовно обољевало код својих кућа, немо-
гавши никога да обавести, само се лечило (или се није лечило!) 
код својих кућа и умирало код својих кућа. Не само да болесни 
понекад нису могли да о свом стању обавесте најближе, јер су и 
они били оболели (неки су проналажени упокојени и више дана 
после смрти), већ ни здрави нису могли да благовремено обаве-
сте свештеника о смрти својих сродника и укопу који су сами, 
без опела обавили на сеоским гробљима или породичним има-
њима, удаљеним од цркве. О томе сведоче чињенице да у доба 

10 17/30. октобар 1918: Кривошејев, 2018.
11 Према изјави Драгомира Виторовића Виторовца из Дупљаја (изјава дата 
аутору 31. маја 2020), његов деда Живорад Виторовић се непосредно по за-
вршетку рата вратио из интернације у Немачкој и у Дупљају је оболео од 
шпанске грознице. Допремљен је у Ваљево и лечен и излечен у болници која 
се привремено налазила у згради данашњег Окружног суда, а болесници су 
били смештени и у згради Општинског суда. 
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масовног умирања многе црквене књиге нису вођене хроноло-
шки, већ, условно речено територијално. Свештеници су уписи-
вали групе умрлих из једног села, у неколико повезаних дана, а 
тек потом уносили податке о упокојенима који су умрли раније у 
другом, њима удаљенијем селу, о чему их је неко обавестио, или 
су сами установили ако су успели да стигну на неку од бројних 
сахрана.12 О трагичности стања најбоље сведочи потресна забе-
лешке коју је прота Милан Д. Смиљанић уписао у књигу умрлих 
цркве у Сирогојну: „Ова је зараза тако брзо узела маха да су целе 
фамилије лежале болесне, а да нико није био здрав, да нико није 
имао болесницима додати воде или подложити пећ. Умирало је 
много. Понегде су мртви лежали са болеснима по 3-4 дана јер 
није имао ко да их сахрани. Често су жене саме копале раке и 
сахрањивале. У једну раку двоје, троје је закопавано. /.../ Понеке 
су куће сасвим опустеле. Пошто има много мртвих, а ова ми је 
књига мала, почех овако рубрике на двоје раздвајати, да би све у 
овај протокол могло стати“.13 

Истраживачки задатак

Из наведених разлога данас је практично немогуће да се утвр-
ди број оних који су били оболели од шпанске грознице, али 
може да се дозна релативно прецизан број умрлих. Неопходан 
је комплексан методолошки приступ у чијем средишту мора 
да буде преглед и анализа уписа у црквене књиге умрлих,14 уз 
упоређивање тих бројева са стањем уоченим у пописима ста-
новништва из 1916. године.15 При томе је потребно анализирати 
сваку црквену парохију посебно, а потом добијене информације 
синтетизовати у складу са тада важећом административном по-
делом некадашњег Ваљевског округа, на срезове, среске општи-
не и насеља у оквиру њих.16 Неопходно је да се поведе рачуна 

12 Кривошејев, 2020а.
13 Ђенић, 1985.
14 Али уз свест да увек постоје и могућности грешке и пропуста!
15 Ortsverzeichnis fur das von den k.u. k. Truppen besetzte Gebiet Serbiens, 
Belgrade 1917. Резултати пописа за Ваљевски округ су заједно са резултатима 
претходног пописа из 1910. године презентовани у: Поповић, 2000.
16 Уз то треба да се нагласе да се у књигама умрлих неће пронаћи имена мно-
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на разлике у државној и црквеној администрацији, будући да 
су се поједина села, која су припадала једној црквеној парохи-
ји налазила не само у склопу различитих среских општина, већ 
и различитих срезова.17 То је обиман и захтеван истраживачки 
подухват. Зато је у овом раду презентован само део резултата 
досадашњих истраживања везан за део сеоских насеља ваљев-
ског краја, са указивањем на проблеме које тек треба решити. 
При томе је посебна пажња усмерена на питања: када је и ода-
кле вирус шпанског грипа дошао до ваљевског краја, колико је 
епидемија трајала и колико је жртава однела. Уз то мора да се 
има на уму могућност погрешног препознавања узрока смрти, 
било да је у тренутку масовног умирања смрт због друге болести 
приписана актуелној пандемији, било да је умрлима од шпан-
ске грознице уписан неки други узрок смрти (ранија хронична 
болест, или додатна комликацијска болест?). У сваком случају, 
епидемија је косила масовно, тако да овакве погрешке могу да 
спадају у ниво статистичке грешке, тим пре што би се две врсте 
погрешки међусобно потирале.

Пре него што се базирамо на конкретну тему неопходно је да 
се изнесу основне информације о развоју пандемије у свету и у 
Србији.

Развој пандемије

По свему судећи шпански грип је почео да се шири из Сје-
дињених Америчких Држава. Преко америчких регрута, који су 
се масовно искрцавали у Француској, вирус, који је био његов 
изазивач, тада непозната а касније идентификован и назван А 
(H1N1), је страховитом брзином преплавио Европу а потом и 
друге континенте. Ратна цензура која је за циљ имала спречава-
ње панике међу становништвом допринела је да се формира по-
грешан назив ове болести. Будући да Шпанија није учествовала 
у рату, њени медији су слободније извештавали о развоју епиде-

гих војника, али и интернираца и других појединаца који су умирали и са-
храњивани ван својих парохија.
17 Уочава се и пракса да су малобројни становници скрајнутих делова једног 
села гравитирали парохији друге цркве у односу на остале сељане; видети 
пример Пријездића у: Кривошејев 2020а.
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мије, нарочито када су оболели краљ, премијер и више чланова 
владе. Те информације је преносила инострана штампа и тако је 
створен погрешан утисак да је пандемија кренула из Шпаније.18

Пандемија је на светском нивоу имала три таласа: благ про-
лећно–летњи из 1918, јесењи из 1918, који је био погубан, и зим-
ски, са почетка 1919, који је такође оставио велике последице 
широм света али је захватио само неке територије, углавном оне 
које су биле мање погођене другим таласом. Понегде је трајао 
до краја пролећа, а у свету су уочени и епидемијски „репови“ и 
„џепови“ и на почетку 1920. године. Велика смртност изражена 
током трајања другог па делом и трећег таласа епидемије била је 
узрокована додатним компликацијама инфлуенце и оболели су 
најчешће умирали услед компликација на плућима.19

Што се тиче Србије, али и српских војника на Солунском 
фронту и у његовом залеђу, пролећно–летњи талас епидемије 
је уочен још на самом почетку пандемије, крајем априла 1918. 
године, у дубокој позадини Солунског фронта, на Крфу, међу 
војницима - пекарима који су били у контакту са колегама тек 
пристиглим из Француске. Тада се догодио и један смртни слу-
чај који би могао да се припише шпанској грозници. На самом 
солунском ратишту болест је уочена у јуну и регистровано је 
више смртних исхода, углавном услед додатних компликација 
на плућима. Упркос томе, први талас је прошао релативно бе-
нигно. Већина оболелих су брзо оздрављивали, углавном без ве-
ликих последица.20 

Да први талас није заобишао ни становништво у окупираној 
Србији, где је могао стићи преко територије Аустроугарске, све-
доче текстови из београдске окупационе штампе. Она је од по-
четка јуна писала о појави шпанске болести у различитим гра-
довима широм Европе, наглашавајући да болест многе обара у 
постељу на неколико дана, али без великих последица, да би 11. 
и 14. јула били објављени обимнији чланци у којима се јавност 
обавештава да епидемија није мимоишла Београд, а да се поја-
вила и у Загребу и Сарајеву.21 Потом долази до „речитог ћутања“ 

18 Radusin, 2012а.
19 Radusin, 2012а, Radusin, 2012b.
20 Radusin, 2012а; Radusin, 2012b; видети и Кривошејев, 2020а.
21 Beogradske novine, 11. 7. 1918; Narod, 14. 7. 1918.
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медија о болести, а двадесетак дана касније, 30. јула (17. јула по 
јулијанском календару) Београђанка Наталија Аранђеловић је у 
свој дневник записала: „Данас се никако не осећам добро. Гро-
зница ме ломи, испод груди ме боли већ 4-5 дана“.22

Други талас пандемије је међу српским војницима регистро-
ван непосредно после 15. септембра, односно дана пробоја Со-
лунског фронта. Током даљег ослободилачког похода оболели 
од шпанског грипа смештани су у новоформиране болнице дуж 
линија продора: у Велесу, који је ослобођен 26. септембра и даље: 
у Приштини, Митровици, Лесковцу, Нишу, Краљеву, Рашкој... 
Смртност је била релативно веома висока.23 У то време, после 
вишемесечног „речитог ћутања“ београдска окупациона штам-
па је објавила једну полускривену, кратку вест, у само пет речи: 
„У Пешти бесни шпански грип“.24 Даљих извештаја о епидемији 
није било, али је зато непун месец касније, 19. октобра (6. ок-
тобра по јулијанском календару) Наталија Аранђеловић у свој 
дневник уписала: „Грдан свет умире од ове шпанске грознице“.25 
Забележено је и да је негде у то време извесни др Николић, у уни-
форми српског санитетског потпуковника а у пратњи наоружа-
ног аустријског војника обилазио пацијенте оболеле од шпанске 
грознице.26

 Очигледно, током октобра епидемија је у Београду већ уве-
лико узела маха, а могли би смо да претпоставима да је почела 
у слично време када и у Загребу, где су све школе биле затво-
рене од 10. октобра.27 Међутим, северно од Београда, и много 
ближе њему, на територији Шајкашке области у Бачкој, масовно 
умирање је регистровано још у септембру, када је на територији 
петнаест села од шпанске болести умрло 12 људи, а потом 231 у 

22 Аранђеловић, 2018: 393. Неопходно је да се нагласи да Н. Аранђеловић није 
конкретно навела од које је грознице оболела.
23 Radusin, 2012b и Nedok, Todorović and Mikić, 2018a/b, као и Кривошејев, 
2020а, Кривошејев, Кривошејев и Радосављевић, 2020.
24 Narod, 22. 9. 1918.
25 Аранђеловић, 2018: 412. У даљим дневничким белешкама Н. Аранђеловић 
не помиње пандемију. Могло би да се претпостави да ако је у јулу била обо-
лела од шпанске грознице да је сада поседовала имунитет?
26 Драгић, 1991. 
27 Hutinec, 2006.
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октобру, 111 у новембру и 15 у децембру. По свему судећи на тој 
страни би могли да препознамо правац могућег доласка „нултог 
пацијента“, преко Земуна, где је у октобру регистровано око 300 
умрлих.28 Вероватно се из Београда болест ширила даље по Ср-
бији, и тако стигла до ваљевског краја. Али постојао је и други 
правац доласка пандемије на тло Србије.

Не би требало да буде спорно да је други талас шпанске гро-
знице на северне територије Србије стигао из Аустроугарске, али 
његова појава у јужним територијама државе се може повезати 
са доласком српских војника са Солунског фронта. Неоспорно је 
да су многи српски војници у продор ка отаџбини кренули већ 
заражени вирусом „мајке свих нововековних пандемија“. Терен-
ска болница Тимочке дивизије, са већим бројем оболелих оста-
вљена у Велесу,29 у који је српска војска ушла једанаест дана по 
пробоју Солунског фронта, 26. септембра. А телефониста Дрин-
ске дивизије Милан В. Ђорђевић – Струја је прве симптоме бо-
лести осетио једанаест дана касније. Он је у својим мемоарима 
записао:

„Још од 24. септембра (7. октобар; напомена аутора) осећао сам 
се болесним, у Џепу, а сутрадан, кад смо стигли пред Лесковац, 
био сам малаксао. Стигавши у јединицу, јавим се команданту. 
Он поче да виче где сам до сада и одмах да поправим централу. 
Поче да прети. Ја сам ћутао и почнем са: ”Јављам се на лекарску”. 
/.../ И ја са још некима одох лекару. Ја остах у болници, а они сви 
се вратише. /.../ Неки помреше, а неки одоше. Реших и ја да одем. 
Лекари ме саветују да још останем, јер температуру сам стално 
имао. Али кад пође Гудовић, последњи познаник из моје једи-
нице, пођем и ја. /.../ 13. октобра30 стигао сам у Ниш и ступио 
поново у болницу на Црвеном крсту.”31

По свему судећи вирус шпанске грознице је на тло Србије 
стигао са две стране, са севера, у свакодневним комуникација-
ма, и са југа, са српском војском. А када су заражени ослободи-
оци стигли до северних делова државе а тиме и до ваљевског 
краја, међу већ оболело становништво, концентрацију вируса се 

28 Radusin, 2012b
29 Недок, 2008.
30 26. октобар 1918.
31 Ђорђевић, н.о: 
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повећала. Тако је „сабијена“ епидемијска кривуља, што је дове-
ло до тога да за краће време оболи већи број људи, а потом и да 
уследи трећи талас, или пак да се развију „репови“ и „џепови“ 
другог таласа обољевања. А томе су сигурно допринели и јавни 
скупови организовани поводом победе, завршетка рата и дочека 
и испраћаја сваке војне јединице која је пролазила кроз ослобо-
ђена насеља.32 

Масовно умирање од шпанског грипа престаје већ пре краја 
децембра, нагло, како је и почело током октобра, мада су и пре 
уоченог почетка регистровани спорадични смртни случајеви од 
запаљења плућа који би могли да се припишу потмулом почетку 
епидемије, а као и смрти за које је као узрок уписан велики ка-
шаљ.33 Такве појединачне смрти се јављају и на крају децембра, 
као и током првих месеци наредне године, с тим што је шпанска 
грозница ретко навођена као узрок, али је нешто чешће уписи-
вано запаљења плућа или туберкулоза. У сваком случају уми-
рање више није било масовно, што не мора да значи да болести 
више није било, већ да је услед слабљења вируса опао њен мор-
тални интензитет или да се развио колективни имунитет. Сада, 
тешко је проценити да ли је у овом случају реч о трећем тала-
су пандемије, или о „џеповима“ и „реповима“ другог таласа. А 
трећи талас, који је почетком 1919. године задесио и Холандију 
узроковао је смрт више десетина српских војника који су током 
рата били интернирани у немачке логоре и требали да се преко 
територије Холандије врате у отаџбину.34 

Фактички је крај 1918. и почетак 1919. године означио и крај 
масовне епидемије са смртним последицама, али да је шпанска 
грозница понегде и даље била присутна, можда као бенигнија 

32 А углавном без икаквих заштите, попут маски и социјалне дистанце, што 
је препоручивано широм Европе, и што се може видети на бројним фотогра-
фијама. О дочеку војске у ослобођеном Ваљеву 30. октобра 1918. и наредних 
дана видети у: Кривошејев, 2018 (на приложеним фотографијама се виде јав-
ни скупови и недостатак заштите). 
33 Снажан кашаљ је био један од симптома шпанске грознице у њеном мор-
талном таласу, уз високу температуру, општу малаксалост, промену боје 
коже, бол у зглобовима и плућима, крв која је навирала из уста, носа, па и 
ушију... (видети: Radusin, 2012a).
34 Vendrig, Vendrig and Stienen, 2016.
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сезонска болест35 сведоче ретки натписи из штампе. Тако је лист 
Застава на самом почетку 1920. известио читаоце да се „грип, 
шпанска болест, и ове године појавио у неким крајевима наше 
краљевине у јачој мери, нпр. у Далмацији“,36 а три године ка-
сније је у Просветном гласнику објављено да током претходне 
године „епидемија није било ни у једној школи, сем што је у дру-
гој половини јануара 1922. забележена у Птују мрзлица, шпан-
ска грозница“.37

Шпанска грозница у селима ваљевског краја

У ваљевском крају, за разлику од Шајкашке области и Трсте-
ничког и Златиборског среза,38 није било истраживања појаве и 
развоја шпанске грознице, али постоје усмена породична преда-
ња о масовном умирању у селима.39 Изузетак представља крат-
ко, накнадно забележено сећање објављено у једној занимљивој 
књизи која због малог тиража и аматерског приступа у прире-
ђивању грађе није изазивала пажњу истраживача. А ту су, ла-
ички али језгровито, у неколико реченица, описане све кључне 
фазе развоја пандемије, од прве, бенигније појаве, преко ударног 
морталног таласа, до деловања накнадних „репова“. Сећајући се 
живота у Ваљеву током Првог светског рата Ваљевка Перка Спа-
сенић је „у перо“ Љубице Трајковић изјавила: 

„Пре него што су наши требали да дођу завладала је шпанска 
грозница у толикој мери да је по троје – четворо у кући умирало 
од ње, па и цела породица. Лека нема. Швабе се повлаче. Дотле 
су нас њихови лекари свесрдно лечили. Ја сам ишла у апотеку да 
питам шта да радим са комшилуком. Они ми кажу: само чорба, 

35 Под условом да није дошло до погрешног дијагностификовања (!?)
36 Застава, 29. 1. 1920.
37 Просветни гласник, 1. 5. 1923.
38 Гавриловић, 1995, Миленковић, 2007: 161-163 и Ђенић, 1985.
39 Попут изјаве Душана Арсенића из Ваљева дате аутору 6.маја 2020. године, 
а које се односи на већи број умрлих из породице Томић из села Стубо, што 
је чуо од свога деде Јордана Томића из Ваљева, рођеног у Стубу 1913. године. 
Ово сведочење је потврђено накнадним истраживањима која су указала да 
су у том селу од шпанске грознице крајем 1918. године умрле 32 особе, одно-
сно 6,44% становништва по попису из 1916. године (Кривошејев, Кривошејев 
и Радосављевић, 2020).
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црно вино, липов чај и аспирин. /.../ У појединим кућама је шпан-
ска грозница трајала по целу зиму. Почела је у лето 1918. године 
и они који су је први добили пролазили су боље јер су јели лубе-
нице и прали главу хладном водом. Обично се крв отварала на 
нос и онда је бивало лакше, температура спада. Онима којима се 
није крв отворила, обично је силазило у плућа и они су умирали 
или одмах или касније, па чак и у пролеће од туберкулозе.“40 

Ово сећање указује на велике потешкоће које је шпански грип 
донео, али не помаже да се његове жртве квантификују. Дели-
мичан допринос квантификацији проналази се у раду Милче 
Мадића о ваљевским гробљима.41 Ту аутор, износећи податке 
узете из „Матичне службе СО Ваљево, Матичне књиге умрлих 
Ваљевске цркве и ваљевске болнице“ пише да је 1910. године у 
болничке протоколе уписано 115 преминулих а у црквену књигу 
165,42 у 1911. је уписано 107, односно 183 преминула, у 1912. годи-
ни регистровано је 94 и 202 уписа у болнички односно црквени 
протокол, а у 1913. години 139 односно 241. Потом, током 1914. 
године су регистрована 152, односно 324 смртна случаја, док је у 
1915. регистровано 169, односно 817 смртних случајева. Са друге 
стране 1917. и 1918. године преминули се проналазе само у цр-
квеним књигама и било их је 153 и 334, а наредне 1919. опет је 
вођено двојно уписивање и у болничком протоколу је регистро-
вано 87 а у црквеном 127 преминулих, док је 1920. године уписа-
но 103, односно 118 преминулих.43

Велика смртност грађана Ваљева регистрована 1915. години 
је свакако узрокована епидемијом тифуса, а повећана смртност 
у 1918. години, мања него у „тифусној“ али више него дупло 
већа него у другим „регуларним“ годинама, се може приписати 
последицама шпанског грипа. При томе не сме да се занемари 

40 Трајковић, 1980, 73.
41 Мадић, 2005.
42 При томе аутор сабира ова два броја и закључује да је укупан број умрлих у 
1910. години био 280, што не мора да буде тако, будући да су грађани Ваљева 
умрли у болници и сахрањени у Ваљеву уписивани у обе књиге.
43 Неопходно је да се нагласи да није познато да ли се болнички уписи односе 
само на цивилну, окружну болницу (што је реално претпоставити) или и на 
сталну и резервне војне болнице које су у Ваљеву скоро без прекида постоја-
ле од јесени 1912. до јесени 1915. године. 
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чињеници да су у те протоколе поред варошана уписивани и 
преминули у приградским засеоцима који су припадали ва-
рошком атару, као и у селима која су гравитирала ваљевској 
цркви. Поред тих парохијана уписивани су и становници дру-
гих села и насеља ваљевског округа, па и удаљенијих крајева 
(међу њима и војници), који су по смрти сахрањени у Ваљеву, а 
углавном су умирали у ваљевској окружној болници, нарочито 
после ослобођења вароши, када је по доласку лекара са Солун-
ског фронта успостављен стабилнији рада болнице и отпочело 
масовније лечење.44

Да би се дошло до иоле релевантних података о жртвама пан-
демије у ваљевском крају неопходно је, као што је већ наглаше-
но, да се детаљно анализирају уписи из 1918. и са почетка 1919. 
године из што више књига умрлих. Почетну, велику потешкоћу 
представља чињеница да књиге умрлих из храма Покрова Пре-
свете Богородице у Ваљеву, којој је поред вароши Ваљево грави-
тирао и део околних села45 и из цркве Рођења Светог Јована у Јо-
вањи46 тренутно нису лако доступне за истраживање.47 Сходно 
томе тренутно је немогуће анализирати последице шпанске гро-
знице у самом Ваљеву и првом кругу села око њега, али за друга 
више или мање удаљенија села то не представља проблем буду-
ћи да постоје дигитализоване верзије црквених књига умрлих 
доступне истраживачима, и то за парохије цркава у Рабровици, 
Бранковини, Петници, Драчићу, Каменици, Буковици, Грачани-
ци, Причевићу, Крчмару и манастирима Ћелије и Пустиња. Сва-
кој од њих гравитира од пет до осам села.

44 Видети раније. 
45 Вероватно: Рађево Село, Грабовица, Јасенице и Дегурић.
46 Јовања, као заселак назван по свецу заштитнику цркве, фактички припада 
селу Златарићу, а њеној цркви (данас манастирска црква) су вероватно гра-
витирала села: Златарић, Седлари, Сандаљ и Пакље.
47 Ове књиге још нису фотографски дигитализоване и враћене матичним 
црквама, већ се налазе у Матичарској служби Града Ваљева, тако да је њи-
хово коришћење успорено административном процедуром. Спровођење 
те процедуре није било могуће реализовати у условима изолације изазване 
пандемијом болести узроковане корона вирусом (пролеће 2020.) током које 
је настао овај рад. Зато је рад базиран само на селима за која постоје доступ-
не дигиталне копије књига умрлих, а резултати анализа црквених књига из 
цркава у Ваљеву и Јовањи ће бити презентовани накнадно у другом раду.
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У даље изнетим статистичким анализама третирани су само 
смртни случајеви до којих је дошло услед експлицитно наведе-
не епидемијске болести,48 али је у тексту наглашавано и умира-
ње услед запаљења плућа и туберкулозе, фаталних пратилаца 
шпанске грознице, с тим што таквих уписа, сем у рабровичкој 
парохији, није било много, бар не у тренутку главног јесењег 
удара пандемије.

Парохија цркве у Рабровици 

Рабровица је заселак села Дивци и њеној цркви је гравитира-
ло 7 села ваљевског среза: Дивци, Кланица, Лозница, Веселино-
вац, Лукавац, Дупљај и Попучке. Ова села се већим делом налазе 
североисточно од Ваљева, у равничарској колубарској долини са 
благим побрђем. Од Ваљева их раздваја велики атар приград-
ског села Грабовица, али су путем уз речну долину, који пове-
зује Ваљево и Београд директно повезана са вароши. Увидом у 
црквену књигу умрлих49 уочава се да је током целе 1915. године 
умрло 200 мештана, од чега 164 у првој половини године, у време 
главног удара епидемије тифуса. Потом, током 1916. умире 43, а 
1917. године 37 мештана. У целој 1918. године умрло је 77 парохи-
јана, од тога 46 у првих 9 месеци а 31 у наредна 3 месеца трајања 
епидемије шпанске грознице, што указује да су овде последица 
епидемије биле релативно слабе.50 

Током лета, у време првог таласа болести у овој парохији није 
било регистрованих смртних случајева који би са сигурношћу 
могли да се припишу пандемији, што се мења са почетком дру-
гог таласа. Прва смрт услед запаљења плућа, које је често било 

48 Како је већ наглашено различити свештеници је именују различито: зара-
зна инфуенца, шпанска грозница и шпанска болест, а у појединим случајеви-
ма, попут црквених књига из Крчмара и Причевића, уписивано је и тифус, 
односно тифусна грозница, али у складу са временом уписа, које потпуно 
одговара времену појаве пандемије у нашим крајевима, не би требало да 
буде сумње да је реч о шпанској грозници. 
49 Kњига цркве рабровичке (Дивци) храма Светог Оца Николе, за уписивање 
умрлих, 1915-1935. годину. (дигитализовано).
50 Како ћемо даље видети, у свим другим парохијама је број умрлих у по-
следња 3 месеца 1918. већи од броја умрлих током првих 9 месеци, понегде 
и драстично.
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додатна, фатална компликација шпанске грознице, те би услов-
но могла да се повеже са пандемијом регистрована је 10/23. сеп-
тембра, а две недеље касније, од 24. септембра (7. октобар) по-
чиње релативно масовније умирање услед „заразне инфлуенце“ 
како шпанску грозницу именује овдашњи свештеник.51 Овај ла-
нац смрти се нагло прекида 29. новембра (12. децембра). Током 
тог периода од заразне инфлуенце је умрло 20 људи, док је 9 осо-
ба умрло од запаљења плућа,52 не рачунајући оне који су са тим 
узроком уписани пре првог регистровања „заразне инфлуенце“. 
Непун месец касније, од 27. децембра (9. јануара) се уочава рела-
тивно повећана смртност која је до краја марта однела 13 особа, 
углавном услед запаљења плућа, нешто мање од „јектике“, а у 
једном случају је као узрок смрти уписан „грип“. Заразна инфлу-
енца, односно шпанска грозница се не спомиње. Наведених 20 
соба умрлих од „заразне инфлуенце“ током последњих месеци 
1918. године представљао 0,49% становништва села рабровичке 
парохије у односу на попис становништва из 1916. године, 53 мада 
би те бројке и проценти могли и да се увећају за део оних умрлих 
од пнеумоније, ако не и за све њих.

Смртност није подједнако погодила сва насеља рабровичке 
парохије. Док у Кланици и Лукавцу није било регистрованих 
жртава,54 у ваљевској Лозници је умрло највише људи, њих 8. 
Што се тиче старосне и полне структуре преминулих, највише је 
страдало младих, до 15 година (9, односно 45%), а најмање оних 
преко 40 година. Мушкараца је умрло нешто више него жена.

51 То је било 12 дана пре него што је Наталија Аранђеловић у свој дневник 
уписала да у Београду „грдан свет умире“.
52 Реална је да се претпостави да је бар део од тих 9 жртава пнеумоније пре-
минуо услед пандемије шпанске грознице.
53 Попис за Ваљевски округ је презентован у: Поповић, 2000. 
54 Неопхоно је да се нагласи да су по сећању Снежане Симеуновић из Миони-
це (изјава аутору 30. маја 2020. године), од некакве „стране болести“, како јој 
је причала баба, а која би могла бити шпанска грозница, умрли њени прадеда 
и прабаба Рајко и Јелка Петронијевић, као и њихов најстарији син и снаја, 
сви из Лукавца, међутим њих нема уписаних у рабровичкој књизи умрлих 
током целе 1918. и 1919. године. Ако није у питању нека грешка, могуће је да 
су они умрли и уписани у неком другом насељу, пре свега у Ваљеву, где су 
могли доћи до болнице, попут поменутог поменутог Живорада Виторовића 
из суседног Дупљаја, и ту, за разлику од њега, умрети.
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бр. ст. септембар октобар новембар уку. %
Дивци 329 0 2 0 2 0,61%
Кланица 555 0 0 0 0 -
Лозница 692 8 0 0 8 1,16%
Веселиновац 253 1 0 0 1 0,39%
Лукавац 692 0 0 0 0 -
Дупљај 458 0 1 2 3 0,65%
Попучке 1069 0 2 4 6 0,56%

4.075 9 5 6 20 0,49%

Старост Мушки пол Женски пол Укупно
0 0 0 0
1-3 0 1 1
4-6 4 1 5
7-15 1 2 3
16-20 4 1 5
21-25 1 0 1
26-30 0 1 1
31-40 0 1 1
41-50 1 1 2
51-60 0 1 1
61-70 0 0 0
71+ 0 0 0

11 9 20

Када се овакво стање упореди са стањем у другим руралним 
деловима ваљевског краја55 уочава се велика атипичност:

– овде је умрло најмање становништва;56

55 Парохија цркве у Крчмару: Кривошејев, 2020а; територија Каменичког 
среза: Кривошејев, Кривошејев и Радосављевић, 2020, и територије даље 
анализиране у овом тексту.
56 Неопходно је да се нагласи да постоји минимална шанса да је са ове те-
риторије постојала и још једна, данас несачувана књига умрлих, из цркве у 
Дивцима. Наиме у периоду пред Други светски рат постојале су две црквене 
књиге, једна из Рабровице, а друга из Диваца, међутим тада је и парохија 
била подељена, тако да су у књигу из Диваца (за период 1935-1948) уписива-

Табела 1: Број умрлих од шпанске грознице (по месецима, по јулијанском 
календару) у селима парохије цркве у Рабровици, са односом броја умрлих 

и броја становника по попису из 1916. године

Табела 1-а: Умрли по старосној и полној структури у селима 
парохије цркве у Рабровици
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– мортални удар је почео непун месец раније а раније се и 
завршио, али је после једномесечне паузе уследио нови талас по-
већане смртности регистроване услед запаљења плућа, што се 
не уочава тако изражено у другим крајевима (изузев у Петници);

– однос умрлих мушкараца и жена је потпуно другачији, бу-
дући да је у већини других крајева умрло више жена, што је и 
очекивано, будући да су после ратних страдања 1912-1916, укљу-
чујући и повлачење преко Албаније и интернирање у логоре, 
жене биле бројније од мушкараца.57 

Парохија цркве у Бранковини 

Северно од Ваљева, а западно од територије рабровичке паро-
хије, на благом побрђу које раздваја ваљевски крај од равне Ма-
чве, а такође са добрим комуникацијама са самим Ваљевом, на 
путу који повезује Ваљево и Шабац, налази се територија паро-
хије цркве у Бранковини коју чини 8 села Ваљевског среза: Бран-
ковина, Забрдица, Близоње, Јошева, Бабина Лука, Козличић, Ко-
тешица и Рабас. Увидом у књигу умрлих цркве у Бранковини58 
уочава се да је током 1915. у наведеним селима забележено 452 
смртна случаја од различитих узрока; од тога 380 је умрло то-
ком прве половине године, када су Ваљево и ваљевски крај били 
епицентар епидемије три тифуса, која је била превасходан, али 
не и једини узрок смрти. Током наредне 1916. године, у сада у 
великој мери испражњеној парохији регистровано је 36 смртних 
случајева, а 1917. године 31. Потом почиње 1918, завршна годи-
на Великог рата на чијем крају букти мортални удар епидемије 
шпанског грипа. Од почетка године па закључно са крајем сеп-

ни мештани Диваца, Кланице и Лознице, а у књигу из Рабровице (1933-48) 
мештани из Дупљаја, Попучака и Лукавца. Међутим, у књизи из Рабровице 
са уписима из 1918. (период 1915-1935) уписивани су мештани свих 6 наве-
дених села, плус Веселиновца. Али додатно збуњује што се прва рабрович-
ка књига „затвара“ 1935, када је „отворена“ поменута дивачка књига, а нова 
отвара 2 године раније. У сваком случају, данашња Дивачка црква, коију је 
подигао орац Никанор Савић (1902-1990), није постојала 1918.
57 Видети табелу са упоредним прегледом броја становника по пописима из 
1910. и 1916. године у: Поповић, 2000.
58 Kњига цркве бранковинске храма Светих Арханђела, за уписивање умр-
лих, за 1917-1921. (дигитализовано).
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тембра (по јулијанском календару) у Књизи умрлих за парохију 
цркве у Бранковини уписан је 31 смртни случај, исто колико у 
претходној години за 12 месеци, а у наредна три месеца умрла 
је 61 особа, што указује да је ова парохија била више погођена 
шпанским грипом од рабровичке.

Током лета регистрована су само три смртна случаја, с тим 
што у августу није било ни једнога, у септембру је уписан само 
један, и то услед „водене болести“, а онда од октобра почиње да 
се, уз друге узроке смрти уписује прво заразна инфлуенца, како 
у почетку бележи свештеник Ст. Д. Лукић који повремено дола-
зи из Ваљева, односно шпанска грозница, како уписују бранко-
вачки свештеници Светозар Петровић и Чедомир Вићентијевић 
који су се тада вратили из интернације у Нежидеру. Први смртни 
случај услед „заразне инфлуенце“ је забележен десетак дана после 
првог уписа у цркви у Рабровици, 3/16. октобра у Јошеви, где је 
забележен и други шест дана касније. Наредна смрт је уписана 
17/30. октобра, од када епидемија добија на замах, да би крајем 
новембра почела да слаби и умирање престаје 5/18. децембра. На-
редна особа је умрла 14./27. децембра од туберкулозе, после чега 
нових уписа по било ком основу није било више од месец дана. 
Даље, до почетка априла стопа смртности је била уобичајена и 
умирало се од старачке изнемоглости, запаљења плућа (3 смрти), 
катара у цревима и сл, а без случајева туберкулозе, с тим што је 
током јануара накнадно уписана смрт једне особе која је још 29. 
октобра (11. новембар) умрла у Јошеви од шпанске грознице.

За два месеца епидемијског удара на територији 8 села бран-
ковачке парохије од заразне инфлуенце, односно шпанске гро-
знице умрло је 48 људи, што је представљало 1,32% становни-
штва из 1916. године. У самој Бранковини и у Рабасу је умрла 
по 1 особа, у Бабиној Луци 15 а у Котешици 18. А од првог упи-
са смрти од главног узрока пандемије, до краја године само је 1 
особа умрла од пнеумоније и 2 од туберкулозе.

бр. ст. октобар новембар децембар УКУ. %
Бранковина 412 1 0 0 1 0,24%
Забрдица 614 3 3 0 5 0,81%
Близоње 272 2 1 0 3 1,10%
Јошева 273 4 0 0 4 1,46%
Бабина Лука 723 3 10 2 15 2,07%
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Козличић 261 0 3 0 3 1,15%
Котешица 889 0 13 3 16 1,80%
Рабас 177 0 1 0 1 0,56%

3.626 12 31 5 48 1,32%

Парохија цркве у Петници 

Источно од Ваљева, са директном везом са вароши, будући да 
се ослања на њену територију, а јужно од рабровичке парохије, 
на благом побрђу северно од венца ваљевских планина, нала-
зи се 5 села Ваљевског среза која су припадала парохији цркве 
у Петници: Петница, Белошевац, Бујачић, Клинци и Жабари. 
Увидом у књигу умрлих храма у Петници59 уочава се да је током 
1916, од краја фебруара (када је „отворена“ сачувана доступна 
књига), до краја године умрло 28 парохијана а током 1917. године 
21. За првих 9 месеци 1918. регистрован је 21 покојник а у на-
редна три месеца 35. Током пролећа и лета уписивано је по пар 
умрлих месечно. Почетком јесени, у октобру, када се у Раброви-
ци и Бранковини већ бележе жртве епидемије, и овде је број по-
којника повећан, укупно 8, али углавном из других разлога: 3 је 
убијено од стране аустроугарских окупатора, а код 5 се као узрок 
смрти наводи: велики кашаљ, сушица, туберкулоза и запаљење 
мозга, што тешко да указује на смртоносно присуство шпанског 
грипа, изузев, евентуално, у случају великог кашља (?). Током 
новембра стање се мења будући да 2/15. новембра умиру 4 особе, 
једна од запаљења плућа (у Жабарима) и 3 у Петници од шпан-
ске грознице. Умирање је било масовније него у Рабровици, па и 
Бранковини, али је трајало знатно краће, само двадесетак дана, 
до 22. новембра / 5. децембра. Сви преминули су умрли код сво-
јих кућа, сем једног мушкарца од 30 година који је умро у бол-
ници у Ваљеву 15/28. новембра, када је Ваљево већ скоро месец 
дана било слободно. Потом је уследила пауза од десетак дана, да 
би 2/15. децембра била регистрована још 1, па после паузе од пет-

59 Књига цркве петничке, храма Успења Пресвете Богородице, за уписивање 
умрлих, за 1916-1935. годину. (дигитализовано).

Табела 2: Број умрлих од шпанске грознице (по месецима, по јулијанском 
календару) у селима парохије цркве у Бранковини, са односом броја 

умрлих и броја становника по попису из 1916. године
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наестак дана, 18. и 19. децембра (31. децембра и 1. јануара) и нова 
2 смртна случаја од шпанске грознице. Од појаве првог уписа 
шпанске грознице до краја године умрле су и 2 особе од запаље-
ња плућа и 3 од туберкулозе. Током наредних зимских месеци 
опао је број смртних случајева, с тим што је умирања било од 
туберкулозе и запаљења плућа, али су регистроване и две смр-
ти од шпанске грознице: 29. јануара / 11. фебруара у Белошевцу 
(женско дете од 5 година) и 23. марта / 6. априла (мушкарац од 65 
година) у Жабарима.

Од последица пандемије на територији 5 села ове парохије 
умрло је укупно 25 људи, односно 1,62% становништва по по-
пису из 1916. године. Највећа смртност је била у парохијском 
центру у Петници, 4,79%. На овој територији је, за разлику од 
Рабровице, умрло нешто више жена него мушкараца, што је до-
некле и очекивано, будући да је у том тренутку жена било више, 
али је процентуално страдало нешто мање деце до 15. година (8, 
односно 32%), и знатно више старијих од 40 година. 

број становника укупно умрли %
Петница 167 8 4,79%
Белошевац 378 6 1,59%
Бујачић 238 2 0,84%
Клинци 348 2 0,57%
Жабари 414 7 1,45%

1.545 25 1,62%

Старост
(година) Мушки пол Женски пол Укупно

0 1 0 1
1-3 0 0 0
4-6 1 1 2
7-15 2 3 5

16-20 1 3 4
21-25 1 1 2
26-30 1 0 1
31-40 0 2 2
41-50 2 1 3

Табела 3: Број умрлих од шпанске грознице у селима парохије 
цркве у Петници, са односом броја умрлих и броја становника 

по попису из 1916. године
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51-60 1 1 2
61-70 1 0 1
71+ 1 1 2

12 13 25

Парохија цркве у Драчићу 

Јужно од територије петничке парохије, у брдским областима 
јужних обронака ваљевских планина, а тиме и удаљеније и не-
приступачније од вароши, налази се драчићка парохија са 8 села 
Ваљевског среза: Драчић, Равње, Зарубе, Бачевци, Бранговић, Ко-
вачице, Пријездић и Белић. Увидом у књигу умрлих цркве у Дра-
чићу60 види се да је 1914. година уписана смрт 104 сељана, 1915. 
њих 300, 1916. године 33, а 1917. је умрло 38 мештана. Током 1918. 
године уписано је 113 умрлих. Од тога је током првих 9 месеци 
регистровано 30 смртних случајева а током наредна три месеца 
83, што указује на већу смртност у време пандемије шпанске гро-
знице него у претходно презентованим парохијама. Прве сум-
њиве смрти, од запаљења плућа су почеле на прелазу септембра 
и октобра (25. септембар / 8 октобар, 28. септембар / 10. октобар 
и 1/14. октобар), с тим што је за трећу било уписано „запалење 
са грозницом (грип)“. Потом, од 11/24. октобра почиње масовно 
умирање са узроком шпанска грозница односно шпанска болест, 
како наизменично уписује тамошњи свештеник. Умирање је било 
свакодневно до 25. новембра (8. децембра) када се проређује и у 
наредних 5 дана од ове болести умиру 3 а у следећих 30 дан још 
4 особе (последња 29. децембра / 11. јануара). Током целог јануара 
1919. умрла је само једна особа и то од старости, а потом, током 
фебруара и марта, уз друге смрти од старости регистроване су и 
три услед запаљења плућа, а онда је 31. марта (13. април) у Драчићу 
умрла једна 60-огодишња особа од шпанске грознице.

Током трајања епидемије у драчићкој парохији су са дијагно-
зом која је директно повезана са епидемијом (шпанска грозница 

60 Књига цркве драчићке, храма Светих Апостола за уписивање умрлих, за 
1907- 1925. годину (дигитализовано).

Табела 3-а: Умрли по старосној и полној структури 
у селима парохије цркве у Петници
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/ болест) умрле 73 особе односно 3,10% становништва по попису 
из 1916. године, а од тога највише у многољудним Бачевцима, 28, 
а процентуално највише у Бранговићу, 5,05%. Најмање је умрло у 
селима која су најближа Ваљеву, са којим имају релативно добре 
комуникације: по 2 у Белићу и Драчићу, рачунајући и ону особу 
која је умрла знатно касније. Што се тиче компликацијских бо-
лести, од прве смрти регистроване са узроком шпанска грозни-
ца, па до краја године, поред 2 већ поменуте, умрле истовремено 
када и прва експлицитно наведена жртва пандемије, још су само 
2 особе умрле услед запаљења плућа, док је 1 особа за коју је упи-
сано да је умрла услед „шпанске грознице са запаљењем плућа“ 
урачуната међу умрле од основне пандемијске болести.

број становника укупно умрли %
Равње 336 7 2,08%
Зарубе 179 7 3,91%
Драчић 175 2 1,14%
Бачевци 719 28 3,89%
Бранговић 198 10 5,05%
Ковачице 187 6 3,21%
Пријездић 345 11 3,19%
Белић 116 2 1,72%

2.355 73 3,10%

Досадашња анализа нам указује да су у епидемији шпанске 
грознице, бар када је реч о смртним случајевима, најмање била 
угрожена она села која су најближа Ваљеву са којим имају ре-
лативно добру комуникацију, док су брдско-планинска села, 
забачена, са лошијом комуникацијом, више пострадала. То се 
види и на примеру рабровичке парохије, која се већински на-
лази у долини, на проходном путу од Ваљева ка Београду, али 
и бранковачке, која је са благим побрђима, а на путу ка Шапцу, 
као и у петничкој парохији, док је у забаченијој већински брдској 
драчићкој парохији број умрлих био већи, са изузетком насеља 
ближе вароши, са њом повезаних директнијим комуникацијама 

Табела 4: Број умрлих од шпанске грознице у селима парохије 
цркве у Драчићи, са односом броја умрлих и броја становника 

по попису из 1916. године
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које су водиле ка Ужицу. На сличне закључке ће указати и даље 
презентоване анализе. 

Парохија манастира Ћелије 

Манастир Ћелије је био парохијски центар 6 брдско-планин-
ских села Ваљевског среза: Лелић, Лесковице Горње и Доње, Бо-
гатић, Сушице и Стрмна Гора. Књига умрлих овог манастира61 је 
вођена анахроно, што отежава њену анализу. Уз то су и станов-
ници Доње и Горње Лесковице уписивани јединствено. Уочава се 
да је 1915. године, са накнадним уписима из 1914. регистровано 
111 смртних случајева, током 1916. године 45, а 1917. је уписано 
47 умрлих. Током целе 1918. године регистровано је 216 уписа. Те 
године, после смрти регистроване 23. јула,62 нема ниједног уписа 
до 26. октобра (8. новембар), а од тада је до краја године регистро-
вано 168 смртних случајева, што указује на знатно већу смртност 
током пандемије него у претходно презентованим парохијама. 
За већину је као узрок уписано шпанска грозница. Више од две 
трећине умрлих било је из најмногољуднијих Лесковица,63 али је 
процентуално највећа смртност била у Стрмној Гори. И овде је 
интензитет умирања од последица епидемије опао у децембру, а 
током првих месеци 1919. године уочава се пар смрти услед за-
паљења плућа и „јефтике“, као и једна смрт од шпанске грознице 
13/26. фебруара у Лесковицама. Са тим покојником од шпанске 
грознице је на целој парохијској територији умрло укупно 156 
сељана, односно 4,66% становништва. А од прве појаве шпанске 
грознице до краја 1918. године регистровано је и 2 смрти од за-
паљења плућа и 1 од туберкулозе.

број становника укупно умрли %
Лесковице 1636 105 6,42%
Богатић 325 16 4,92%

61 Књига цркве ћелијске (Лелић), храма Арханђела Михаила, за уписивање 
умрлих, за 1903-1921. годину. (дигитализовано).
62 Током тог месеца је регистровано 16 смрти (?) са узроцима: јектика, гушо-
боља, запаљење плућа, болест лудила, недоношче, старост...
63 Фактички, реч је о два села: Горње и доње Лесковице, али у књизи умрлих 
није било раздвајања.
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Лелић 789 12 1,52%
Сушице 403 10 2,48%
Стрмна Гора 193 13 6,74%

3.346 156 4,66%

Парохија цркве Грачаница 

Као и ћелијској и парохији цркве у Грачаници (Поћута - Ву-
јиновача) је гравитирало 6 села са релативно забаченог брдско-
-планинског подручја од којих је 5 припадало Ваљевском срезу: 
Стубо, Тубравић, Кунице, Брезовица и Ровни, док су Ситарице 
припадале Каменичком срезу. У књигу умрлих из ове цркве64 то-
ком 1915. године је уписано 399 смртних случајева, 1916. године 
86, а 1917. године 65. Током првих 9 месеци 1918. године забеле-
жено је 30, а током наредна три месеца 158 смртних случајева, 
што и овде указује на веома велику смртност током трајања пан-
демије. 

У време када се генерално појавио први талас пандемије у 
овој парохији није уочено повећано умирање. Од почетка јуна 
до почетка октобра уписано је укупно 6 смртних случајева. По-
том 11/24. и 17/30. октобра су регистрована два смртна случаја и 
то од запаљења плућа и туберкулозе, а од 18/31. октобра почиње 
масовно, свакодневно умирање од шпанске грознице. И овде са 
почетком децембра епидемија јењава и од 16/29. децембра нема 
више уписа смрти са тим узроком, с тим што су десетак дана 
касније регистроване две смрти услед „јектике после шпанске 
грознице“. Даље, током првих стотинак дана 1919. регистровано 
је укупно 15 смртних случајева, а од тога 2 смрти од шпанске 
грознице (током јануара), 2 од запаљења плућа и 5 од “јектике“.

На парохијској територији Грачанице регистроване су 144 
особе умрле од шпанског грипа, односно 6,17% становништва по 
попису из 1916. године, чиме је ова парохија била најугроженија 
пандемијом у односу на све друге анализиране. Од прве појаве 
шпанске грознице до краја 1918. године није регистрована ни-

64 Књига цркве грачаничке (Поћута), храма Светог Арханђела Михаила, за 
уписивање умрлих, за 1911-1928. годину. (дигитализовано).

Табела 5: Број умрлих од шпанске грознице у селима парохије 
манастира Ћелије, са односом броја умрлих и броја становника 

по попису из 1916. године
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једна смрт од запаљења плућа, али јесте 1 од туберкулозе. Два 
случаја за које је као узрок уписано „јектика после шпанске гро-
знице“ су урачуната у жртве основне пандемијске болести. Овде 
није било драстичних осцилација смртности по селима као у 
другим парохијама, а смртност је генерално била веома вели-
ка. Најмање, 4,58% становника је умрло у Куницама а највише, 
9,09% у Брезовицама.

бр. ст. октобар новембар децембар јануар УКУ. %
Стубо 497 11 20 1 0 32 6,44%
Тубравић 500 5 18 3 0 26 5,20%
Кунице 131 5 1 0 0 6 4,58%
Ситарице 233 0 9 1 1 11 4,72%
Брезовица 715 0 64 0 1 65 9,09%
Ровни 259 0 15 1 0 16 6,18%

2.335 10 127 5 2 144 6,17%

Да је у забаченијим и неприступачнијим брдско-планинским 
селима смртност била већа него у насељима повезаним са варо-
ши указују и у ранијим радовима обрађени примери везани за 
парохију седам села цркве у Крчмару65 и Каменички срез.66

Резултати ранијих истраживања

 Што се тиче Крчмара, који је припадао Мионичком срезу, ра-
није презентоване анализе67 су указале да је на територији 7 брд-
ско-планинских (дивчибарских, маљенских) села масовно уми-
рање од „шпанске болести“ почело 17/30. октобра а завршило се 
8/20. децембра. После тога датума уочавају се спорадичне смрти 
услед те болести све до почетка наредне 1919. године. Од шпан-
ске грознице је умрла 141 особа, односно 4,47% становништва, 
што је слично као и на парохијској територији манастира Ћели-
је. Највећи проценат умрлих у односу на број становника је био 

65 Кривошејев, 2020а.
66 Кривошејев, Кривошејев и Радосављевић, 2020.
67 Кривошејев, 2020а.

Табела 6: Број умрлих од шпанске грознице у селима парохије цркве у 
Грачаници (по месецима, по јулијанском календару), са односом броја умрлих 

и броја становника по попису из 1916. године
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у Мратишићу, 9,28%, а најмањи у Горњем Лајковцу, 1,66%.68 Што 
се тиче броја преминулих највише је умрло у најмногољуднијој 
Осеченици (40, односно 4,98%), а најмање у Буковцу (5, односно 
2,66%). 

Овде је од грипа страдало више жена: 88 односно 62,41% свих 
умрлих од последица епидемије. Најдрастичније разлике се уо-
чавају код умрлих у старосној доби између 21 и 50 година: 47 
преминулих жена и 15 мушкараца, у којој се и највише испољава 
смањење броја мушкараца током претходних ратних дејстава и 
због преласка преко Албаније и интернирања у логоре. Што се 
тиче старосне структуре, умирали су људи свих доби, али је и 
овде уочљивији већи број умрле деце до 15 година, нарочити у 
групи од 7 до 15 година (16,30% од свих умрлих, а 17,14% умрлих 
су деца млађа од 7 година).

Каменички срез је већим делом брдско-планински. Његова 
територија се простирала западно од територије Ваљевског сре-
за и села појединих пограничних парохија су делом припадала 
једном, а делом другом срезу. Поред већ наведеног примера Си-
тарица (где је од шпанског грипа умрло 10 људи, односно 4,29% 
укупног становништва) из грачаничке парохије, које су припа-
дале Каменичком срезу, сличне поделе уочавамо и код манасти-
ра Пустиња и цркве у Причевићу. Парохија манастира Пустиња 
се састојала од 5 села од којих су 3 припадала Ваљевском срезу: 
Ребељ (39, односно 7,89% умрлих), Совач (9; 2,47%) и Вујиновача 
(12; 3,33%), док су села Станина Река (62; 8,57%) и Суводањ (24; 
2,92%) припадали Каменичком срезу. Са друге стране од 5 села 
парохије цркве у Причевићу само је Балиновић (14; 6,00%) при-
падао Ваљевском срезу, док су Причевић (37; 4,34%), Тупанци 
(21; 9,81%), Мајиновић (11; 3,87%) и Бобова (32; 5,02%) припадала 
Каменичком срезу.69

У 17 села Каменичког среза, епидемија је током два месеца 
удара однела 483 живота, односно 4,25% становника. Најмање 
су страдали мештани Драгијевице, 1,13%, а највише Тупанаца, 
9,81%. Умирали су људи свих узраста, мада су и овде деца била 
угроженија (20,45% од свих умрлих су деца од 7 до 15. година, 

68 Атипично је да је Мратишић на мањој надморској висини и приступачни-
ји Ваљеву од Горњег Лајковца!
69 Кривошејев, Кривошејев и Радосављевић, 2020б.
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а 16,70% млађа), а већи број умрлих жена од мушкараца је по-
следица претходних ратних страдања мушке популације, још од 
1912, као и боравка војника на фронту и у интернацији. Будући 
да је у наведених 17 села живело 56% становништва среза могли 
би смо да претпоставимо да је на територији целога среза од ове 
болести умрло више од 900 људи. У складу са наведеним чиње-
ницама, имајући у виду да је по попису из 1921. године у Каме-
ничком, тада Подгорском срезу пописан 22.001 становник, што 
је за 4.523 мање него 1910. године,70 око више од 900 људи умрло 
од шпанског грипа током пар месеци на крају 1918. године би 
представљало око 20% укупних директних ратних губитака за 
свих шест година ратовања.71

Закључна разматрања

На основу изнетих чињеница, а у складу са досадашњим ни-
воом истраживања,72 могли би да се изведу следећи закључци, 
од којих су неки хипотетички:

Током лета 1918. године, када су 11. јула београдске новине 
обавестиле јавност да пандемија шпанског грипа, који увелико 
хара Европом није заобишла Београд, а двадесетак дана касније 
Београђанка Наталија Аранђеловић у дневник уписала како је 
„грозница ломи“, први летњи талас пандемије је вероватно сти-
гао и у ваљевски крај, али са малим смртним последицама. То би 
могло да се претпостави на основу ређих, спорадичних смртних 
случајева услед запаљење плућа, што је била честа, фатална по-
следице до тада непознате епидемије, као и услед туберкулозе, 
код које је нова болест доводила до додатних компликација, а 
можда и од великог кашља. 

Други, мортални талас пандемије је на тло Србије доспео из 
два правца, са севера, са тла Аустроугарске, разним свакоднев-
ним комуникацијама, и са југа, са доласком српских војника 
са Солунског фронта. До ваљевског краја је стигао пре доласка 
ослободилаца, са севера, и прво се уочава на територији парохи-

70 Године 1916. у срезу је пописано 20.289 житеља.
71 Кривошејев, Кривошејев и Радосављевић, 2020б.
72 Без увида у књиге умрлих из самог Ваљева, али и са територија општина 
Осечина, Љиг, Лајковац и Уб.
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је цркве у Рабровици (Дивци), недалеко од Ваљева, у колубарској 
долини којом је пролазила важна комуникација која ову варош 
повезује са Београдом. Ту повећано умирање почиње почетком 
октобра (24. септембра по јулијанском календару; 12 дана пре 
него што је Наталија Аранђеловић у свој дневник уписала да у 
Београду „грдан свет умире“), а завршава се на почетку децем-
бра.73 Потом, непун месец касније уочава се ново, мање повећање 
броја умрлих, које траје до краја зиме, углавном услед запаљења 
плућа и туберкулозе. Да ли је у овом случају реч о трећем таласу, 
„реповима“ другог, или су смрти биле невезане за шпанску гро-
зницу, тешко је рећи, али може да се претпостави да је ипак реч о 
актуелној пандемији, али да је дошло до слабљења вируса и/или 

73 Мада је ту поред умрлих од заразне инфлуенце (20), уочен и нешто већи 
број, него у другим крајевима, умрлих за које је као узрок смрти уписано 
запаљења плућа (9). 

Карта територије Ваљевског среза (без парохија црава у Ваљеву и Јовањи, и 
цркве којој је припадао Словац), са означеним бројем умрлих и процентом у 

односу на број становника
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јачања имунитета, због чега је до морталних последица долази-
ло само у случају тешке додатне компликације (запаљење плућа) 
или компликацијом хроничне болести (туберкулоза).

Са низијске територије колубарске долине други талас панде-
мије се од краја октобра и почетка новембра ширио по другим, 
брдским и брдско-планинским селима ваљевског краја, а где је 
такође могао бити присутан и претходни блажи летњи талас. 
Скоро свуда је повећани морталитет трајао око два месеца, али 
због каснијег почетка него у колубарској долини, он се и завр-
шио нешто касније, на прелазу 1918. и 1919. године, а да нису уо-
чене пауза и нови налет, бар не у мери као у рабровичкој парохи-
ји. Зато се стиче утисак да током првих месеци 1919. године није 
било назнака трећег таласа, већ само спорадичног умирања поје-
динаца са слабијом снагом организма услед додатних комплика-
ција, од последица „репа“ епидемије. Или се трећи талас спојио 
са другим, уз слабљење снаге вируса и развој колективног иму-
нитета? Изузетак представља територија петничке парохије, где 
је масовна смртност од шпанског грипа почела нешто касније и 
трајала знатно краће, двадесетак дана, од половине новембра до 
почетка децембра, да би од краја тога месеца, до краја зиме била 
уочена повећана смртности од туберкулозе и запаљења плућа, 
а у три случаја је као узрок смрти уписана и шпанска грозница.

У сваком случају велики број умрлих указује на знатно већи 
број оболелих. Могуће да је у појединим селима, где је стопа 
смртности била веома висока, оболело и целокупно становни-
штво. Све то се десило за веома кратко време, што је довело до 
„сабијања кривуље“ оболевања, а могло је довести и до брзог 
стварања колективног имунитета, што би додатно утицало на 
неразвијање трећег таласа у морталној снази, нарочито у оним 
областима где је смртност (а тиме и обољевање?), била највећа. 
Исти аргументи би могли да укажу и на разлоге нешто већег 
накнадног обољевања у крајевима где је у време главног удара 
епидемије смртност (и обољевање?) била мања. Ту је епидемиј-
ска „кривуља“ додатно „развучена“. 

Презентоване анализе указују да је смртност била мала у оним 
селима у долини, или на благом побрђу, па и у нешто удаљени-
јим, али која су попут претходних била у директној, квалитетни-
јој путној комуникацији са Ваљевом као урбаним центром ру-
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ралне територије.74 У таквим крајевима или није умро нико, или 
су страдале само по једна до две особе. Са друге стране смртност 
је била знатно већа у удаљенијим, забаченијим, углавном брд-
ско-планинским насељима, од којих су нека, попут Тупанаца, 
Брезовице и Станине Реке75 буквално десеткована, будући да је у 
њима умрло од 8% до 10% тада живућег становништва.76 

Наведени парадокс, да је смртност била најмања у урбанизо-
ванијим насељима са већом густином насељености а знатно већа 
у удаљеним, руралним брдско-планинским селима би могао да 
се објасни претпоставкама да је становништво ближих села, на 
мањој надморској висини и са бољим комуникацијама са урба-
ним центром:

 а) имало виши културни ниво, што је подразумевало и већу 
здравствено-хигијенску просвећеност од становника забачени-
јих, брдско-планинских села са слабијом комуникацијом са ур-
баним центром; 77

 б) могло је да лакше и брже дођу до вароши, где је постојала 
могућност санитетског надзора, нарочито по ослобођењу, када 
се већи број лекара и болничара вратио са Солунског фронта и 
организовао рад окружне болнице, са проширењем капацитета; 

 в) било колективно имуније, услед генерално већег степена 
„прокуживања“ до кога је дошло услед чешћих контаката већег 
броја људи са бројним различитим особама.

Свему томе треба додати и сеоски начин живота организован 
у оквиру породичних задруга, са бројним члановима домаћин-
ства у некој врсти колективног смештаја, што је било израженије 
у удаљенијим и забаченијим крајевима, а што је морало да пого-
дује ширењу епидемије.

Што се тиче полне структуре умрлих од шпанске грознице 
стиче се утисак да је на оним територијама где је број упокоје-
них био најмањи (рабровичка и петничка парохија) смртност 
била подједнако заступљена међу особама оба пола, међутим, у 

74 Уз изузетке као што су Мратишић и Горњи Лајковац.
75 Па и релатино приступачнијег Мратишића (?!).
76 Да је слично било и у неким другим деловима Србије указује поменути 
примери планинског Златиборског среза (видети раније). 

77 Како Миленковић тумачи чињеницу да је у Врњачкој Бањи и Трстенику 
умрло знатно мање људи него у околним селима (Миленковић, 2007: 160-162).
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селима где је морталитет био веома висок, односно смрт масовна 
(примери крчмарске парохије и Каменичког среза), стање је не-
што другачије. Ту је број умрлих особа женског пола надмашио 
број умрлих мушкараца, што је и очекивано, будући да је после 
вишегодишњих ратних страдања, повлачења преко Албаније и 
интернирања у логоре, број жена, нарочито у доби од 20 до 50 
година, био знатно већи од броја мушкараца. 

Свуда се уочава знатно већа смртност деце, што би донекле 
могло да се објасни чињеницом да услед масовног оболевања, 
које је сигурно било знатно веће од такође масовне смртности, о 
малој деци није имао ко да брине, али донекле остаје неразјашње-
на велика смртност код нешто старије, делимично самосталне 
деце, од 7 до 15. година, која је процентуално, у односу на укупан 
број умрлих мања на територијама са великом смртношћу (16,30 
% свих умрлих у крчмарској парохији, односно 20,45% у Каме-
ничком срезу), а знатно већа на територији са мањом смртно-
шћу (32% у петничкој и 45% у рабровичкој парохији). При томе 
је потребно да се нагласи да је због непрекидних вишегодишњих 
ратова и одсуства мушкараца у пуној снази број деце млађе од 7 
година морао бити мањи од старије. Мали број смрти људи пре-
ко 70 година (3 у свим селима крчмарске парохије и Каменичког 
среза а 2 у петничкој и ниједно у рабровичкој парохији) се може 
објаснити чињеницом да је за то време то била веома висока ста-
рост, те да је људи у тим годинама било мало.

Наведени закључци и хипотезе указују на одговоре на нека 
од постављених истраживачких питања, али зато отварају мно-
га нова. Да би се на њих одговорило неопходна су даља додатна 
истраживања, која ће пре свега указати на број умрлих у самом 
Ваљеву, као урбаном центру територије и приградским селима 
која га окружују у првом концентричном кругу, али и на умрле 
на нешто удаљенијим руралним територијама ваљевског краја, 
из окружења општина Осечина, Лајковац, Уб и Љиг, као и Об-
реновац, који је тада припадао Ваљевском округу. Такође су не-
опходна и темељна истраживања других територија Србије, а 
пре свега великих центара попут Београда, Ниша, Крагујевца, 
Новога Сада...
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Vladimir Krivošejev

ANNEX STUDY OF A PANDEMIC OF 
SPANISH FEVER IN THE VILLAGES OF THE VALJEVO REGION

It is believed that the Spanish fever pandemic in 1918/19. that has affected the 
entire planet, had about five hundred million people got ill and about fifty million 
people died. The pandemic did not bypass the population in occupied Serbia, 
nor the soldiers on the Thessaloniki front. It escalated immediately after the 
breakthrough of the front and reached its peak in moments of enthusiasm and 
euphoria due to the liberation. Although influenza has claimed many lives among 
soldiers and civilians, its consequences have been almost completely ignored in 
historiography for the sake of researching military and political topics. This paper 
aims to point out the chronology of the development of the Spanish flu epidemic 
in the Valjevo region and the number of victims it took in the villages for which 
there are available church books of the dead. The result of the research indicates 
that the deaths from the consequences of the epidemic began at the beginning 
of October in the plains of the Valjevo region, where it ended at the beginning 
of December, and later the relapses of the epidemic were noticed. But the death 
toll was relatively weak, so there were no casualties in some villages. On the other 
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hand, as we move away from the town itself towards remote, inaccessible hilly and 
mountainous villages, it can be seen that the deadly wave arrived a little later, at 
the end of October and the beginning of November, and that the mortality rate 
was very high so that 8% to 10% of the living population at the time died in them. 
The relapses of the epidemic are less noticeable here.
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ПОМОЋ РУСКИМ ИЗБЕГЛИЦАМА 
У ВАЉЕВСКОМ КРАЈУ 1920–1922. ГОДИНЕ

Апстракт: У тексту се говори о помоћи руским избеглицама која је до-
лазила од државних институција, друштава и појединаца ваљевског краја у 
виду прилога и материјалних средстава у периоду од 1920. до 1922. године. 
На који начин је ова помоћ организована у условима велике оскудице након 
Великог рата у народу који је имао осећај „враћања дуга Русији“, тема је овог 
рада.

Кључне речи: руске избеглице, досељавање, помоћ, Руско-југословенски 
одбор, Начелство округа ваљевског, Првостепени суд, прикупљање прилога 
по школама за гладну децу Русије, Коло српских сестара

Руса је на тлу ваљевског краја било и у доба Великог рата. На-
име, у доба аустро-угарске окупације Србије 1916. године, група 
заробљених царских руских официра и војника налазила се у 
селу Грабовици, крај Ваљева, где су разбијали камен и одржава-
ли пут Ваљево – Шабац. Такође, били су ангажовани на тесању 
дрвених крстова за потребе грабовачког гробља, јер је у ратним 
условима требало сахранити велики број умрлих српских избе-
глица, као и заробљених српских војника и цивила код којих је 
пронађено оружје, па су од стране окупаторских власти ликви-
дирани по кратком поступку1. У исто време, једна група заро-

1 Међуопштински историјски архив Ваљево ( у даљем тексту МИАВ), Фонд: 
Окружни суд (у даљем тексту ОС), 1921. година, дел. бр. 445, 932, 949, 1056, 
2880, 19681. Председник грабовачке општине био је Петар Милановић, ро-
ђен 1865. године у Рађевом селу. Милановићу је након рата суђено при Пр-
востепеном суду у Ваљеву као сараднику окупатора. У процесу против њега 
сведоци су га звали издајником, јер је потказивао локално становништво 

UDK= 316.644:314.145-054.73 
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бљених руских војника налазила се у селу Трстеници, а радили 
су на вршаћим машинама, жњели жито, косили ливаде, жигоса-
ли стоку. Српски сељаци су хранили руску војску, а због тешких 
услова живота и рада заробљени Руси су организовали бекство 
које није успело.2

Након Октобарске револуције 1917. године и доласком на 
власт бољшевика у великим руским градовима, уследио је кр-
вави и дуготрајни грађански рат војски црвених и белих, који 
је вођен на руском тлу од 1918. до 1922. године. Овај грађански 
рат у Русији однео је осам милиона живота и створио огроман 
број избеглица које су без икаквих средстава за живот лутале 
пространствима Русије и прелазили у источну Пољску, где их је 
по прорачунима било око 40.000. Други су преко црноморских 
лука Одеса и Новоросијск испловљавали ка далеким морима 
и долазили до Солуна и Јадрана, где су их примиле власти но-
воформиране државе Срба, Хрвата и Словенаца (СХС). Велики 
број ових избеглица дошао је у Београд (по тадашњим извори-
ма дошло их је преко 8.000); државне власти нису могле да им 
пруже адекватан смештај и негу само у српској престоници, па 
су их смештали у веће српске градске центре, Банат и Барању, 
а незнатан број је насељен у другим местима Краљевине. Тако 
се до краја 1921. године на територији Краљевине СХС нашло 
близу 40.000 руских избеглица3. У мају 1919. године у Београду 
формиран је Руско-југословенски одбор, који је преузео на себе 
да прихвати и подржи браћу Русе који су избегли испред бољ-
шевика, да се постара о њиховом издржавању и размештају по 

аустријским војним властима због скривања оружја, одузимања стоке и ма-
теријалних средстава сељацима грабовачког краја, затим, за увреду Вели-
чанства Краља, па је провео једно време у ваљевском притвору – нап. аут. 
2 ОС, 1921. година, дел. бр. 20-25/21. Поред руског контингента заробљених 
војника у Трстеници, било је и италијанских војника, а у бекству учествова-
ла су два руска и један италијански војник. С обзиром да је Васа Мојсиловић, 
председник општине трстеничке у доба окупације учествовао у њиховом 
проналажењу и хватању после рата му је суђено за дело издаје и потказивања 
савезника окупационој сили – нап. аут.
3 Мирослав Јовановић, Досељавање руских избеглица у Краљевину СХС 
1919–1924, I књига, Стубови културе, стр. 25, 33–38, 40, 58, Београд, 1996. 
Следеће, 1922. године, број руских избеглица је достигао највишу бројку и 
износио је близу 43.000 душа. 
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Србији, као и о упућивању способних на руски фронт. У руском 
Дому у Београду, који је организовао поменути Руско-југосло-
венски одбор, на дневном нивоу налазило је смештај и прехрану 
око стотинак избеглица Руса. Међутим, новца за издржавање 
Руског дома и свих руских избеглица није било довољно; након 
тешког рата и у оскудицама сваке врсте, новоформирана држава 
СХС била је у огромним финансијским проблемима. 

Само за руске избеглице које су дошле у Краљевину СХС у лето 
1920. године држава је издвајала по три милиона динара месечно. 
Влада и државне институције Краљевине СХС стално су истицале 
да се мора пружити свака врста помоћи и уточиште овим људима, 
јер се није заборављала огромна помоћ царске владе Краљевини 
Србији у ратној 1914. и 1915. години. Руско-југословенски одбор је 
молио да влада СХС потпомогне ове ратом уништене избеглице; 
указивано је и на чињеницу да је на руској територији 1916. године 
образован Југословенски корпус, који је царска Русија помагала 
војно, материјално и морално, па је морал и поштење налагао да 
краљевска влада, у мери којој може, врати помоћ4. 

У Ваљево и ваљевски крај руске избеглице су појединачно 
долазиле од 1920. године, али се због комунистичке општине, 
која је тада била успостављена у граду на Колубари, на њих није 
гледало благонаклоно5. Стога, њихов прилив је био нешто већи 
од следеће, 1921. године. Стална флуктуација избеглица, мигра-
ционе промене, услови живота и запослења утицали су да неки 
краће, а неки дуже остану у Ваљеву. Неки од њих су добили и 
државни посао у тадашњим ваљевским установама6.

У грађи ваљевског архива пронашли смо неколико докуме-
ната који су ближе осликавали начин како су државни органи и 

4 МИАВ, ОС, 1920. година, без фасцикле, дел. бр. 504 и Стенографске беле-
шке Уставотворне скупштине Краљевине СХС, 1921. година, I књига, инв. 
бр. 1963, стр. 4–5, 16
5 Комунистичка општина била је у Ваљеву од августа до децембра 1920. го-
дине – нап. аут.
6 МИАВ, Фонд: А.1.5.119, Ваљевска гимназија – Ваљево (1870-), 1870-1974, Лето-
пис Ваљевске гимназије (реконструисано) 1870–1950 и Милорад Радојчић, Руске 
избеглице у Ваљеву и околини, Колубара, Велики народни календар за просту 
2001. годину, стр. 222–234, Колубара, Ваљево, 2001. Школске 1920. за наставни-
ка гимнастике у ваљевској Гимназији постављен је Александар Владимирович 
Шчеглов, а следеће, 1920/21. професор Владимир Алексејевич Аљбицки.
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људи ваљевског краја покушавали да у овим јако оскудним вре-
менима помогну руске избеглице.

Министарство правде је својом депешом, адресираном На-
челству општине ваљевске и Првостепеном суду у Ваљеву бр. 
120 од 3. јануара 1920. године, тражило финансијску помоћ за 
руске избеглице, као и средства за опстанак Руског Дома у Бео-
граду. У представци се даље каже да „част је умолити Вас да из-
волите учинити у своме подручју све што се може, да се што пре 
прикупи или одреди што обилнија финансијска помоћ, за руске 
избеглице и пошаље Руско-југословенском одбору. Достављајући 
предњи Суду скреће му се пажња, да би овој молби требало изаћи 
у сусрет и међу својим особљем прикупити средства па што пре 
пошаље овоме Министарству“.

Распис Министарства Правде за прикупљање финансијских 
средстава руским избеглицама од ваљевских државних органа 
трајао је више од четири месеца; међутим, због финансијске оску-
дице, која је владала код особља, није скупљен никакав прилог.7

Министарство унутрашњих дела је актом од 18. октобра 1920. 
године обавестило Начелство округа ваљевског о потреби раз-
мештаја руских избеглица у ваљевском срезу, као и њиховом 
смештају и исхрани8. 

Министарство правде је својим актом бр. 37684 од 28. октобра 
1920. године доставило Првостепеном суду Ваљево молбу Др-
жавне комисије за руске избеглице у којој се каже да је министар 
правде одобрио свим руским правницима запосленим у мини-
старству правде одсуство до два месеца с правом на дневницу 
ради завршавања курсева за српски језик и правне науке на Бео-
градском универзитету. Сви такви чиновници добијали су пра-
во на одсуство уз одобрење председника Суда или управитеља9. 

Следеће, 1921. године, како се побољшавала финансијска си-
туација у држави, забележена је нешто већа активност разних 
установа ваљевског краја у вези с новчаном помоћи руским из-
беглицама. Тако је управитељ основне школе у Рабровици маја 

7 ОС, 1920. година, дел. бр. 504. Сам документ који смо нашли је у врло лошем 
стању, искрзаних ивица и једва читљив. Настао је на паус папиру лошег ква-
литета и размрљаних печата – нап. аут.
8 Мирослав Јовановић, поменуто дело, стр. 117 и 228
9 ОС, 1920. година, дел. бр. 28966
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месеца 1921. године прикупио 120 динара на име помоћи за децу 
руских избеглица на тлу Краљевине са молбом коме упутити ову 
суму.10 На основу дописа Министарства социјалне политике, 
Школска управа и наставно особље Окружне заштите инвалида, 
деце и младежи у Ваљеву је у току месеца октобра 1921. године 
прикупила и послала 120 динара помоћи у корист гладне деце у 
Русији11. Министарство социјалне политике је у упутницама за-
хваљивало свим школским управама које су из својих скромних 
средстава донирале новац.12 

Новембра 1921. године, а према одштампаном апелу Друштва 
за потпомагање, васпитање и заштиту деце, основна школа у 
селу Лозници прикупила је на име добровољних прилога од уче-
ника школе 60 динара за децу руских избеглица. Поменута сума 
послата је уплатницом преко Окружне заштите деце и младежи 
Ваљево, која се захваљивала ученицима и наставном особљу ове 
школе за добровољне прилоге13. 

Међутим, како прикупљена средства никако нису била до-
вољна, држава је, по други пут, у кратком временском року, ор-
ганизовала акцију за прикупљање прилога гладној деци у Ру-
сији. Тако је Обласна државна заштита деце и младежи својим 
актом бр. 4719 од 27. децембра 1921. године упутила допис На-
челству округа ваљевског и Окружној заштити деце и младежи у 
Ваљеву са захтевом да се покрене шира акција спасавања руског 
народа и невине руске деце у условима велике беде, немаштине, 

10 ОС, 1921. година, разне фасцикле, дел. бр. 1517. Управитељ школе у Ра-
бровици био је М. Гојковић. Писмо управитеља рабровачке школе било је 
адресирано на Друштво за Потпомагање, васпитање и заштиту деце, које је 
имало своје седиште у Београду, Студеничка улица бр.72. Друштво за Пот-
помагање, васпитање и заштиту деце у Београду и Народна заштита у За-
гребу у садејству са Народним Одбором за помоћ деци у Краљевини СХС 
прикупљале су у то време прилоге по свим школама Србије.
11 ОС, 1921. година, разне фасцикле, дел. бр. 492/921. Послати новац ишао је 
преко Министарства за социјалну политику Руско-југословенском одбору 
у Београду (финансијском сектору) и делом Друштва за помоћ ветеранима.
12 У потпису акта стајао је Ђорђе К. Стојић, секретар и инспектор Министар-
ства социјалне политике Краљевине СХС.
13 МИАВ, ОС, 1921. година, дел. бр. 236, 1546 и 1845. Апел Друштва за пот-
помагање, васпитање и заштиту деце оштампан је 10. августа 1921. године. 
Управитељ лозничке школе био је Вид. Ђерић, а акт о послатом новцу је за-
веден у школске књиге 5. децембра 1921. године 
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заразе и глади која је погодила ратом ову нашу братску земљу. 
У том циљу, Народни одбор за помоћ деци у Краљевини СХС и 
Друштво за помоћ, васпитање и заштиту деце су организовали 
помоћ у пошиљкама одеће, обуће, ћебади, намирница и новцу у 
градовима и варошима Србије. У случају да су прикупљене веће 
количине помоћи, оба Друштва су извештавала да ће превоз 
ових великих пакета бити организован железницом, о трошку 
Народног Одбора. Јануара 1922. године у Ваљеву је отпочела ак-
ција за прикупљање помоћи гладној деци Русије.14.

14 МИАВ, ОС, 1921. година, дел. бр. 1885 и ОС, 1922. година, дел. бр. 848. До-
пис Обласне државне заштите деце и младежи је достављен Начелству, ва-
љевским судовима и месним заштитама округа као акт ургентне природе, а 
документ је потписао секретар Окружне заштите деце у Ваљеву Рад. Мале-
шевић. Седиште Народног одбора за помоћ деци у Краљевини СХС био је у 
Београду, у Студеничкој улици бр. 62 - нап. аут. 

Факсимил акта за прикупљање прилога гладној деци у Русији
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Министар иностраних дела Никола Пашић је истицао да држа-
ва, колико је могла, припомагала руске избеглице из буџета, али 
да та средства никако нису била довољна. Како се број избеглица 
повећавао 1921. године, држава је била принуђена да се обрати за 
помоћ савезницима. Савезници су врло кратко издавали помоћ, 
правдајући се да им средства више не дозвољавају; тако су власти 
Краљевине СХС у другој половини 1921. године биле у могућности 
да приме још само 200 породица „јер им не би могли да дамо сред-
ства да живе, а звати их па гледати како умиру од глади то није 
никаква политика, нити се може рећи да је помоћ и братство15.“

Крајем 1921. године држава је формирала Народни одбор за 
помоћ гладнима у Русији, а његови апели доспели су и до Ваље-
ва. Циљ Одбора био је „да развија што успешнију акцију за помоћ 
гладнима у Русији, докле год постоји потреба за том помоћи, да је 
указује што потпуније и успешније“16. Марта 1922. године изврше-
на је реорганизација овог друштва, у њега су ушле разне угледне 
личности од двора, Народне скупштине, Цркве, до разних култур-
но-просветних и друштвено-хуманих друштава. Због недовољне 
помоћи одлучено је да се организује приватна иницијатива за при-
купљање прилога руским избеглицама у новцу и натури, с тим да 
се последњи уновче. При ваљевској цркви прикупљали су се при-
лози са списковима приложника, који су слати на адресу Народног 
одбора.17. Главни одбор Кола српских сестара у Београду послао је 

15 МИАВ, Стенографске белешке Уставотворне скупштине Краљевине Срба, 
Хрвата и Словенаца од 18. маја 1921. године, I књига, инв.бр.1963, стр. 4. Ово 
је део говора министра иностраних послова Николе П. Пашића
16 МИАВ, Фонд: Коло српских сестара Ваљево 1921-1935, Ф-1 (1921-1928), дел. 
бр. пр. 32. Прикупљена помоћ је у току 1921. године била мала, а контактира-
ло се између осталих, Друштво Црвеног Крста са свим локалним подружни-
цама, Коло српских сестара, школе, цркве, државне установе, Материнско 
удружење за Ваљево и округ ваљевски, радници ваљевског краја.
17 Исто. Није познато колики је био износ прилога при ваљевској цркви – нап. 
аут. Сам апел Народног одбора био је веома емотиван, а на овом месту даћемо 
само један његов одломак: „Спасавајмо гладне у Русији! У Русији, у појединим 
покрајинама, наша словенска браћа трпе страховиту глад, којој равне нема. 36 
милиона душа гладује. По утврђеним подацима, преко 3.000 наше браће умре 
на сат. Такво страховито стање изазвало је све просвећене народе на акцију да 
се што пре и колико год више могуће помогну ти велики невољници у Русији... 
Природно је да и ми не смемо више ни часа чекати и изостати да помогнемо 
братском руском народу, који је увек подносио највеће жртве за нас“.
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допис ваљевском удружењу са назнаком да се на Васкрс 1922. го-
дине отпочне са прикупљањем прилога за гладне у Русији. У акту 
насловљеном ваљевском Колу српских сестара стајало је – „изве-
штавајући вас о овоме, ми вас молимо, драге сестре, да учините са 
своје стране све и прикупите што више прилога за нашу умирућу 
браћу“.18 Ово је био један од апела београдског удружења насловље-
ног ваљевском, али због тешких услова рада и велике беспарице 
ваљевско удружење Кола српских сестара није могло да одговори 
на сличне молбе у току претходне, 1921. године19.

Познато је да су припадници руске интелигенције били запо-
слени при државном апарату ваљевског краја као лекари, прав-
ници, инжењери, професори, свештеници, чиновници. Многи 
од њих мењали су професије и радили више послова, само да 
би преживели.20 Оно што је мање познато је да је група руских 
војника почетком двадесетих година прошлога века учествова-
ла у пробијању и изградњи веома захтевне трасе пута Вардиште 
– Ваљево21. Због недостатка архивске грађе нисмо у могућности 
да потврдимо да ли је у Ваљеву постојала руска колонија, мада је 
постојање исте врло вероватно22.

***
Долазак великог броја руских избеглица на ове просторе до-

носио је међу локално становништво и органе државне управе 
Краљевине извесне недоумице, јер су ови људи доносили са со-

18 МИАВ, Фонд: Коло српских сестара Ваљево 1921-1935, Ф-1, (1921-1928), дел. 
бр. пр. 22 и 79.
19 Коло српских сестара основано је у Ваљеву 1. септембра 1921. године. У 
списку из 1922. године, Коло је бројало 208 чланица – нап. аут. 
20 Интересантан је животни пут Александра Сергејевича Карасенка. Овај Рус 
при доласку у Краљевину СХС радио је бројне физичке послове пре него је по-
стао официр југословенске војске. У априлском рату командовао је неком је-
диницом у ваљевском крају и доспео заробљеништва. Након рата, радио је као 
чиновник у Крушику, па потом као управник Петковића циглане. – нап. аут. 
21 Мирослав Јовановић, поменуто дело, стр. 210
22 Колонија руских избеглица је била основна организациона јединица ових 
људи који су се населили у неко место, а у свакој колонији која је бројала 25 
и више колониста налазила се руска изборна управа на челу са председни-
ком. Остало је забележено да се почетком двадесетих година у Ваљеву група 
руских избеглица окупљала код извесног емигранта, који се бавио млека-
џијским послом у Ваљеву, са попратним објектима на Пећини – изјава Вере 
Жунић Владимиру Александровичу Кривошејеву 1986. године. 
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бом нове навике, менталитет, језик, начин одевања. Свакако да 
су се руске избеглице издвајале својом појавом, а боравак у но-
вој земљи и у другачијим друштвеним околностима доводиле су 
до дужег процеса прилагођавања. Неки руски обичаји били су 
предмет разматрања тадашњих органа власти. Тако је новембра 
1920. године Начелство среза колубарског у Мионици доставило 
Министарству унутрашњих дела, Министарству пољопривреде 
и вода, као и Начелству округа ваљевског извештај у коме се каже 
да у атару села Брежђе, у тамошњим кафанама искупљају се Руси 
избеглице и упражњавају картање у новац. По распису оба ми-
нистарства упућеним Суду општине брежђанске, овакве појаве 
биле су изразито штетне за морал наших људи и нашег начина 
живота. У распису се даље наводило да иако је играње карата, 
тамбула (томболе), лутрије у новац обезбеђивало на неки начин 
егзистенцију ових људи у тешким условима живота и рада у ту-

Факсимил акта (аверс) о забрани картања у новац
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ђој земљи истовремено је давало ружну слику лаке зараде што 
је посебно могло негативно да утиче на српске ратне инвалиде, 
српску сирочад и све оне који су радили на пружању хумани-
тарне помоћи руским избеглицама. Министарства су званично 
одредила, да се преко Главног одбора државне класне лутрије, а 
да би се сачували друштвени и државни интереси Краљевине, 
одмах забрани играње ових игара у новац. Сви овакви новчани 
добици и губици проглашавани су пред законом неважећим, а 
сваки случај играња у новац имао се најстрожије да казни, како 
код нашег народа, тако и код Руса избеглица. Једино су овакве 
игре у новцу биле дозвољене на посебним местима где је посто-
јало одобрење од надлежног министарства23.

Из истог документа сазнајемо да поменуте игре руске избе-
глице нису само упражњавале на тлу колубарског среза; пре би 
се могло рећи то била уобичајена појава која је могла да се види 
по скоро свим варошима Краљевине и показивала тенденцију 
ширења и по великим градовима где су ове избеглице стизале. 
То је свакако, био разлог више да власти енергично сузбијају до-
тичне појаве.

23 МИАВ, Фонд: Начелство среза колубарског 1887–1940, кут. бр. 1, 1920. го-
дина, пр. бр. 1. Документ је заведен по редним бројем 2308 дана 16. новембра 
1920. године у општини села Брежђе. Заступник Начелника среза колубар-
ског у потпису био је писар М. Саватијевић. 

Dejan Popović

 HELPING THE RUSSIAN REFUGEES IN THE VALJEVO REGION 1920–1922

Following the October Revolution, the Russian refugees reached the Kingdom 
of SHS in 1919, and specifically the Valjevo region in 1920 and 1921.  Due to the 
difficult living and working conditions in their new environment, some of the 
Russian refugees remained in the Valjevo region shorter than the others. Some 
intellectuals found employment in the civil service sectors, while some of these 
refugees worked as soldiers on developing and tracing roads in the Valjevo region. 
The public institutions of the town of Valjevo, the Church, the Circle of Serbian 
Sisters, as well as the citizens, raised funds for the Russian refugees many times, but 
these contributions could barely cover the essential needs of these people. Funds 
for the starving children of Russia were also raised in the educational institutions, 
and these small financial and material contributions generated gratitude of various 
Russian-Yugoslavian associations, but also of the Russian people.
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ТАМНАВСКИ ПАРОХ МИЛУТИН М. ПОПОВИЋ У 
ВИХОРУ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

Апстракт: У чланку се говори о делатности тамнавског свештеника 
Милутина М. Поповића у току Првог светског рата, његовом интернирању 
у злогласни логор Нежидер, као и о судским поступцима после рата које је 
парох повео пред судовима разних инстанци против осумњичених који су 
га отерали у дугогодишње заробљеништво. Судски поступци вођени су и за 
повратак парохове имовине, која је била разграбљена у току рата, као и за 
уништену и девастирану имовину радљевске цркве. Дат је пресек судских 
поступака, где парох покушава да изведе пред лице правде одговорна лица 
за његову тешку ратну животну судбину, да поврати своја материјална сред-
ства, али и углед и част.

Кључне речи: свештеник Милутин М. Поповић, радљевска црква, Бргу-
ле, интернирање, Нежидер, судски процеси, сарадници окупатора, захтев за 
ратном одштетом

Парох Милутин М. Поповић рођен је 19. августа 1862. године 
у селу Попучкама код Ваљева од оца Младена и мајке Пелади-
је у имућној свештеничкој породици1. Отац Младен (1829-1889) 
добио је 1871. године службу као парох у селу Радљеву у тамнав-
ском крају; године 1888. парохију је препустио сину Милутину. 
Милутин је стекао основно и гимназијско образовање у Ваље-
ву, а четири године Богословије изучио је у Београду. Од 1882. 
до 1888. године радио је као учитељ у Крчмару код Мионице и 

1 У књизи проте Слободана Костића Српска црква у округу ваљевском за вре-
ме окупације 1915-1918, наводи се 1860. година као година рођења пароха Ми-
лутина М. Поповића. На споменику који се налази у порти цркве радљевске 
као година рођења стоји 1862, па смо је горе и навели. Парох Поповић је 
добио чин проте након рата, 1923. године, а упокојио се јула 1935. године. 

UDK= 929 Поповић М. М. 
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Радљеву. Произведен је за презвитера године 1888. од Митропо-
лита Димитрија у Београду и добио је службу у селу Бргулама. 
Савременици су о њему записали да није знао страних језика и 
да није стајао под забраном свештенодејства. Био је члан Епар-
хијског управног одбора у Шапцу, а одликован је ношењем цр-
квеног појаса. Активно се залагао за изградњу основне школе у 
селу Бргулама, а од 1900. године председник је управног одбора 
Земљорадничке задруге у истом месту. Обновио је цркву Покро-
ва пресветле Богородице у Радљеву2. Истицао се у сакупљању 
књига и националном раду, па је био дугогодишњи председник 
Народне књижнице и читаоница, а активно је учествовао у по-
додбору Народне одбране и Црвеног крста3.

Прота је имао велико имање, располагао завидним приходима, 
а бавио се и облигацијама и куповином имања. Тако је у периоду 
од 1909. до 1911. године привредио 22.590,00 динара, које због из-
бијања рата није успео да наплати. Наплата ових облигација извр-
шена је тек 1920. године, уз 12% интересне камате.4 Дана 25. марта 
1921. године прота је исплатио 2.400,00 динара Управи фондова 
по ранијем дугу за купљено имање у селу Шарбане.5

2 Прота Слободан Костић, Српска црква у округу ваљевском за време оку-
пације 1915-1918, стр. 15, Темишвар, 1925. Храм у Радљеву је у почетку био 
црква брвнара и као такав саграђен је 1826. године; посвећен је Покрову пре-
светле Богородице. Црквено имање је било велико, а на истом месту где је 
некад постојала брвнара саграђена је масивна, зидана црква 1873. године. 
Стил цркве био је готски, са непотпуним иконостасом. Парох Милутин М. 
Поповић је у више наврата допуњавао иконостас храма. У време окупације 
порта није била ограђена.
3 Прота Слободан Костић, поменуто дело, стр. 28-9, и Милорад Радојчић, Ко 
је био прота Мика Поповић, Глас Тамнаве од 26. децембра 2013, стр. 28
4 Међуопштински историјски архив Ваљево (у даљем тексту МИАВ), Фонд: 
Општински суд (у даљем тексту ОС), 1921. година, дел. бр. 24419 и 32425
5 Исто, 1921. година, дел. бр. 11-87/21. Дана 15. марта 1900. године Управа 
фондова изложила је јавној продаји непокретно имање дужника Дамњана и 
Стојана Адамовића из села Шарбане. Имање је за суму од 3.201 динар купио 
бргулски парох дана 30. октобра исте године, а састојало се из воћњака, два 
пашњака, три ливаде, две ораће њиве, винограда и три плаца. У готовом 
новцу парох је исплатио 801 динар, а остатак новца је остављен под инта-
булацију са 6% годишње камате. Дана 4. јуна 1921. године, од стране Управе 
фондова у Начелству среза тамнавског на Убу прота је примио оригиналну 
облигацију и тапију на ову земљу – нап. аут. 
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Из прегледа рачуна о приходима и расходима цркве у Радље-
ву за 1912. годину сазнајемо да је 1912. године приход црквени 
износио 3.078,09 динара, а следеће, 1913. године 2.364,69 динара. 
Мањи део овог износа био је депонован у банкама, а већи код 
тадашњег рачунополагача и тутора цркве Радована Јовановића. 
Како је овај износ био предмет спора, парох Милутин Поповић 
је тражио од Среског суда на Убу да се 1921. године отвори кри-
вична пријава против Јовановића за дело утаје новца у службе-
ној дужности6. 

Радљевски и бргулски крај дао је велики број палих бораца у 
оба балканска рата 1912/1913 године, а већином су то били пр-
вопозивци при II батаљону V пука, погинули у штипском крају. 
Парох Милутин давао је парастосе изгинулим борцима за сло-
боду и потписивао већи број молби за давање инвалидске пот-
поре породицама изгинулих српских ратника7. 

По избијању Првог светског рата и након аустроугарске офан-
зиве у јесен 1914. године у Бргулама била је стационирана српска 
војска V пешадијског пука II и III позива. С повлачењем српске 
војске пред надмоћнијим непријатељем повлачио се и народ из 
села Трстеница, Пироман, Лончаник и као избеглице дошли су 
у Бргуле. Ту је њихов прихват организовао свештеник Поповић, 
иако се и сам народ у бргулском крају нашао веома угрожен од 
напада непријатеља. Парох је благовештао српске ратнике и по-
магао у лечењу рањених војника, набавком санитетског матери-
јала. У време када је харала опака болест пегави тифус, прота је 
веома помогао да се ова болест заустави8.

По окупацији Србије од немачко-аустријско-бугарске војне 
силе у јесен 1915. године српска Црква стављена је под строги 
надзор аустроугарских власти. Тако је и црквени живот у там-
навском крају стављен под контролу окружног и среског запо-
ведника као и жандармеријских наредника по селима и засео-
цима. Рад свештенства у црквама и школама строго је надзиран, 

6 МИАВ, ОС, 1921. година, дел. бр. 3396 и 9896 
7 ОС, 1919. година, дел. бр. 1232 и 27552/914. О учесницима ратова 1912-1918. 
из тамнавског краја видети и чланак Биљане Стојаковић „Ратници из Там-
наве, учесници ослободилачких ратова Србије 1912-1918“, Гласник МИАВ-а 
бр. 36, стр.155-183, Ваљево, 2002.
8 Исто, ОС, 1919. година, дел. бр. 5061, 6122 и 16525 и ОС, 1921. година, дел. бр. 
11-242/20 и 20-25/21 
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а нарочито је вођено рачуна да се било какав штетан утицај 
свештеника по окупационе власти или изношење политичких 
мисли у корену сасече. Такви свештеници су одмах хапшени 
и судовима предавани. Колико су окупационе власти потпуно 
ограничиле црквени живот говори и податак да су на сахрана-
ма окупљену масу контролисали жандарми, који су одржавали 
ред и мир, а ако би шта изазвало сумљу, имали су овлашћења да 
прекину скуп.

 По летописима црква у Радљеву је почетком 1916. године 
имала две парохије: бргулску и радљевску. Бргулској парохији 
припадала су села Бргуле, Стубленица, Лисо Поље и Шарбани 
са 1742 верника, од којих је било одсутно 292 лица9. У ваљевском 
округу у време аустроугарске окупације било је 37 цркава са 47 
парохија, а сам тамнавски срез имао је 9 цркава и 12 парохи-
ја. Управо је тамнавски срез био један од највећих у округу са 
25.492 верника10.

Окупациона администрација била је већином састављена од 
Мађара и франковаца. Најстрашније злочине против српског 
цивилног становништва учинили су у време окупације Мађари 
и „несрпски“ Југословени. Окупациони полицајци били су до-
брим делом састављени од босанских муслимана. Аустроугарске 
војне власти постављале су на истакнута војна и жандармериј-
ска места припаднике „несрпских“ југословенских народа који 
су, знајући српски језик и делом српске обичаје, уходиле истак-
нуте представнике српског народа11. То никако није значило да 
је обичан тамнавски сељак био тога повлашћен, напротив.

Септембра 1916. године окупационе власти ухапсиле су попа 
Милутина М. Поповића, по више оптужби: да је оптужени По-
повић, на своју руку и без наредбе, откопавао из гробова сахра-
њене непријатељске војнике из 1914. године и побацао их, затим, 
да није дао да се скину звона са цркве радљевске и претопе зарад 
војних окупационих потреба, као и да је својим држањем показао 
непријатељски став према аустроугарским властима. Због наведе-
ног, свештеник Милутин М. Поповић је од надлежних био одмах 
везан и одведен на Уб, где је у среском затвору провео две недеље 

9 Прота Слободан Костић, наведено дело, стр.10, 15
10 Исто, стр. 10-16
11 Милорад Екмечић, Дуго кретање између клања и орања, Историја Срба у 
новом веку (1492-1992), стр. 354-5, Evro Book, Београд, 2019.
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и тешко мучен у притворској апсани уз свакодневна испитивања. 
Потом је Поповић стражарно одведен у судски затвор у Ваљеву. 
Одатле је Поповић смештен у топовске шупе на Боричевцу, окру-
жен непријатељским војницима и бодљикавом жицом, а затим је 
интерниран у мађарски логор Нежидер12. Више лица је учествова-
ло у процесуирању Поповића, а након рата, у актима судских про-
цеса у записима, нашла су се имена наредника Павла Лискови-
ћа, командира постаје жандармеријске станице у Радљеву, Палка 
Мартинка, који је у то време био председник општине радљевске 
под мађарском владом, Самика Витиза из Радљева, окупаторског 
детектива Косте Стејића, родом са Уба, Драгиње Дивнић, Николе 
Симића, обоје из Бргула и других.13 

Парох Милутин није био једини свештеник из ваљевског кра-
ја који је робовао у логору Нежидеру; тамо су били интернира-
ни свештеници Коста Стефановић, администратор парохије у 
Ваљеву и протојереј Коста И. Поповић из села Љубинић, срез 
посавски, који је у овом логору умро 4. априла 1918. године. Та-
кође, Јован Поповић, свештеник из Радљева, интерниран је 1916. 
године у логор Ашах, где је навукао тешку болест, као и свеште-

12 МИАВ, ОС, 1920. година, дел. бр. 191-24/20. Боричевац, брежуљак над 
Ваљевом, је у време Првог светског рата место у коме су окупационе тру-
пе формирале лагер за лица која је требало да буду интернирана у бројне 
логоре Двојне монархије. На овом простору налазио се већи број дрвених 
шупа и казамата који су служили за смештај интернираних лица ваљевског 
краја. У Ваљеву је постојало још неколико привремених лагера: један је био 
у касарни 17. Артиљеријског пука, а други у окружној ваљевској пољопри-
вредној станици. Логор Нежидер у Мађарској био је један од најнехумани-
јих логора за српске интернирце у току Првог светског рата. Због сурових 
услова живота и рада назван је у народу Кожодер. У овом логору налазила 
се интелектуална елита ондашње Србије, а у логору су између осталих били 
и физичар Милутин Миланковић, песник Сима Пандуровић, архитекта Јо-
ван Илкић и многи други. 
13 МИАВ, ОС, 1919. година, дел. бр. 5602, ОС, 1920. година, без фасцикле, дел. 
бр. 858 и ОС, 1921. година, дел. бр. 7112. У изворима се више пута помиње 
име Драгиње Дивнић из села Бргула, која је до рата под закуп водила кафану 
у истоименом селу. Наводи се да је сарађивала са непријатељем и била нека 
врста „чик даме“. Након рата парох Милутин М. Поповић и многи сељани 
оптужили су је пред општинским органима вароши Уба да су у време окупа-
ције, њеном заслугом, многи људи из тамнавског краја интернирани. После 
рата је поменутој Драгињи суђено за дело служења непријатељу, а оптужи-
вана је да је била сарадник непријатељске полиције.
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ник са Уба Љубомир Н. Костић14. О тешким данима робовања у 
злогласном логору Нежидер прота Милутин ( у народу назван 
Мика) није много причао својим потомцима.15 

Из Летописа цркве у Радљеву, који је писао сâм прота 1927. го-
дине, сазнајемо да је за време светског рата црква била аустриј-
ска коњушница, црквена звона су била однесена, сва одјејања 
(свештеничке одежде) и црквене утваре биле су однете, канце-
ларија је била разваљена, библиотека растурена, попаљена или 
књиге поцепане и побацане, а црквене књиге и архива биле су 
уништене.16 По наредби Окружног заповедништва конфискова-
не су све сумњиве књиге политичке и историјске природе из цр-
квене библиотеке. Страдала је и приватна имовина; велики део 
шуме које је поседовао парох био је посечен.17

14 ОС, 1920. година, дел. бр. Ф-2-85/20 и Прота Слободан Костић, наведено 
дело, стр. 32-35
15 Казивања Гордане Томић, забележена 3.августа 2019. године у Бргулама; 
сајт www.patriot.co.rs>logor-nezider-logor-za-srpsku-elitu-2 и www.zlocininа-
dsrbima.com>Logor, приступљено дана 19.1.2020. Ретке фотографије из ло-
гора Нежидер говориле су о тешким условима тамновања у овом казамату. 
По речима Миладина Николића Расинског „ово је био логор за српску елиту, 
за све оне од којих је Аустроугарска стрепела“. Арчибалд Рајс је навео да је у 
логору тамновало 160 српских свештеника, који су били смештени у једној 
огромној дрвеној бараци. Барака је од интернираца названа „поповском“, а 
као и све друге била је ограђена бодљикавом жицом. Интернирани свеште-
ници основали су у логору хор и приређивали су концерте духовне музике. 
С обзиром на нехумане услове живота и рада у логору, смртност српских 
цивила у њему била је огромна, а свештеници су приликом смрти логораша 
служили опела. О теми интернирања видети и Историја српског народа VI-
2, стр. 155-159, 161-162, група аутора, СКЗ, друго издање, Београд, 1994. 
16 МИАВ, ОС, 1919. година, дел. бр. 41656, , Прота Слободан Костић, наведено 
дело, стр. 98-102 и Летопис цркве из Радљева из 1936. године, приступље-
но дана 3.августа 2019. године дозволом проте Мирослава Вукашиновића. 
Црквена звона су за аустроугарске војне потребе реквирирана септембра 
1916. године. Одбијање да се војним властима предају два звона, коштало 
је, између осталог, слободе пароха Милутина М. Поповића. За одузета зво-
на окупатор није платио никакву одштету. Само до средине 1917. године, из 
ваљевског округа, окупатор је реквирирао преко 13 тона црквених звона, а 
до краја рата цркве у ваљевском крају су оштећене за износ који је био виши 
од 1.200.000 круна. Окупаторска војска је реквирирала црквене одежде и од 
њих је правила седла за аустријску коњицу. 
17 МИАВ, ОС, 1921. година, дел. бр. 55/920 и Милорад Радојчић, поменуто 
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У време робовања пароха Поповића у логору Нежидер, паро-
хију је примио свештеник Јован Поповић, повратник из логора 
Ашах. Окупационе власти су овог свештеника поставиле само 
провизорно, а разрешење од службе могло је да уследи у случају 
било каквог сумњивог понашања истог. Оронулог здравља све-
штеник Јован Поповић умро је 2. децембра 1917. године у 70 го-
дини живота18.

Интернирање свештеника вршила је тајна полиција, чије су 
канцеларије биле при Окружном заповедништву, а потпадала је 
под ингеренцију Окружног команданта. О свим свештеницима 
вођен је персонални лист, у коме су обележена политичка уве-
рења, поузданост, патриотска свест, психолошки профил. Мно-
ги окупаторски команданти су били уверења да све свештенике 
треба одмах похапсити, да народ не буне против окупаторских 
власти. Таква уверења делили су тадашњи Окружни заповедник 
и шеф тајне полиције пуковник Мориц Срнка и мајор Кованда. 
На свештеницима је био тежак задатак, да без виших духовних 
власти (које су напустиле земљу крајем 1915. године) управља-
ју црквеним животом у поробљеној земљи, у којој је дуго било 
забрањено богослужити, народа разбежаног, унесрећеног и по-
бијеног. Окупаторске власти посебно су водиле рачуна да се у 
црквама не окупља већи број верника, јер се сматрало да се они 
ту окупљају у политичке сврхе, што је све народ одбијало од цр-
кве у условима када се глава олако могла да изгуби. У првим го-

дело. Већ је напред речено да је парох Милутин М. Поповић потицао из врло 
богате породице, а богатство је увећао женидбом са Миленијом са Уба, која 
је била из још богатије породице и која је овом свештенику донела велики 
мираз. У породичном власништву имали су око 65 хектара обрадивог зе-
мљишта и многих других драгоцености, па је тиме прота спадао међу наји-
мућније људе тога краја. Али, није посечена у време окупације само парохо-
ва шума; аустроугарске војне власти посекле су део црквене шуме у Радљеву, 
коју су сматрали општом својином и за чије коришћење нису дали никакву 
одштету црквеним властима.
18 Прота Слободан Костић, наведено дело, стр.35 и сајт радљевске цркве – 
sites.google.com/site/crkvapokrovapresvetebogorodice/video/istorija-crkve – 
преузето дана 3. 8. 2019, љубазношћу Милована Милетића. Радљевски па-
рох Јован Поповић доспео је интернације у логору Ашах највероватније јер 
се бунио што је радљевска црква претворена у окупаторску коњушницу и 
потпуно девастирана, а инвентар цркве и архива уништене. За ратне сврхе 
одузете су цркви црквене утвари од бакра и месинга.
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динама окупације строго је било забрањено звонити црквеним 
звонима, јер је окупатор сматрао да ће свештенство и употреба 
црквених звона бити сигнал за нереде или народни устанак.

Парох Милутин М. Поповић служио је у својој парохији до 
16. септембра 1916. године, када је интерниран, а након њега па-
рохију су преузимали свештеници Живан Поповић, Миладин 
Ташић, Димитрије Благојевић и Жарко Трифуновић. Пошто 
је и радљевски парох Јован Поповић 16. септембра 1916. годи-
не интерниран, њега су по окупаторској заповести замењивали 
свештеници Живан Поповић, Миладин Ташић, Жарко Трифу-
новић и Мирон Митровић. У то време, црквено имање било је 
запарложено и необрађено, а потом присвојено и обрађивано 
без икакве одштете. Забележено је да је за време окупације тутор 
радљевске цркве био Живан Митровић из Бргула19. 

У време интернације пароха Милутина М. Поповића, њего-
ва породица живела је у великој оскудици. Пошто интернирани 
свештеници за време интернације нису уживали бир (наплату у 
готовом новцу од сваке пореске главе), породице су им добија-
ле, као припомоћ, половину бира од надлежне парохије. Тако је 
породица овог свештеника у његовом одсуству примила на име 
бира 125,11 круна20. Колико је то био мали износ говоре и цене 
на мало оног времена: килограм кукуруза је крајем 1917. године 
имао цену од око 1 круне, а килограм шљиве маџарке је био око 
10 круна21.

Године 1918. парох Милутин М. Поповић вратио се из интер-
нације и поново се прихватио своје пастве у Бргулама али му 
је парохија увећана, па му је иста обухватала и село Радљево22. 
Свештеник Поповић прихватио се тешког задатка да се обнови 
руинирана црква, црквени инвентар и порта. Требало је обно-
вити обе парохије. У току 1918. и следеће, 1919. године опојао је 
већи број умрлих војника и грађана од епидемије шпанске гро-
знице, која је тада покосила велики број онемоћалог становни-

19 Парох Слободан Костић, наведено дело, стр. 93
20 Исто, стр. 47
21 Дејан В. Поповић, Валутно питање и његове последице на ваљевски крај 
1920. године, Гласник Историјског архива Ваљево, бр. 53, стр. 91-132, Ваљево, 
2019.
22 Летопис цркве из Радљева из 1936. године, приступљено дана 3. 8. 2019. 
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штва23. Изабрани су и нови црквени тутори24. Један од главних 
задатака свештеника Милутина М. Поповића након ослобођења 
био је да поврати част и углед и да приведе Суду потказиваче 
који су га одвели у заробљеништво. Ту чињеницу доказује више 
судских докумената сачуваних у ваљевском архиву.

У пролеће 1919. године, пред радљевским Судом, Милутин М. 
Поповић поднео је тужбу против Самка Витиза (Станка Витеза) 
из Радљева, са образложењем да га је Самко, за време окупаци-
је оптужио код окупационих власти да је парох откопао мртве 
аустроугарске војнике из гробова и бацио их псима, те је По-
повић тешко мучен и коначно интерниран25. Парох је тражио 
да се поменути Самко приведе Суду, а за своје тврдње позвао 
се на бројне сведоке. Суђење се наставило и у септембру месецу 
1919. године пред тамнавским среским судом на Убу, заведеном 
по броју предмета 3772, а по 85 параграфу Казненог закона. Овај 
Суд је након већег броја рочишта пресудио дана 20. јуна 1920. 
године да се поменути Самко не може да терети ни по ком осно-
ву оптужнице, и да „не постоји у радњи окривљеног Витиза ни 
једно кривично дело по коме би се исти могао да осуди“. Међу 
испитаним сведоцима био је још један осумњичени против кога 
је парох подигао тужбу – Павле Лисковић, некадашњи коман-
дир жандармеријске постаје у Радљеву. По мишљењу тамнавског 
среског Суда, окупационе власти учиниле су истрагу по званич-
ној дужности поводом откопавања аустроугарских војника и за-
кључио, да нема кривичне одговорности Витиза, јер је утврђено 
да да окривљени Самко није био потказивач интернираног По-
повића. На основу тачке 1. параграфа 29. Кривичног законика 
Суд среза тамнавског на Убу решио је да се започети кривични 
поступак против Самка Витиза прекине, а да се по параграфу 
85 Казненог закона „сва акта овог ислеђења имају ... „сматрати 

23 МИАВ, ОС, 1921. година, дел. бр. 11/242/20
24 МИАВ, ОС, 1921. година, дел. бр. 3396 и 9896. Од 1918. до 1920. тутори при 
цркви су били Радован Јовановић и Ђорђе Живојиновић, а од 1921. на тој 
дужности нашао се Данило Хаџић
25 О Самку Витизу се не зна много – рођен је 1854. године у Угарској, изродио 
је четворо деце и имао је имање у Радљеву на којем су радили сељани одведе-
ни од стране окупатора на принудни рад. Након рата, позиван је као сведок 
на више судских поступака – нап. аут.
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свршена“. Решења о завршеном кривичном поступку дата су и 
тужиоцу и туженом на потпис, у канцеларији Суда среза там-
навског на Убу дана 30. јуна 1920. године26.

Пред среским Судом на Убу ак-
том бр. 73 од 21. јула 1919. године па-
рох Милутин М. Поповић подигао 
је тужбу против Павела (Павла) Ли-
сковића, аустроугарског наредника 
и старешине жандармеријске стани-
це у Радљеву са оптужбом да је овај 
у време окупације скинуо два звона 
са цркве радљевске. С обзиром да 
се бунио против намера окупаци-
оних власти свештеник Поповић 
је одмах ухапшен и недуго потом 
интерниран у логор Нежидер, а по 
пароховом исказу, Павле Лисковић 
је био наредбодавац интернирања 
Поповића у Угарску. Након дужег 
поступка Суд је нашао да у радњи 
окривљеног Лисковића није било 
претпостављеног дела из параграфа 
195 Казненог законика, јер је “ окри-
вљени Лисковић као службеник не-

пријатељских власти само вршио наређења његових претпоста-
вљених старешина, и на основу тога звона је поскидао са цркве 
и предао их на Уб“27. 

 Међутим, жандармеријски командант постаје у Радљеву на-
редник Павле Лисковић доспео је затвора по другој оптужби; 
наиме, против њега је поднело тужбу више лица, а међу њима и 
Симка Ранковић из Бргула, која је тврдила да поменути Лисковић 
и његови саучесници из села Радљево – Живан Миловановић, 
који је у време окупације био председник општине радљевске, 
Гаврило Андрејевић, Живан Марковић (у време окупације били 

26 МИАВ, ОС, 1920. година, без фасцикле, дел. бр. 13-32/50. Иследни судија 
тамнавског среског Суда на Убу био је Душан Ж. Витомировић, а деловођа-
-писар Суда Мил. Вукосављевић 
27 ОС, 1920. година, дел. бр. Ф-7-21/20 

Парох бргулски 
Милутин М. Поповић 

(Преузето са сајта радљевске цркве)
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су општински чиновници), Сава Петровић и Андрија Пашић, 
који су били пандури (полицајци), у општинској служби су оп-
тужили њеног сина Душана Ранковића за шверц ракије. Душан 
је потом ухапшен, тешко мучен и злостављан тако што је био 
упрегнут у јарам, од чега је након кратког времена умро.28 Судо-
ви пред којим је овај процес вођен (Срески, Првостепени, Каса-
циони) су по овом делу повели кривичну истрагу и нашли да у 
радњи окривљеног Лисковића је стајало дело кривице предви-
ђено и кажњиво по параграфу 160 Казненог законика. Лисковић 
се више пута жалио на пресуде, истичући да он није извршилац 
ових дела, а да сведоци не говоре истину. Због доказаности ове 
оптужбе, Павле Лисковић је одведен у притвор при тамнавском 
Суду на Убу, где је осуђен по овој тужби на 4 месеца затвора у 
оковима. У време овог процеса Лисковић је имао 38 година.29

28 ОС, 1920. година, дел. бр. Ф-7-21/20 и ОС, 1921. година, дел. бр. 26135, 2047, 
8610 и Ф-18/920 . По исказима сведока, јауци ухапшеног Душана чули су се 
на пола километра даљине, док су га жандарми немилосрдно мучили. Там-
навски срески суд је ослободио Живана Марковића, Гаврила Андрејевића, 
Живана Миловановића, Саву Петровића и Андрију Пашића јер је сматрао 
да нема кривичне одговорности код истих, јер су морали извршавати наре-
ђења окупационих власти. Андрији Пашићу је суђено за малтретирање су-
народника по разним основама. Интересантан је судски епилог случаја Жи-
вана Марковића по тужби Ружице Ранковић из Бргула. Наиме, Марковић 
је при крају окупације, у лето 1918. године, у својству председника општине 
радљевске злостављао Ружицу, старицу од 65 година, која је од удараца до-
бијених лежала преко месец дана у постељи. Маја 1920. године она га је за 
дело злостављања тужила Суду радљевском, а Суд је пресудио да се исти 
брани са слободе. Незадовољна оваквим следом догађаја, Ружица је Марко-
вића тужила пред Првостепеним судом у Ваљеву, називајући га швапском 
удворицом и шпијуном. Из судских списа сазнајемо да је Марковић рођен 
1865. године, по занимању земљорадник, неписмен и дотад неосуђиван, по-
даник српски. Првостепени суд је осудио Марковића на месец дана затвора, 
а по кривичном делу кажњивом по параграфима 125 и 132 Казненог закони-
ка. Међутим, указом Њ.В. Краља Александра од 8. јуна 1922. године под ред. 
бр. указа 30211, ова казна једномесечног затвора је преименована, па је казна 
осуђеном Живану опроштена – нап. аут.
29 МИАВ, ОС, 1919. година, дел. бр. 4249 и ОС, 1921. година, дел. бр. 10573. 
Лисковић је рођен 1881. године у Хусту, Мађарска, био је мађарски поданик 
који је побегао у Краљевину СХС јуна 1919, вере је римокатоличке, до тада је 
био неосуђиван, говорио је српски језик, и имао је чин наредника у аустроу-
гарској војсци. Пред Судом, Лисковић се жалио на тешке услове тамновања 
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Против Павела Лисковића подигао је приватну тужбу и Алек-
сандар Пантелић из села Јабучја, који је преживео грозну торту-
ру од Лисковића и његових жандарма само зато што је просла-
вљао своју крсну славу Ђурђиц у јесен 1917. године30. Лисковић 
се бранио да је само извршавао наређења окружних власти и да 
се строго морао да придржава наређења. Нарочито је опасан и 
подозрив према народу тамнавског краја био поручник Лака-
тош; Лисковић је у својој одбрани пред судом истицао да је ње-
гове наредбе морао стриктно да извршава31.

Августа 1919. године пред Судом општине радљевске парох 
Поповић подигао је тужбу против Палко Мартинка (бившег 
председника ове општине у време окупације) због „непријатељ-
ских дела свештеника Поповића према аустроугарским војним 
властима“, због чега је поменути Поповић завршио у интерна-
цији. Након неколико месеци Суд општине радљевске је сво-
јом одлуком бр. 5165 од 29. октобра 1919. године пресудио да је 

и болест, па је тражио одлагање судског процеса док је био у притвору. 
30 ОС, 1921. година, дел. бр. 10573. Александар Пантелић је поднео тужбу 
против Лисковића пред тамнавским среским судом бр. 2741 за дело кривице 
кажњиве по параграфу 175 Казненог законика. Због горења свеће и певања 
гостију на слави у време полицијског часа, наоружани Лисковићеви жандар-
ми упали су у кућу поменутог Пантелића и извршили преметачину. Лиско-
вић и његови жандарми растурили су овај скуп, а госте са славе су претукли. 
Због славе Пантелић је добио 25 батина говеђом жилом, и потом је тучен од 
жандарма до бесвести. У време окупације међу тамнавским становништвом 
остала је узречица да „кога Лисковић бије тај неће лако остати жив“. Овај 
сељак из села Јабучја је потом више пута био кривац у Лисковићевим очима 
те је више пута у доба окупације био привођен и много је времена провео по 
разним апсанама – (наводно због убиства једног жандарма у селу Лукавац, 
други пут због крађе, где је кажњен са 100 круна, потом што је покретао и 
подржавао српске комите 1918. године против Лисковићеве управе). Пан-
телић је сваки пут трпео ужасну тортуру од Лисковића, па је августа 1919. 
године и подигао оптужбу против истог. За све ове преступе, Лисковић је по 
Пантелићевој тужби, а по одлукама ваљевског Првостепеног суда у саставу 
колегијума судија Михаила Марковића и Драгомира Марковића осуђен на 4 
месеца затвора (укупно на 8 месеци за ова два обједињена процеса противу 
Душана Ранковића и Александра Пантелића).
31 Поред Лакатоша, у веома лошем сећању народа тамнавског краја остао је 
лик жандармеријског наредника Ћефала. Многи ухапшеници који су упуће-
ни у радљевску жандармеријску постају су на својој кожи осетили гнев овог 
угарског подофицира – нап. аут.
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„Палко Мартинко у време интернирања свештеника Милутина 
М. Поповића био на војном одсуству у Аустрији, те није могао 
да поткаже попа Милутина аустријским властима“32 Свеште-
ник Поповић је подигао нову тужбу против Палка Мартинка и 
Николе Симића, земљорадника из Радљева, овог пута пред Су-
дом среза тамнавског на Убу бр. 1159 од новембра 1919. године.33 
Обојица су оптужени да су 1916. године код окупационих власти 
проказали свештеника Милутина М. Поповића из Бргула због 
откопавања сахрањених непријатељских војника из 1914. годи-
не, због чега је свештеник Милутин био одмах свезан, мучен, а 
потом интерниран у логор Нежидер у Мађарској. Свештеник 
Поповић тужио је обојицу по параграфу 85 Казненог и 229 Кри-
вичног законика а своју тужбу заснивао је на исказима сведока 
Драгиње Дивнић, Андрије Миличића и Павла Лисковића. Ме-
ђутим, тужба против Николе Симића и Палка Мартинка по од-
луци среског Суда на Убу није садржавала у себи ни једно дело 
кажњиво по закону34.

32 ОС, 1919. година дел. бр. 4548 и 5165
33 ОС, 1919. година, дел. бр. 556/1919 и ОС, 1922. година, дел. бр. Ф.28.р.56-922. 
У изворима се за Николу Симића каже да је земљорадник из села Радљево, 
да поседује велико имање, рођен 1870. године (у време започињања судског 
процеса имао је 49 година), српски поданик, није војни обвезник, а у доба 
окупације сарађивао је са аустријским војним властима. Палко (Павле) Мар-
тинко рођен је у Кисачу, Бачка, Аустроугарска, 1864. године (у време вођења 
судског поступка имао је 55 година) по професији земљорадник, 1914. ре-
грутован у аустријску војску, а од краја 1915. године населио се као стални 
житељ у село Радљево, неосуђиван, раније аустроугарски а сада српски по-
даник, Словак по националности, по вероисповести евангелиста, није војни 
обвезник, отац четворо деце. Од августа 1919. године налазио се у притвору 
среског тамнавског суда на Убу по великом броју приватних тужби због ње-
гове делатности у време рата. Поседовао је у селима Каленић и Бргуле 7,5 
хектара ораница, а под закуп је држао још 13 хектара, на којим су радили 
сељаци тог краја. У изворима смо нашли више изјава сведока који су твр-
дили да се Палко Мартинко у доба окупације понашао веома осионо према 
грађанству тамнавских села, као да је претио интернацијом и других људи 
у Радљеву, Каленићу и Бргулама. Након одласка аустроугарске војске пову-
као се у Бачку и оставио своје парцеле у тамнавским селима препуне зре-
лог кукуруза ( један део истог требало је да преузме Самко Витиз). Након 
рата Мартинко се судио са Драгутином Којићем, председником општине 
радљевске око заплењеног кукуруза – нап. аут. 
34 МИАВ, ОС, 1920. година, дел. бр. 5289 и ОС, 1921. година, дел. бр. 12104, 
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У овом колоплету осумњичених лица, недоказаних оптужби 
и судских процеса, тамнавски парох решио је да се обрати вишој 
судској инстанци. Стога се поп Милутин у јануару 1920. године 
обратио ваљевском првостепеном Суду тужећи Николу Симића 
и Палка Мартинка35. Судски процес против Симића знатно се 
отегао, јер дуго нису могли да се одреде поротници.36 Ваљевски 
првостепени Суд је испитујући сведоке уз обиље судске доку-
ментације дошао до становишта да је “одлука тамнавског сре-
ског Суда са седиштем на Убу била правоважна“. На решење ва-
љевског првостепеног Суда под редним бројем 4092 од 1. марта 
1920. године прота Милутин изразио је велико незадовољство, 
па је 22. марта исте године поднео првостепеном Суду жалбу у 
којој истиче да су сведоци потпуно утврдили кривицу Николе 
Симића из Радљева и Палка Мартинка поводом интернирања 
Поповића. Свештеник показује сумњичавост према раду ново-
формираних судова Краљевине и поставља питање зашто судо-
ви тако благо кажњавају сараднике окупационих власти и поје-
динце који су у саставу аустријске војске чинили злодела према 
народу37. Својим писмом ваљевском Суду он износи следеће:

„Суд налази олакшање кривцима, што су аустријски подани-
ци, и по тој логици, они су нас могли тужити, вешати, глађу мо-
рити, и сва чуда од нас чинити и нису криви и само још треба да 
им се и орден прикачи за ревносну службу. Доћи у туђу земљу, 
користити се гостопримством те земље, па ипак њене грађане 
прогонити и вешати и мучити и небити крив, то ми је заиста 
непојмљиво.

12436, 13459 и 32878. Николи Симићу се судило и због тога што је прока-
зао извесног Драгојла Панића аустроугарским властима због прикривања 
оружја, те су жандарми стрељали поменутог Панића на лицу места у време 
прве окупације Србије, 1914. године. 
35 ОС, 1921. година, дел. бр. 12436 и 16844 
36 ОС, 1921. година, дел. бр. 7112. Ваљевски првостепени суд је у више навра-
та указивао Начелству среза тамнавског да се због неажурности око поста-
вљања радљевских поротника процес против Симића непотребно отегао на 
више од годину дана. За то време Симић се налазио у притвору. Коначно, 
актом ваљевског Првостепеног суда од 21. маја 1921. године, под бр. пр. 12104 
установљени су поротници у Радљеву, а по члану 17 Закона о пороти. Зани-
мљиво је напоменути да је Никола Симић, земљорадник из Радљева, постао 
поротник суда у истоименом месту 1922. године – нап. аут.
37 ОС, 1920. година, дел. бр. 4239
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Суд тражи да сведоци утврде „кад су, где и којим начином 
оптужени доставили и оптужили попа Милутина“, а нема у виду 
ту околност што је то доба била окупација непријатељска, што је 
свет бегао од њих као од дивљих зверова, што су тукли и мучи-
ли сваког кога су ван куће и авлије нашли и нигде се нису смели 
двојица састати.

Суд прима одмах порицање сведоџбе Драгиње Дивнић у ко-
рист оптуженог, док на против исказе мојих сведока, одбацује, 
потире, тражи сто замерака, само да их негира38.“

 Против Мартинка је проширена оптужница због интернира-
ња већег броја лица из Радљева и Каленића.39 Тако је у току 1918. 
године Палко оптужио код непријатељских власти Светислава Ј. 
Поповића из Радљева да поменути Светислав скупља народ око 
себе и буни га на непослушност према непријатељским властима, 
због чега је Светислав интерниран. Да је Палко доставио пријаву 
окупаторским властима против Светислава Ј. Поповића сведо-
чили су Дамњан Адамовић, Наталија Лазић и Милош Ђорђевић. 
Грађани села Радљева су тужили Мартинка да је овај, у време оку-
пације, служећи се својим председничким положајем одузимао 
сељанима стоку за своју корист. Забележено је да је већи број све-
дока у овом процесу сведочио својим исказима против Мартинка. 
Да се Мартинко понашао веома осионо као председник општине 
говорила је и чињеница да је пуцао из ватреног оружја на Драго-
љуба Максимовића из Каленића и том приликом нанео му тешку 
телесну повреду од које је овај остао инвалид.40

Коначно, Палко Мартинко је завршио у притвору тамнавског 
среског Суда на Убу због претњи интернирањем и батинањем 
Андрије Миличића из Радљева, 1916. године41.

38 ОС, 1920. година, дел. бр. 4092
39 Аксентије Неимаревић, бивши кмет села Каленић, тужио је среском Суду 
Мартинка да га је овај лажно оптужио непријатељским властима, па је био 
интерниран у логор Недмеђер, где је био све до краја рата. По оптужби, Не-
имаревић се побунио што се народу реже превелик порез и стално траже 
нови зајмови за аустријску државу
40 МИАВ, ОС, 1919. година, дел. бр. 556/1919 и 1920. година, дел. бр. 6260. На-
кон ослобођења, Светислав Ј. Поповић радио је као писар при радљевском 
Суду.
41 ОС, 1919. година, дел. бр. 5076 



Дејан В. Поповић

120

Марта 1919. године свештеник Милутин тужио је радљевском 
Суду Драгињу Дивнић из Бргула са оптужбом да је иста као са-
радник окупатора учествовала у његовом интернирању. Она се 
на Суду бранила да у њеним делима није било никакве кривице 
и да су све писмене и усмене наредбе аустријских власти доста-
вљене детективу, који је по налогу, уз помоћ ухода испитивао 
појединачне случајеве и слао извештаје окупаторској команди. 
Стога, Драгиња тврди да је аустријски детектив Коста Стејић 
кривично одговоран за хапшење и интернирање попа Милути-
на42. Недуго потом, и ова тужба пароха Милутина је одбачена, 
због недостатка адекватних доказа. Свештеник Милутин М. По-
повић је након тога пред ваљевским Првостепеним судом по-
дигао тужбу против Драгиње Дивнић, где јој се судило по па-
раграфу 85 Казненог закона за дело велеиздаје.43. Интересантно 
је навести да је поменута Драгиња била сведок и тужене стра-
не, али су њени искази били прилично противуречни. Наиме, 
у исказном поступку она је оптуживала поједина лица да су она 
одговорна за необичну животну причу попа Милутина, а након 
тога би дала изјаву да јој је поп Милутин претио, па је морала на 
Суду да лажно сведочи44.

Пред тамнавским среским Судом 1920. године парох Поповић 
подигао је тужбу бр. 3773 против Велисава Пантића из Бргула 
због неовлашћене сече свештеникове шуме. Поменути Пантић 
је, по оптужби, у својству сеоског кмета за време окупације 1917. 
и 1918. године, док је Поповић био у интернацији секао шуму 
у ливади званој Тамнава, па ју је употребљавао у своју корист. 
Пантић је тужен по члану 111. Закона о шумама, па је Поповић 
тражио да се са окривљеним Велисавом по закону поступи и 
позвао је сведоке. Суд је нашао да против поменутог Велисава 
нема никаквих ваљаних доказа у овом поступку, те да посечена 
стабла није употребио у своју корист, него да је Велисав, као он-
дашњи кмет а по наређењу окупационих власти био присиљен 

42 Аустријски детектив Коста Стејић дошао је у тамнавски срез децембра 
1916. године, а парох Милутин је ухапшен 16. септембра. Ово је Суду ово 
била позната чињеница, па је сваки даљи поступак против Стејића преки-
нут – нап. аут.
43 Исто, дел. бр. 14635
44 ОС, 1920. година, дел. бр. 858 и 7016 
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да сече тужиочеву шуму за рачун непријатељске постаје у Ра-
дљеву и да стога, не може по закону да одговара. На основу датих 
исказа, као и документације, тамнавски срески Суд на Убу под 
бр. 8258 дана 25. новембра 1920. године донео је, а по 29. тачки 
Судског поступка, да се тужба пароха Милутина М. Поповића 
против Велисава Пантића стави ad acta стога што Суд није на-
шао никаквог основа за покретање поступка против оптуженог 
Пантића.45 Незадовољан одлуком среског Суда, Поповић је тра-
жио правду код ваљевског првостепеног Суда. На основу жалбе 
бр. 9515 поднете среском Суду од 17. децембра 1920. године и за-
почетог процеса пред Првостепеним судом у Ваљеву, свештеник 
Поповић извео је велики број сведока. Коначно, 19. марта 1921. 
године, на основу прегледа бројних аката, Првостепени суд је 
оснажио одлуку Среског суда, а жалбу Поповићеву је одбио46. 

Против Велисава Пантића сељани Бргула водили су више 
судских процеса. Тако је седморо житеља овог села оптужило 
Пантића пред тамнавским среским Судом на Убу за насилно 
разрезивање пореза, ратног зајма, као и већи број интернираних 
лица у време окупације. Неколико лица која су тужила Пантића 
након рата потпуно су била упропашћена, па су тражила, у име 
правде да се поменути Пантић казни за дело служења непри-
јатељу. Међутим, након годину дана тужба групе грађана про-
тив Велисава Пантића је прекинута, уз образложење истражних 
власти да је у условима окупације Велисав Пантић био примо-
ран да се на овакав начин влада са сељанима села Бргуле, јер би 
у супротном и њему самом претила интернација47. 

Велики је број тужби житеља тамнавског краја против лица 
која су тужена за сарадњу са окупационим властима. Слично 
претходној тужби, Драгољуб Кузмановић, тежак из села Бргу-
ла тужио је Среском суду Живана Миловановића, председни-
ка радљевске општине у време окупације, да је ратни профитер, 
да је као такав био у служби непријатеља и да је учинио бројне 

45 ОС, 1921. година, дел. бр. 55/920. Судија иследник био је Д. Ж. Витомиро-
вић, а деловођа-писар Мил. Вукосављевић 
46 ОС, 1921. година, дел. бр. 33257. Првостепени суд чинио је колегијум судија 
Михаило Вуковић и Михаило Стевановић, а писар – деловођа био је при-
правник Света Милисављевић 
47 ОС, 1921. година, дел. бр. 4829
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малверзације на штету српских грађана. У тужби заведеној под 
бројем 5366 од 23. августа 1920. године наводи се да је Милова-
новић реквирирао стоку осиромашеним сељацима Бргула за ау-
строугарске ратне потребе, а да је Кузмановића, који се томе бу-
нио дао ухапсити и пребити у затвору, те је овај од повреда једва 
остао жив. Тражено је у тужби да се суди Миловановићу за дело 
издаје, кажњиво по параграфу 85 Казненог законика48. Такође, 
Радован Петровић, тежак из Радљева, тужио је пред среским 
судом на Убу јуна 1919. године бившег кмета Радљева Гаврила 
Андрејевића за дело злостављања, пребијања и лажне оптужбе 
пред мађарским властима, кажњивим по параграфима 125 и 135 
Казненог законика49.

Због огромног броја тужби за сарадњу са непријатељем у оку-
пационом периоду које су доспеле судовима одмах после осло-
бођења земље, Министарство правде је доносило бројне депеше 
у којима је Судовима налагано како даље радити. Тако је Прво-
степени суд у Ваљеву дана 20. фебруара 1919. године добио де-
пешу од Министарства Правде бр.760 у којој је министар лично 
тражио повећање броја судија за ислеђење кривичних дела које 
је непријатељ починио на територији Србије за време окупације, 
као и свих кривичних дела које су учинили наши грађани слу-
жећи непријатељу. Министар је тражио да судови и судски пер-
сонал сарађују са полицијским властима на основу параграфа 22 
Кривичног судског поступка по којем свако ко је доказано оп-
тужен за велеиздају треба да одговара пред законима државе50. 

Бројност оваквих судских процеса била је заступљена у исту-
пањима чланова Владе и при посланицима Привременог народ-
ног представништва (ПНП). Навешћемо делове говора народ-

48 ОС, 1920. година, дел. бр. 11-197/20. Кузмановића су пребили Лисковићеви 
жандарми.
49 ОС, 1922. година, дел. бр. 20-101/22. Гаврило Андрејевић, кмет радљевски, 
службовао је последњих месеци окупације. О њему се говорило да је био 
шпијун мађарски, да је верно непријатељу служио и да је поседовао бројне 
концесије на прехрамбене артикле у тамнавском крају. Оптужио је Радова-
на Петровића да ради против интереса Аустроугарске и цара, па је исти од 
стране Ћефалових жандарма тешко пострадао. Петровић је 1918. године ра-
дио на вршидби жита и пољским радовима на имању Самика Витиза – нап. 
аут.
50 ОС, 1920. година, дел. бр. 1717 
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них посланика који су увиђали спорост и неефикасност судова 
Краљевине, а делом и бацања под тепих ових осетљивих појава у 
новоуспостављеном судству, које је морало да лавира у условима 
новог државног и политичког уређења51. 

... „ја тражим, да се хитно изнесе пред Народно Представништво 
један закон, да се виновници, који су непријатељу служили казне, те 
да се народ не би сам с оваквим изродима разрачунавао“52. 

... „Господин министар каже, да је наредио да се по тим кри-
вицама ради, али ја до сада господо, нисам видео резултате по 
којима би могао рећи да власти раде, да знају да раде и да су не-

51 Нова држава се трудила да минимизира обим судских поступака, чак и 
у оним случајевима у којима је учињена повреда ратног права зарад виших 
интереса. Са грађанима који су учествовали на различитим ратним страна-
ма само доказана дела окупатора и њихових помагача су се судила. Велики 
број закона и аката везан за ову тематику који је донет у то време само ће се 
користити декларативно. Томе је свакако допринео и Закон о амнестији вој-
них лица из бивше Аустроугарске царевине и њихово присаједињење срп-
ској војсци који је потписао престолонаследник Александар Карађорђевић. 
Видљив је и снисходљив однос новог правосудног система у држави према 
починиоцима кривичних дела – католика, јер нова држава није хтела сукоб 
са католичким властима – нап. аут. Вид. и Љубодраг Димић, Никола Жутић, 
Римокатолички клерикализам у Краљевини Југославији 1918-1941, прилози 
за историју, стр. 123-125, војноиздавачки и новински центар, Београд, 1992. 
52 МИАВ, Стенографске белешке Привременог народног представништва 
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца ( у даљем тексту ПНП Краљевине 
СХС), инв.бр. књ.1961, од 2. јуна 1919, стр. 799-801. Као што смо напоменули, 
један део бивших подофицира и официра бивше Двојне монархије, који су 
чинили кривична дела у окупираној Србији нашао је активне службе при 
српској, а онда Краљевине СХС војсци и постепено напредовао. Ова појава 
није код свих политичких чинилаца изазивала симпатије. На овом месту да-
ћемо део говора посланика Алексе Жујевића са седнице ПНП од 5. септембра 
1920. – “Чудновата ствар! Господину Министру Војном упутио сам питање о 
примању официра из бивше аустроугарске војске, чак и оних који су највећа 
зверства правили за време окупације од 3 године. Ја нећу да цитирам све, 
само за карактеристику о прикупљању материјала казаћу ово: ја сам изјавио 
бојазан да најидеалнија која је изашла из овога рата, а то је несумљиво срп-
ска војска превазишла је и чувеног најдисциплинованијег пруског војника, 
изјавио сам бојазан, да наша војска не дође у положај у будућности да не буде 
то, што је била досада. С тога сам у овоме питању ставио и ту тачку: зашто 
се та политика спроводи у српској војсци, која је једино остала некомпро-
митована.“ – Стенографске белешке ПНП Краљевине СХС у Београду, 119. 
редовна седница, 3. септембар 1920, стр. 355 
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што урадиле. Напротив, до сада смо видели само спор и хрђав 
рад иследника чије одлуке судови ниште“53. 

На 62. редовном заседању ПНП од 27. августа 1919. године, по-
сланици Скупштине усвојили су Закон о изменама и допунама 
закона о пороти Краљевине Србије. У истом се наводи да непри-
јатељска дела која су извршена за време окупације Србије 1915-
1918 године а из параграфа 85 Кривичног законика, као и сва 
дела злочинства и поступања из користољубља, као и отворено 
служење непријатељу и издаја народних интереса, ислеђиваће се 
најхитније уз већи број поротника и присуство најмање једног 
судије са овлашћеним писаром при дотичном суду. Ако дотично 
место није имало иследника, о томе се старало Министарство 
правде, које је било овлашћено да на терен пошаље судске чи-
новнике уз одговарајућу надокнаду и да им одреди судску надле-
жност. Закон је ступио на снагу дана 6. септембра 1919. године. 
У потпису акта стајало је име престолонаследника Александра 
и свих тадашњих министара Краљевине СХС54. По Закону о по-
роти, у општини радљевској је 1920. године било 26 поротника 
који су били из села Радљева, Бргула, Каленића, Лисо Поља и 
Шарбана55. 

Иако је након рата покренут велики број судских поступака 
против непријатељских дела окупатора и његових сарадника, 
треба истаћи да нове државне власти нису могле адекватно да 
процесуирају стране држављане, који најчешће нису потпадали 
под кривичну одговорност српских закона, па су у највећем бро-
ју случаја такви судски поступци прекидани или су осумњичени 
осуђени на мале затворске казне. Судити таквим људима је био 
дуг, скуп и напоран процес, а за злочине у рату се ретроактивно 
није могло судити. Ово је био проблем и у судским поступци-
ма које је покренуо тамнавски парох, јер је из приложеног јасно 
да се за добар део лица против којих су покренуте тужбе једно-
ставно нису могли да примене српски закони у време док није 
постојало унитарно законодавство нове државе. Зато је највише 

53 Стенографске белешке ПНП Краљевине СХС, инв.бр. књ.1961, од 2. јуна 
1919. године, стр. 807-810
54 МИАВ, ОС, 1919. година, дел. бр. 611/1919
55 ОС, 1921. година, дел. бр. 6454 и 16844. Председник радљевског Суда био је 
Милорад Максимовић, а деловођа – писар био је Мил. Степановић 
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оспораван 85 параграф Казненог законика, којим је суђено за ве-
леиздају, али само лицима држављанима Србије. Окривљеним 
лицима, страним држављанима, од којих су многа починила те-
шке злочине, кажњиве и по међународном праву (које је било у 
зачетку), могло се судити по другим основама , али би овакве 
судске истраге и одлуке обично биле неадекватне у највећем 
броју случајева, те су изазивале огромно незадовољство код за-
интересованих страна, а против чијих одлука се у својим иска-
зима бунио тамнавски парох.

Дана 18. априла 1921. године свештеник Милутин М. Попо-
вић је пред Првостепеним судом за ратну штету на Убу поднео 
захтев за ратном одштетом56. 

٭٭٭
Судски органи тамнавског и ваљевског среза нису утврдили 

лица која су била одговорна за интернирање тамнавског пароха 
Милутина М. Поповића. Међутим, у списима иследног судије за 
град Београд и Ваљево и срезове ваљевски и тамнавски нашли 
смо извесне назнаке које би можда, могле да баце више светла на 
овај предмет.

Септембра месеца 1919. године у притвору Управе града Бео-
града налазио се један човек сумњиве прошлости. Његово име 
било је Алберт (Александар) Гајгер, а у току рата био је аустриј-
ски детектив у више места Србије. Родом из Београда, његово 
држављанство било је спорно57. Од априла 1916. године радио 
је при политичком одељењу полиције београдског гувернерства, 
при срезу тамнавском, са седиштем на Убу. Држао је канцелари-

56 Исто, дел. бр. 1311 и ОС, 1922. година, дел. бр. 22-101/22. Интересантно је 
да је у овом списку за ратном одштетом у источној Тамнави било и име Мар-
тина Фаркаша, становника села Радљево. Фаркаш се задужио на имање код 
Управе фондова новембра 1907. године на 1500 динара са 6% интересне ка-
мате годишње, које је исплатио октобра 1921. године. Иначе, Фаркаш је био 
први комшија попа Милутина М. Поповића. Пошто је у рату био лојалан др-
жави Србији, а вероватно и њен поданик, окупатор му је реквирирао стоку 
и друге пољопривредне артикле, па је износ за ратном одштетом поменутог 
Фаркаша био прилично висок. 
57 ОС, 1921. година, дел. бр. 20-41/20. Иследни органи Управе града Београда, 
као и иследни судија града Ваљева, нису могли да утврде да ли је поменути 
Гајгер српски, аустријски, угарски или немачки поданик –нап. аут.
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ју обавештајног одсека и тесно сарађивао са жандармеријским 
јединицама на терену. Политичка полиција се бавила пронала-
ском сумњивих лица која су радила на директан или индирек-
тан начин противу Аустро-Угарске, њене безбедности и система 
владавине. Њени органи – детективи – имали су дужност да мо-
тре и уходе како виђеније Србе тако и све сумњивце. Поред ових 
делатности, детективи су мотрили и на саме официре и војни-
ке Монархије, а добар део су то били Срби који су мобилисани 
у царску војску. Са локалним грађанством ови детективи нису 
имали већег додира, али су имали развијену мрежу повереника, 
који су обично држали концесије за прехрамбене и остале ар-
тикле, па су се у току рата обогатили. Поверенике (конфиденте) 
није постављала окупаторска власт, већ је сваки детектив имао 
великих овлашћења да себи нађе конфиденте и помоћнике по 
свом укусу. Поменути Гајгер одликовао се великом конспираци-
јом, није имао својих повереника, а с обзиром да је пре рата био 
трговачки путник, упознао је многе познате трговце по Срби-
ји, те је с њима сарађивао. Необично за аустријску службу, није 
уредно водио документацију, па су све његове активности и ње-
гових људи на терену остали непознаница иследним органима 
српске државе након рата. Многи су након рата на Убу и тамнав-
ском срезу говорили да му је главни повереник био Јаков Паун-
ковић, трговац гросиста са Уба, али је то Гајгер побијао и никако 
се судски није могло да утврди чињенично стање. Гајгер је имао 
великих овлашћења и могао је увек да достави негативну карак-
теристику за лице које треба интернирати директно гувернману 
или, ако устреба, да ослободи интернирано лице. Децидирано 
је тврдио да у време свог службовања на Убу није никог опту-
жио. За национални рад и деловање свештеника Милутина М. 
Поповића свакако је морао знати и врло је вероватно да је лице 
које је службено испитивало пароха на Убу био управо он. По 
доступној архивској грађи Поповић није поднео тужбу против 
поменутог Гајгера и питање је да ли је свештеник уопште знао за 
конспиративну делатност овог високог полицајца широм там-
навског среза. 
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Dejan Popović

THE PASTOR OF TAMNAVA MILUTIN M. POPOVIĆ IN 
THE WHIRLWIND OF WORLD WAR 1

Milutin M. Popović, the pastor of Tamnava, witnessed heavy losses of Serbian 
people and Church during the World War 1, and he was imprisoned in the 
notorious camp Neusiedl for his patriotism. For disrespect for the earthly remains 
of the enemies, refusal to remove the bells from the church in Radljevo, as well as 
the hostile attitude towards the force of the occupier, he was punished with long-
-term exile from his homeland and confiscation of his property. His family was 
equally struck by the whirlwind of war and brought to the very edge of existence.  
After the war, he sued several persons that he believed were personally responsible 
for his misfortune. However, Popović would not find satisfaction at court. In 
his statements, he bitterly stated that it seemed that the culprits were not really 
the culprits and he expressed doubt in justice of the newly formed courts of the 
Kingdom, as well as disbelief in mitigating circumstances for those who committed 
crimes against the people and against himself. Under such circumstances, he filed 
a war damage claim with the state.
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Милорад Белић 
Историчар 
Ваљево

ВАЉЕВСКИ ИНФОРМБИРОВЦИ И ГОЛООТОЧАНИ1

Апстракт: Рад се бави квантификацијом лица из ваљевског краја, која 
су осуђена и затворена као присталице Резолуције ИБ-а и која су казну издр-
жавала у систему голооточких логора. Обрађен је период од 1948-1961, мада 
је после 1956. Голи оток преименован у Казнено-поправни дом за малолет-
нике, а нешто касније и за криминалце. Св. Гргур је поново оживео као ло-
гор за националисте и други талас ИБ-оваца 1958, да би почетком 60-тих го-
дина био угашен. У чланку су наведена имена  85 лица са подручја ваљевске 
општине и још 59 лица из суседних општина-укупно 144 логорисаних лица. 
Међу њима било је и 11 жена. Први осуђеници из ваљевског краја приспели 
су на Голи оток већ у августу 1948, а последњи, у периоду 1958-1961.

Кључне речи: Голи оток, логор, Резолуција ИБ, административна казна, 
судска казна.

По објављивању букурештанске Резолуције ИБ, 28. јуна 1948, 
отпочело је појединачно изјашњавање чланства КПЈ по основ-
ним партијским организацијама, а до првих хапшења долази 
одмах по објављивању Резолуције. Отпочео је унутрашњи међу-
партијски обрачун. Како се сукоб заоштравао, тако се видно по-
већавао и број ухапшених (највише их је било 1949). Голи оток, 
основан јула 1949, постаће синоним за све логоре у којима су биле 
затворене присталице Резолуције ИБ. Он јесте био главни део 
логорског система, али не и једини.2 Место издржавања казне, 
зависило је од врсте изречене казне, односно, пресуде. Бруталан 
систем преваспитавања имао је за циљ да затвореници ревиди-

1 Рад обухвата лица са подручја Колубарског региона.
2 С. Цветковић наводи да је у Југославији, у то време, било „око 40 логора за 
стаљинисте”. Између српа и чекића, 2, Београд, 2011, 58.

UDK= 94(497.11)"1948/1961":343.811(497.13) 
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рају свој став, признају да су били у заблуди и да подрже домаће 
партијско и државно руководство. Они који би остајали дослед-
ни својим ранијим ставовима, немилосрдно су премлаћивани и 
прогањани од својих колега-затвореника. Систем шпијунирања 
и денунцирања  постао је најприхватљивији образац понашања 
и у потпуности је дехуманизовао затворенике, убијајући у њима 
и последњу трунку људског достојанства. Уз све то, исцрпљујући 
физички послови, слаба исхрана и тешки климатски услови, чи-
нили су боравак на острву несношљивим. 

До данас, у стручној јавности нема консензуса по питању 
укупног броја лица која су робијала у логорском систему Голог 
отока.

Крајем 2013, на сајту www.noviplamen.wordpress.com, обја-
вљен је списак од  16.101 заточеника Голог отока, и  списак од 
413 умрлих затвореника, па је тако, широј јавности постао до-
ступан овај документ хрватске Удбе. Сигурно је да је списак не-
потпун , пошто комплетни спискови не постоје. Документаци-
ја је, делом, уништена 1955, када је почело отопљавање односа 
између Југославије и СССР-а (Београдска и Московска декла-
рација), као и после Брионског пленума 1966. Са спискова су 
избачени сви невино кажњени, а скинути су и они који су умр-
ли по изласку из логора, као и они који су емигрирали. Врло 
је вероватно да је број административно и судски кажњених3 
дупло већи од приказаног броја. Проблем је био и у идентифи-
кацији имена, с обзиром да су, уз име и презиме,  биле наведене 
само шифре одакле је осуђеник, код неких лица није наведена 
општина или је наведена само шифра 990, што је била ознака 
за Србију.4 

3 Постојале су три групе кажњених. Прву групу су сачињавали администра-
тивни кажњеници, који су кажњавани административном мером друштве-
но-корисног рада (ДКР). Органи гоњења су имали и улогу судије и одређи-
вали висину казне. Овом мером су кажњавани, углавном, цивили. У другу 
групу су улазила лица која била у саставу ЈА, припадника Удбе и унутра-
шњих послова и суђено им је на војним судовима. У трећу групу спадале су 
особе којима су судили цивилни судови. У категорију „остале друге казне”, 
сврстана су лица која су била кажњена неком партијском казном, отпушта-
њем с посла, смењивањем са неке функције и сл.
4 ШИФРЕ: Ваљево-812 (срез), Каменица-126, Лајковац-127, Љиг-129, Мио-
ница-130, Осечина-131,Уб-132, Ваљево (општина)-133 и Србија-990.
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До сада, најпотпунији преглед  осуђених и логорисаних ин-
формбироваца, објавио је Институт за савремену историју 
Београд, 2016. Међутим, нека лица се не налазе у објављеним 
списковима и  нема за свако лице потпуних  података о месту 
рођења као и о времену проведеном на Г. Отоку.

У Зборнику се налази списак од 16.090 лица која су робијала, 
док је евидентирано  30.507 ибеоваца. Међу њима налазили су се: 
17.362 учесника НОБ-а; 9 учесника Октобарске револуције;233 
предратна члана КПЈ; 25 бораца Шпанског грађанског рата; 1.307 
носилаца „Споменице 1941”; 1291 учесник НОР-а од 1941, без 
Споменице; 4.598 учесника НОР-а од 1942/43; 587 ратних војних 
инвалида; 765 секретара партијских организација; 16 чланова 
републичких ЦК;  8 чланова ЦК КПЈ; 3.908 официра (37 пуков-
ника, 6 генерала); 448 подофицира; 1.521 официр и службеник 
Удбе и МУП-а; 939 руководилаца и у представничким органима 
и државној управи; 1.915 студената; 1768 факултетских образо-
ваних лица; 382 лица слободних професија; 203 новинара; 170 
судија и тужилаца.5 

На сајту: www. uimenaroda.net наведено је око 16.500 лица, док 
је више од 500 осуђеника умрло на робији. Међутим, списак је 
заснован на документацији хрватске Удбе, па је и он непотпун и 
непоуздан за идентификацију затвореника. У објављеном доку-
менту хрватске Удбе, лица која су кажњена по административ-
ном поступку означена су као кажњеници, а лица која су судски 
осуђена, означена су као осуђеници.6

O ваљевским Ибеовцима, писали су: З. Ранковић, „Колубара“, 
84-87 (2001). Наведена су 73 имена из Колубарског округа, али су 
подаци доста уопштени (код 11 имена), а девет лица се не налазе 
у објављеном списку затвореника. Могуће да су затворску казну 
издржавали у неком другом затвору. Понешто се може сазнати 
из аутобиографског дела Д. Јовановића, „Музеј живих људи“, 
I-II, Београд 1990. Између осталог, спомиње и затвореника-ба-
тинаша из Миличинице Миодрага Каменицу, студента технике 

5 Заточеници Голог отока, Регистар лица осуђених због Информбироа, Бео-
град, 2016, 29.
6 М. Превишић, Број кажњеника на Голом отоку и другим логорима у ври-
јеме сукоба са СССР-ом (1948-1956), Хисторијски зборник, 1, година LXVI, 
Загреб 2013, 178/179.
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(којег нема у објављеном списку логораша). У списковима стра-
далника код Д. Михаиловића, налази се и име Славољуба Слав-
ковића, потпоручника Удбе у Сењском руднику, иначе родом 
из Ваљевске Каменице, који је погинуо у железничкој несрећи 
у Винковцима, новембра 1951, приликом спровођења осуђеника 
на Голи оток.7 С. Радић, „Резолуција Информбироа и информби-
ровци у Ваљеву и ваљевском срезу после 1948“, Гласник 46 (2012), 
наводи само имена лица која су искључена из КПЈ по основу ИБ-
а, док је за девет имена логораша, користила З. Ранковића. Поне-
што је остало забележено у мемоарској литератури: С. Ранковић, 
„Животна стаза са препонама“, Београд, 2009. На 50 страна опи-
сан је ауторов кажњенички живот. Аутобиографију објавио је и 
Божидар Симић под насловом „Банда са Св. Гргура”, Уб, 1997. О  
тортури над затвореницима и последицама робијања, писао је и 
Д. Божић у својој књизи „Црвени метак”, Моравци, 2017. Виши 
суд у Ваљеву је 2009. објавио биографије прве групе рехабилито-
ваних лица, међу којима има и Голооточана. Види: Група аутора, 
„Поново рођени“, поново достојни, Ваљево, 2009.

Прве групе административно кажњених стижу на Голи оток, 
или како је називан од Удбе – на „Градилиште Мермер” („Гра-
дилиште”, или само „Мермер”), почетком јула 1948, а последњи 
осуђеници у периоду 1959-1961. Међу њима је било бивших пар-
тизанских бораца и команданата, носилаца Партизанске спо-
менице 1941, студената, земљорадника, службеника, официра, 
радника... Поред оптужбе да су подржали Резолуцију ИБ и да 
су се негативно изјашњавали о државном руководству, неки су 
осуђени што су „неутврђеног дана” слушали више пута Радио 
Москву, што су се дописивали са „издајницима”, што су критич-
ки коментарисали политику откупа, што су одбијали да скину 
Стаљинову слику, па и зато што су вршили притисак на своју 
девојку да се и она претходно изјасни по питању резолуције и да 
тек потом ступе у брак!

Значајан увид у расположење јавности, оно које се није могло 
прочитати у пропагандној штампи, (бројна саопштења и теле-
грами подршке југословенском партијском и државном руко-
водству), дају записници и извештаји са партијских састанака. 

7 Д. Михаиловић, Голи оток, I, Београд, 2016, 669.
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На крају 1948, у срезу је било 999 чланова партије, од чега: жена-
95, док је кандидата за пријем у партију било-229. Од краја децем-
бра 1948, до краја априла 1949, примљено је 33 лица, а искључено 
41 лице. 8 Пароле по граду и селима, „за” и „против” ИБ-а, већ 
су освануле  почетком јула 1948. У Извештају Среског комитета 
КПС, послатом ЦК КПС, стр. пов. 16, од 16. августа 1948, наведе-
но је: у Лелићу, Крстић Милан је говорио: „Сад ће бити смењени 
Тито, Ранковић, Кардељ и остала влада. Треба да буду смењени 
јер је ово терор. Радници погибоше радећи, а немају шта да једу!” 
У Ковачицама имућни сељаци су говорили да ће „Совјети сме-
нити Тита”, „да ће Тито прићи Америци”. У Д. Лесковицама је 
забележено: „Ако буду избори, Тито ће имати 100 одсто, Тито 
нас је сачувао”, а у Бабиној Луци и Близоњама „да Жујовић треба 
да дође уместо Тита  „и да ће им ово бити последњи откуп”. У 
Стубу: „да су наши страдали од Албанаца у возу док су се враћа-
ли из Албаније”. Секретар партијске ћелије у Белошевцу Коста 
Вујић је мишљења да у „Партији влада турски режим и да нема 
довољно демократије”. Истог мишљења је био и Васић Живојин, 
секретар организације одељења Народне милиције на Ставама.9

Све партијске подружнице су се изјашњавале по питању ИБ. 
Највећи део је подржао став да се не шаљу представници у Буку-
решт. Уз давање „потпуне подршке нашем ЦК”, партијска орга-
низација IX изборне јединице, у свом закључку од 3. јула 1948, 
предложила је да” ИБ пошаље комисију која ће испитати стварно 
стање у ЦК КПЈ”.10 Део чланства је сматрао да је југословенско 
руководство требало да иде у Букурешт, „где би бранили нашу 
ствар”, нпр. Богосав Јаковљевић из Тубравића, као и партијске 
ћелије у Котешици, Балиновићу, Сушици, Г. Глави. У II рејону је 
једна другарица заступала исто мишљење,  али када су „друго-
ви објаснили другарици” која је то изјавила, она се сложила са 
већином.11 Било је и ставова да је требало ићи” да се тамо кому-
нистички прими критика, а онда да им се свима добро одговори 

8 МИАВ, Фонд Срески комитет СКС Ваљево 1948-1962, к-86. (У даљем тексту: 
Ф-СK СКС).
9 МИАВ, Ф-СK СКС, к-83.
10 МИАВ, Фонд Општински комитет СКС Ваљево, к-115. ( у даљем тексту: 
Ф-ОK СКС)
11 исто, к-114.
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(Јован Јелић из V рејона), а исто то се чуло и у VII рејону (Никола 
Миливојевић). У Веселиновцу је говорено да ће „Жујовић доћи 
за председника владе, а то су „кулаци” говорили и у Попучкама. 
Међутим, кулаци су другачије говорили у Јовањи и Забрдици, „да 
неће бити добро ако оде Тито,” јер ко зна како ће после бити.”12 

Према објављеној и доступној документацији, до краја 1948, 
из Партије је искључено седам лица, а први ухапшеници из ва-
љевског краја били су: Пејовић (Петар) Миле, 1925, Уб, интерни-
ран већ 28. августа 1948; Ранковић (Александар) Славко13, 1928, 
Уб, ухапшен 1. септембра 1948, када је ухапшен и Савић (Вићен-
тије) Стојадин, 1927, Лајковац; Ђурић (Милутин) Момчило, 1912, 
Осечина, интерниран 1. октобра 1948; Негић (Будимир) Здравко, 
1922, Уб, ухапшен 18. октобра 1948. и Симић (Милорад) Божи-
дар, 1925, Уб, ухапшен 26. новембра 1948.

Током 1949, забележен је највећи број ухапшених и логориса-
них лица, како у Југославији, тако и у ваљевском крају. То је пе-
риод почетка успостављања ближих односа са Западом и појача-
не антисовјетске пропаганде, када се очекивао и напад СССР-а 
на Југославију. Из целе државе интернирано је било 6142 лица, а 
из ваљевског краја – 53 особе. Показало се да је око 47 одсто ових 
хапшења било незаконито.14

У „Крушику“ су, априла 1949, ухапшени Николић Милинко, 
техничар, Петровић Светислав, службеник, Пиштињат Милан, 
радник, Петровић Томислав, радник, Петровић Властимир, рад-
ник и Јагодић Миодраг, радник. Сви су оптужени због непри-
јатељске делатности и налазили су се у истражном затвору до 
новембра 1949. Према наводима оптужнице, они су говорили да 
су тачни наводи из Резолуције ИБ и ширили су разни „контра-
револуционарни и пропагандни материјал”. Казне су биле дра-
конске, од шест до 20 година затвора са принудним радом, уз 
губитак грађанских права од две до пет година.15 Занимљиво је 
да је суд, при одмеравању казне, навео низ  отежавајућих елеме-
ната (непријатељске побуде, став, слаб карактер и морал, низак 

12 МИАВ, Ф-СK СКС, к-83, допис упућен ЦК КПС стр. пов 14/А од 5. јула 1948.
13 У биографском делу Животна стаза са препонама, Београд, 2009, оставио 
је значајно сведочанство и о свом робијању.
14 Б. Петрановић, Историја Југославије 1918-1988, 3, Београд, 1988, 283.
15 Документација вишег суда у Ваљеву.



Ваљевски информбировци и голооточани

135

патриотизам, итд), истовремено истичући „да олакшавајућих 
околности није било”.

У овој години, на Голом отоку је робијао и Војислав Мишић, 
син војводе Живојина Мишића, осуђен на две године затвора. 
Нејасно је да ли је два пута осуђиван или му је казна текла од 25. 
маја 1949. до 1950, односно, до 25. септембра 1951.

Из партије су искључени: Сава Пимић, Милићевић Михаило, 
Несторовић Драгутин, Кременац Станимир (последњих троје су 
из Мионице). Пратио се и рад сумњивих. Тако је, регистровано 
да су Каја Лаловић, носилац Партизанске споменице из Мио-
нице и Мирослав Несторовић из Кључа били против скидања 
Стаљинове слике; сумњиви су постали Мишовић Драгомир из 
Рајковића, којем се син у ЈНА изјаснио за ИБ, па је био у кажње-
ничком батаљону и Продановић Владимир, бивши секретар у 
Петници, чија се кћи на факултету изјаснила за ИБ.16 Из пар-
тије су још искључени: Поповић Јеврем, Крушик, искључен 4. 
маја 1949, и Усенко Наталија,17 Миловановић Бора, Миливојевић 
Велизар, Стојановић Живота. Николић Чедомир, земљорадник 
из Бујачића,  је искључен зато што му је син Милинко већ био 
ухапшен и осуђен. Такође, пар месеци касније, искључени су и 
Милинкова сестра Миленка и брат Милијан.18 Треба нагласити 
да искључење из партије није неминовно подразумевало и суђе-
ње, било административном било судском казном. Дешавало се 
да неко од таквих лица добије и посао, мада је познато да су се 
са изопштавањем из друштва борили не само ибеовци, него и 
чланови њихових породица.19

О Резолуцији су морали да се изјасне и студенти. „За” се изја-
снио Андрић Милорад , студент Агрономског факултета, јер му 
је „другарица била члан партије и утицала је на њега”, па је ис-
кључен из партије и избачен са факултета. Касније се покајао.20 
Као присталице ИБ изјаснили су се и студенти: Дука Радаковић, 
Петар Томановић, Срећко Јовановић и Марко Јовановић.21 За 

16 МИАВ, Ф-СK СКС, к-85.
17 исто, к-269.
18 МИАВ, Ф-ОK СКС, к-260.
19 С. Радић, 92.
20 МИАВ, Ф-СК СКС, ф-85.
21 Поверљиви деловодни протокол 1949/50,пов. 17 од 16. јула 1949, упућено 
МК КПС Осечина и МК КПС Ваљево. МИАВ, Ф-СК СКС, књига 9.



Милорад Белић

136

Матејић Милену и Матејић Милорада, студенте IV године агро-
номије у Земуну, констатовано је да су „колебљиви према ИБ” 
(допис Универзитетског комитета КПС Београд, упућен Месном 
комитету КПС Ваљево, бр. 7516 од 2. децембра 1949).22 Ухапшени 
су и осуђени и: Миодраг Гајић, тек започео снимање филма као 
асистент;  Витомир Вулетић, тада студент славистике, а студент 
Славко Ранковић,  већ се налазио на издржавању казне.

Током 1950, на Голи оток је интернирано 27 особа. Уз рас-
кринкавање присталица ИБ-а, требало је и правдати политику 
окретања према Западу, с обзиром на добијање велике помоћи 
од  њих. У граду су се могли чути коментари: „пошто у свету по-
стоје два блока, Југославија се мора приклонити једном”, „сада ће 
приватници моћи да отварају дућане” и сл. У Извештају о раду 
за 1950, по основу ИБ искључена су 2 члана. Даље, у Извештају се 
наводи да су „брат и сестра престали да раде због брата студента 
који је осуђен”.23 Из партије су искључени Тодоровић Драгослав, 
професор стручне школе, „због повезивања са информбиров-
ским елементима”, 7. децембра 1950. и Пешић Ненад, службеник, 
„због непријатељског рада према партији и народу”.  Живота Бо-
жовић, повереник, врбовао је другове на терену, али без успеха.24 
Из партије је искључен 23. октобра 1950, али нема података када 
је Божовић ухапшен. Док је био у  истражном затвору,  извршио 
је  самоубиство, највероватније, 1955. Муж извесне Слободанке 
Васиљевић се, такође, обесио у затвору, где је био, наводно, због 
проневере. Она је за мужевљеву смрт кривила Удбу.25 У Изве-
штају комисије Среског комитета КП о обиласку нижих пар-
тијских организација, у Г. Буковици од 13. августа 1950, један од 
закључака био је да „чланови Партије не читају и нису упознати 
са догађајима, већ заостају за њима, док кулаци читају штампу и 
тумаче политичку ситуацију на свој начин”.26

У Беомужевићу је, 1950, била откривена непријатељска орга-
низација, повезана са Београдом. Основни задатак био јој је рад 
на саботирању спровођења избора. Чланови организације су де-

22 МИАВ, Ф-ОК СКС, к-103.
23 МИАВ, Ф-СК СКС, к-85.
24 исто.
25 МИАВ, Ф-ОК СКС, к-103.
26 МИАВ, Ф-СК СКС, к-85.
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лили летке и плакате „Покрет отпора за ослобођење народа Југо-
славије”. Убацили су се и у партијску организацију придобивши 
Сретена Петрића, секретара. Ова „превратничка” организаци-
ја откривена је и у Лопатњу, па су на робију осуђени: Павловић 
Павле и његов брат Драгојло, Давидовић Витомир из Осладића, 
Мијаиловић Живорад из Лопатња и Ђокић Богољуб из Царине. 
Група је, све до хапшења, била у вези са Велимиром Вељом По-
повићем, бившим министром унутрашњих послова у старој Ју-
гославији и Милутином Стефановићем, бившим жандармериј-
ским генералом. Уз затворске казне од 2-7 година, конфискована 
им је и имовина.27

И 1951. године, настављено је са хапшењем и депортовањем 
присталица Резолуције и , уопште, сумњивих елемената.  Из 
Партије су искључени Лазаревић Живорад, 1912, Д. Буковица 
и  Митровић Аксентије, 1913, Пауне. Минић Јован из Драчића, 
1924, искључен је због покушаја бекства преко границе. Спасо-
јевић Живан, Рађево Село, 1921, ће на Голом отоку провести две 
године. Митровића је Удба прво ухапсила, па је потом искључен 
из Партије. Лазаревић је искључен из Партије јер је, после пораза 
на изборима за НФ, говорио да ће”победити када дођу Руси.”28 На 
Голи оток је доспео и Милошевић Владета, пошто је говорио да 
„Арса Јовановић није требало да бега преко границе пешке, већ 
авионом.”29 Укупно је, на издржавање казне било је послато 34 
лица. У мају 1951, највише искључених је било из Заруба и Прије-
здића, не због Резолуције, већ због растурања Сељачких радних 
задруга. У Зарубама су сви осим једног искључени из Партије, 
док у Куницама и Стрмној Гори није ни било организације.30

Током 1952. године на Голи оток је интернирано 13 лица. 
Томић Милош из Белошевца, 1923, Алексић Златомир, 1917, из 
Дружетића и Марковић Миладин, службеник СНО, искључени 
су из партије као присталице ИБ. Томић је тврдио да је „СССР 
остала социјалистичка земља, да треба помагати С. Кореју у 
рату и није уништио Стаљинову слику у својој кући. Алексић је 

27 Првооптужени Павле Павловић, рехабилитован је 2007. Документација 
Вишег суда у Ваљеву.
28 МИАВ, Ф-СК СКС, к-82 и 85.
29 исто.
30 исто.
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радио на „разбијању СРЗ”  и „пијан је певао песме о Стаљину”. 
Занимљиво је да је више од 160 лица искључено из партије, а 
највише због одбијања да оду на рад у Мајданпек, док је Пимић 
Јаков из Лукавца, искључен због „непријатељског рада у сеоској 
радној задрузи”.31 Један трагичан догађај (самоубиство секретара 
фабричког комитета Народне омладине „Крушик“), код дела јав-
ности, повезиван је са ИБ.32 Због „неслагања са линијом партије 
и владе”, преко границе је пребегао Радовић Радисав, 1927, из 
Ђурђевца, иначе, резервни официр.33

Како је слабила опасност од ИБ-оваца, партија се окренула 
пречишћавању сопствених редова због низа других разлога: 
због недисциплине, недоласка на састанке, неплаћања члана-
рине, због религије, због лошег живота са женом, због крађе... 
Због непријатељског рада у служби, искључен је Ракић Момчило 
(1930) из Причевића, а Грбовић Милан из Мратишића, 1917, 4 
разреда гимназије, кажњен је строгим укором „због повезивања 
са непријатељским елементима”. Искључен је и Тешић Милан из 
„Стреле”, 17. јануара 1953, због „дволичности и клеветања народ-
не власти”.  Једино се за Јевтић Радмилу, 1922, која је искључена 
фебруара 1953, и Величковић Миливоја, наводи да је то „због 
сарадње са ИБ”. Радмила је, иначе, радила у Удби Осечина, а по-
том и у београдској Удби. Повезала се са ИБ-овцима, припрема-
ла летке да је Иво Лола Рибар убијен од партизана. Њен супруг, 
Јевтић М. Боривоје, био је председник Среског НО до фебруара 
1953, иначе у четницима је био као четовођа, а постао члан КПЈ 
1944. Кажњен је укором због „небудности по питању своје жене”. 
На Голом отоку је робијало шест лица.

Не знамо шта је значило  образложење о искључењу Чолић 
Александра:  „због стајања на недозвољеном месту”!!34

По мишљењу партијских активиста, четнички елементи су 
имали утицај на спровођење избора (за Савезну скупштину и 
за Срески НО) у Вујиновачи, Брезовицама и Поћути. Резултати 
избора су се  разликовали од оних који су званично саопштава-

31 исто.
32 МИАВ, Извештај Обласном комитету КПС за Београдску област, Ф-СК 
СКС, к-82.
33 исто.
34 МИАВ, Ф-СК СКС, к-84.
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ни: у „ћораву кутију” су убацили у Ситарицама – 54% бирача, 
Близоњама – 33%, Горићу – 35%, Брезовицама – 26%, Вујиновачи 
– 24%. Као разлози овоме у Извештају су наведени: „рад непри-
јатеља, свађе и нетрпељивост међу члановима КП у појединим 
ОПО.35 Утицаја је имала и „верска секта” која је врбовала кулачке 
елементе за своју организацију. У Котешици се у редове КП уву-
као Никола Туфегџић, четнички сарадник и кулак, који је „зама-
скирао своју прошлост, избегавао откуп и онемогућавао спро-
вођење мера”.36 Секретар МО у Паунама се повезао са кулацима, 
а председник МНО Попучке, од наплаћеног пореза, направио је 
себи кућу и користио материјал са задружног дома.

У 1954. забележене су само две интернације на Голи оток. Јуна 
1954, због непријатељског рада, искључен је Савић М. Живота, 
члан КПЈ од 1952, рођен 1928, а Грбовић Јелисавета је искључена 
18. фебруара 1954.37 До 1960, још је било логорисано пет лица. 
Из Извештаја о држању ИБ-оваца током ове године, види де да 
су били разврстани у три категорије: 1 – пасивни, већином су 
они који су били у затвору „на поправном раду”. „Неактивни су 
у друштвеном животу, не посећују конференције и не узимају 
учешћа у дискусији”!!; 2-најмања група су они који нису ревиди-
рали став. Они најчешће дискутују о нормализацији односа са 
СССР-ом и осталим земљама. Наведено је да је „један од њих” 
говорио да нормализација односа са СССР значи „исправљање 
става наших комуниста”, да је један учитељ причао како је „имао 
херојско држање у Удби”, али да су га „кукавице провалиле”, да 
Ђиласу и Дедијеру нисмо смели ништа да урадимо због Амери-
канаца. 3 – они који су потпуно на линији КПЈ, раде у синдика-
ту, ССРН. Појединци су аванзовали до председника радничког 
савета, одборника Среског већа произвођача. Забележено је да 
су неки од ових говорили да „треба бити обазрив према лукавој 
политици СССР-а” . У трећој групи највише је било радника, док 
су интелектуалци, углавном, били у прве две групе.38 Као поента, 
на крају извештаја се наводи да сви они „не уживају скоро ни-
какав углед, чак ни они најактивнији”, да су људи према њима 

35 исто.
36 МИАВ, Ф-СК СКС, к-85.
37 МИАВ, Фонд ОК СКС, к-269.
38 МИАВ, Ф-СК СКС, к-84.
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неповерљиви, па се саветује да не би било добро ако би некога од 
њих поново примили у партију!39

Занимљиво је да је из Партије искључено искључено 210 се-
љака, највише због пасивности и неплаћања чланарине. Како 
су пролазили критични тренуци проблема исхране, тако је КП 
губила интерес за сељаке, јер је „село све мање значило у соција-
листичкој изградњи”.40 Истовремено, отпори на селу колективи-
зацији и откупу, што је изазивало интервенцију репресивних и 
правосудних органа, утицали су на незаинтересованост сељака 
за чланство у КП.

Тренд искључивања из партије настављен је и током 1955, 
када је искључено 177 чланова.

Из једног извештаја предузећа „Крушик“, од 21. фебруара 1955, 
се види да је од 1949, било ухапшено 25 лица, од тога је осуђено 
24 лица, а ослобођено једно лице. Просечна казна износила је 6 
година. (1 инжењер, 1 официр, 3 техничара, 4 службеника и 16 
радника)

По ИБ су иступали, а нису хапшени већ само саслушавани 
или саветовани – 13 лица; отпуштено са посла због ИБ – „око 18 
лица”. Посматрано по годинама, хапшења су извршена: 1949 – 7, 
1950 – 3, 1951 – 6, 1952 – 7, 1953 – 1 и 1954 – 1. Чланова Партије 
било је 18.41 Током 1956. искључено је 159 чланова, од тога – 90 се-
љака. Уопште, по различитим основама, у срезу је, од 1952-1956, 
било искључено укупно 2.732 члана КП.42 Чланство је дискуто-
вало и о „случају Ђилас”, па је из Партије искључен  Душан Воји-
новић, члан Среског комитета.43

Према евиденцији, у срезу је вођен поступак против 63 ибе-
овца. Кажњено је било 44 лица (административним и судским 
казнама), а 19 је ослобођено. Део кажњених је дошао из ЈНА и 
других места. Из СК је искључено 41, а кажњено 8 лица. Оста-
лим казнама кажњено је још 49 лица. 

По линији ИБ-а, још је било 162 сумњива лица: радника- 19, 
службеника – 72, студената и ђака – 7, официра – 12, занатлија- 

39 исто.
40 Б. Петрановић, Историја Југославије 1918-1988, 3, Београд, 1988, 269.
41 МИАВ, Ф-СК СКС, к-84.
42 МИАВ, Ф-СК СКС, к-87.
43 исто, к-84.
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6, сељака и осталих – 6, сиромашних – 17, средњака – 21, кулака 
– 2. Укупан број хапшених и суђених: до 5 година – 32; од 5 до 10 
година – 5; преко 10 година – 7.

Повратници са Голог отока и искључени чланови партије 
налазили су се под будним оком и Удбе и ревносних чинов-
ника у предузећима у којима су добили посао. Сврставали су 
их у четири категорије: 1 – они који су били на издржавању 
казне; 2 – оне који су хапшени, па после истраге пуштени; 3 – 
оне који су искључени из СК а нису хапшени; 4 – оне који су 
кажњени разним казнама у СКЈ. Најмањe је било оних који су 
и даље били на линији ИБ-а44. Из два сачувана списка, са име-
нима лица која су била „на линији ИБ-а”, може се видети какве 
су им биле карактеристике. Најбудније су праћени бивши ло-
гораши. Тако се за Јагодић Миодрага, радника „Крушика“ на-
води да има „исте позиције”, док се за Пиштињат Миодрага, 
радника „Крушика“, наводи да је „ревидирао” и да је „пасиван”. 
За Видић Ненада, столара у „Стевану Филиповићу”, наводи се 
да је „политички позитиван, активан у синдикату”, а за Божо-
вић Животу да „лаје и сад”. Они, који су били само партијски 
кажњени, трудили су се да стекну поверење у своме окружењу. 
Ковачевић Рајко се  залагао на послу и „тежи да се оправда и 
исправи”, а Марковић Миладин „раскринкава непријатељске 
елементе.”45 Да није било једноставно дружити се са бившим 
осуђеницима, види се из прибелешке за Илић Жику, за коју је 
наведено да је „пасивна и незадовољна” и „да се дружи са На-
ђом” (мисли се на Нађу Ферлугу, наставницу, која је на Голом 
отоку провела две године, прим. М.Б.). 

Предмет праћења били су и ибеовци,  који су се по повратку 
са Голог отока или из других затвора, запослили у неком ваљев-
ском предузећу. На пример, за Глишу Костић, 1915, рођеном у 
Пироту, којег је КОС ухапсио и који је на Голом отоку провео 
две године, наводи се да „није ревидирао” , да је „и данас дрзак 
и да тврди да ће заувек остати пријатељ Руса”. Није ревидирао 
ни Павловић Риста, радник „Крушика“. За Ђаковић Радомира, 
земљорадника из Слатине, кратко је дописано – „ревидирао”, а 
за Ристивојевић Драгомира да је „хапшен”, али да је „ревидирао 

44 МИАВ, Ф-СК СКС, к-86.
45 МИАВ, Ф-СК СКС, к-82
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и да је активан”. За Ковачевић Ратомира је наведено да је био у 
КПД и да је „сасвим ревидирао”.46 

Приличан број лица се налазио на руководећим положајима, 
подвучено је у извештају, да је 15 лица из редова ССРН, да је 6 
лица емигрирало и да су се и даље дописивали са својима, али 
су та писма била фамилијарне садржине47 (подвукао М. Б.). Нај-
лојалнији су постали они који су „били на издржавању казне у 
„Мермеру”!48 Из ретких објављених сећања ваљевских Голоото-
чана, види се колико су пропатили и колико им је снаге било по-
требно да наставе са „нормалним” животом. Засновали су поро-
дице, а појединци су постали реномирани стручњаци у својим 
областима. Међутим, „године које су појели скакавци”, оставиле 
су трајни белег  у њиховим душама. Никада нису желели да при-
чају о своме страдању, плашећи се, пре свега,  за своје најближе, 
јер су и „зидови имали уши”. То су истицали чланови њихових 
породица у писмима, која су упућивали Вишем суду у Ваљеву, 
захваљујући се на рехабилитацији.

Знатан број ухапшених и затворених били су свршени гимна-
зијалци (назначено је у табелама)49. Неки су, после мале матуре, 
уписали другу средњу школу или су се запослили, један део је 
уписао студије, где их је и затекло хапшење, док је део бивших 
гимназијалаца прошао „само” са искључењем из Партије и изба-
цивањем са факултета. 

Не знамо из којих извора је З. Ранковић прикупљао податке о 
заточеницима Голог отока, али смо сматрали да треба објавити 
и имена до којих је он дошао иако их нема у објављеном доку-
менту. Ранковић наводи да су робијали и: Милорад Андрић из 
Маљевића, Срећко Богосављевић из Лопатња, Вукота Брајевић, 
официр на служби у Ваљеву, Радомир Ђорђевић из Кожуара, 
Александар Јанковић из Туђина, Душан Јанковић Црногорац, 
Уб, Мића Јањић из Осечине, Марко Јовановић из Г. Топлице, 
Михаило Јовановић Каћуша, Јелена Милутиновић из Ваљева, 
Јова Павловић Патак, Ваљево, Милорад Петровић, официр, Па-

46 исто, к-260, к-84.
47 исто, Извештај Среског комитета СКС Ваљево, бр. 32 од 2. фебруара 1957, 
упућен ЦК СКС Београд.
48 МИАВ, Фонд СК СКС, к-86.
49 Мали осврт на прошлост школе, која ове године слави 150 година постојања.
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вле Петковић из Калиноваца, Љубомир Петровић из Паљува, 
Милосав Петровић, Паљуви, Миодраг Радовановић, Ваљево, 
Богдан Станимировић, Коњиц, Радисав Тешић из Такова и Ра-
дисав Срећковић, Г. Црниљево. Наведено је још и име Милана 
Зеца, родом из Босанског Петровца, који је радио као официр 
(вероватно у Ваљеву), а који је на Голом отоку био од 14. јула 1952. 
до 29. новембра 1956.50 Исти аутор, наводи још нека имена. Тако 
је  Јевтић (Милош) Александар, 1922, Косјерић, по одслужењу 
седмомесечне казне, радио као учитељ у Г. Грабовици, а потом 
као директор ОШ „Сестре Илић”. Јовановић (Ђорђе) Миодраг 
Драган, 1905, стоматолог из Чачка, који је радио у Ваљеву, после 
изјашњавања за ИБ, „повучен је са свих политичких функција
.”51 У својој аутобиографији, Божидар Симић, наводи још имена, 
Животе Аџића из Непричаве, као и своје земљаке Убљане: Жи-
вана Ранисављевића, Славка Јовића и Вићентија Перића.52 Си-
гурно, да још има Голооточана до чијих имена нисмо дошли, као 
и оних који су казну издржавали у неком другом затвору.

Табела 1
ГОЛООТОЧАНИ И ИМФОРМБИРОВЦИ ИЗ ВАЉЕВСКОГ КРАЈА

Ред.
бр. Презиме, име оца, име Година 

рођења
Робијао 
од-до1

Висина 
казне

Врста 
казне

1 Алексић (Васа) Ранко 14.05. 1908. 12.09.1950-
9.12.1952.

24 
месеца

админис 
тративна 
-А

2 Андрић (Драгић)
Здравко 18.02.1922. 9.07.1959-

8.09.1961. 24м
посебна 
установа-
ПУ

3 Антонијевић(Живко) 
Стојадин 10.09.1924. 19.12.1951-

19.12.1953. 24м судска-С

4
Благојевић 
(Александар)
Миливоје

24.02.1928, 
Ђурђевац 
(Копривница) 

27.10.1951-
27.10.1955.

66м радио у 
Крушику

С, 
рехабил. 
2013.

5 Божовић Живота 12.07.1902, 
Ваљево

обесио се 
у затвору 
1955

50 Колубара, 84-87, 2001.
51 З. Ранковић, Биографски лексикон, књ. 2, св. 7 (1999) и књ. 2, св. 8 (2000), 
148.
52 Б. Симић, Банда Св. Гргура, Уб, 1997, 100.
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6 Босиљчић (Милоје) 
Богољуб

28.08.1924, 
Беомужевић

15.12.1952-
15.12.1955. 36м С, рехабил. 

2013.

7 Бркић (Милован) 
Слободан 19.06.1928. 1.07.1950-

12.01.1952. 18м С

8 Видић  (Јелица)Ненад 28.04.1922. 
Белошевац,

26.09.1951-
10.11.1953. 24м А, рехабил. 

2016.

9 Вујовић (Риста) 
Богољуб 8.11.1926. 8.09.1952-

8.09.1954. 24м, 4р гим. С, рехабил. 
2013.

10 Вукашиновић 
(Сретен) Веселин 27.11.1909. ?17.12.1951-

17.12.1953. 24м С

11 Вучићевић (Тихомир) 
Жива 1925. 3.12.1950-

9.05.1951. 18м А

12 Гајић Миодраг- Миле 25.02.1925. 9. 1949-март 
1952. гимн.

13 Грбић Живојин 9.11.1922. 23.07.1950-
17.03.1952. 18м А

14 Грковић (Петар) 
Момчило 19.12.1925. 7.07.1950-

12.08.1952. 18м; гимн. А

15 Даничић(Радојица) 
Душан

15.02.1920, 
Каменица

21.07.1951-
10.11.1952.  24м А

16
Драгићевић (Гмитар) 
Мирољуб

28.03.1926. 
Бела Паланка

23.02.1949-
3.12.1953.

живео у Ва, 
10г

С-КОС,2 
смањена 
казна

17 Јагодић (Миливоје) 
Миодраг 14.07.1925. 18.04.1949-

3.12.1953.  72м С, смањена 
казна

18 Јанковић (Станко) 
Живота 6.02.1923. 19.02.1952-

3.12.1953. 24м С

19 Јаношевић /Јаћим) 
Миодраг 16.04.1915. 3.07.1953-

3.01.1956. 30м С

20 Јеринић (Чедомир) 
Миломир 29.08.1929. 30.09.1950-

3.12.1953, 60м гимн. С

21 Јовановић (Милан) 
Драгољуб

12.02.1912, 
Ваљево

30.07.1949-
2.07.1955. 16 год.

С,  
смањена    
казна

22 Јокић (Бранислав) 
Радован 4.03.1928. 18.04.1949-

2.05.1950. 12м гимн. А

23 Зечевић (Владимир) 
Драшко 21.07.1919. 19.03.1949-

1.10.1949. 6 м А

24 Ивош (Војислав) 
Родољуб 1928 27.10.49-

29.11.49. 12м А

25 Јоксимовић (Миљко) 
Радиша 1928 2.03.1960-? 24 м ПУ

26 Јовановић (Ранисав) 
Андрија 28.02.1932. 1.09.1950-

28.12.1951. 24м А

27 Јовановић (Новица) 
Рада 1927. 19.04.1949-

31.12.1950.
18м, 
гимн. А
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28 Јовановић Новице 
Живорад 1925 19.04.49-

29.11.49  24м. гимн. А

29
Јоцев (Жарко) 
Драгољуб
(Бугарин)

1922, В. 
Каменица

28.04.1949-
20.05.1950. 20м А

30 Калуђеровић Ненада 
Јованка 16.02.1912. 16.02.49-

26.07.52. 24 м А

31 Каменица (Божидар) 
Радован 3.07.1925. 4.04.1950-

10.03.1952. 15м,  гимн. А

32 Кенић (Петар) 
Стојадин 17.01.1917. 1950-10. мај 

1951 12м А

33 Ковачевић (Петар) 
Радослав

1926, Мостар ; 
од 1949. у Ва

1950-
4.12.1954. 72м

С, условни 
отпуст, 
рехабил.

34 Лазаревић (Игњат) 
Никола 8.09.1912. 9.12.1949-

2.08.1951. 24м А

35 Максимовић 
(Драгомир) Душан3 11.06.1927 23.04.1949-

1.10.1949. 8м,гимн. А

36 Марковић Љубомир 
Милоје

30.03.1921, 
Каменица

21.07.1951-
10.11.1953. 24м А

37 Марковић (Радомир) 
Живота 28.11.1929. 6.03.1952-

1.12.1954. 36 м С

38 Милић (Стојадин) 
Обрад

15.05.1921., 
Ражањ

11.10.1951-
11.10.1955. 73м С, КОС

39 Матић (Миодраг) 
Милан 28.09.1925. 17.04.1951-

14.02.1954. 24м А

40 Милић (Радоје) 
Станислав 24.12.1930. март 1950-

10.10.1951. 12м А

41 Миловановић 
(Данило) Радоје 28.08.1926. 29.03.1951-3. 

12.1953. 72м С

42 Миловановић 
(Милисав) Радисав 9.08.1925. 13.04.1951-

8.06.1953. 24м А

43 Милић 
(Урош) Милица 11.12.1924. 15.05.1950-

30.05.1955. 16м С, смањена 
казна

44 Милошевић (Јован) 
Владета 9.08.1930. 3.10.1951-

3.12.1953. 36м С

45 Милутиновић 
(Милош) Предраг 11.01.1916. ? –до 

8.06.1953.
осуђен на 3 
године А

46 Минић (Илија) 
Чедомир 4.08.1891. 22.10.1949-

17.08.1951. 18м А

47 Михаиловић 
(Живота)Милисав

28.01.1925, 
Стајник-
Космај, Ниш

28.02.1949-
25.09.1950. 
1949

18м,био 
шумар у 
Ваљеву,

А, рехабил. 
2013.

48 Мишић (Живојин) 
Војислав4 1.07.1902. 25.05.1949-

1.05.1951.? 24м А

49 Никић (Божо) 
Василије

1926, Скадар, 
живео у Ва

25.01.1951-
3.12.1953. 36м, С, рехабил. 

2013.
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50 Николић (Чедомир) 
Милинко

26.01.1927., 
Петница

април 1949-
29.11.1956. 20м, гимн. С, 

помилован

51 Николић (Петар) 
Радосав

8.10.1906, 
Косјерић

27.10.1951-
1.12.1954.

39м, радио у 
Крушику С,КОС

52 Одаловић Славомир 
Славко

1914, Бока 
которска 1949-1952 12м, живео 

у Ва, 

А, 
рехабил. 
2013.

53 Павличић (Милован) 
Драгица

19. о2. 1928, 
Прилеп

19.о4.1949-
5.06.1951.

матури 
рала 1946. у 
Гимн.

А

54 Пантелић (Војислав) 
Живорад 20.04.1920. 31.08.1950-

29.07.1952. 24м А

55 Пантелић Јеврем 
Милорад

13.05.1916., 
Ваљево

26.03.1949-
29.11.1956.  16м гимн. С

56 Павловић Раденко 1917,Стубо 5.07.1949-
1.05.1951. 24м А

57 Павловић (Ђорђе) 
Владимир 1930. 18.02.1949-

1.10.1949. 24м А

58 Павловић (Крста) 
Јован 31.03.1922. ?-10.11. 1953. 48м гимн. А

59 Пакић Живота 
Миладинка 15.01.1928. 20.01.1953-

6.02.1954. 12м А

60
Перовић (Стеван) 
Радослав 1903. 4.06.1958-

26.12.1960. 24м гимн. ПУ

61 Петровић (Живко) 
Вера 19.06.1921. 23.03.1951-

6.04.1953. 24м А

62 Петровић (Петар) 
Светислав 10.12.1925. 20.04.1949-

29.11.1956.
20м; 4р. 
гимн.

С,
помилован

63 Петровић (Лазар) 
Властимир 12.07.1926. 21.04.1949-

17.08.1951. 72м С

64 Петровић (Лазар) 
Томислав 11.09.1931. 21.04.1949-

17.08.1951. 96м С

65 Пиштињат (Ђуро) 
Милан 25.05.1927. 15.04.1949-

29.11.1956.
17м 3раз.
гимн

С, 
помилован

66 Пиштињат(Ђуро) 
Миодраг

1924 9.08.1949-
25.09.1950. 18м 1

67
Продановић 
(Владимир) Златија 25.09.1929. 8.05.1949-

31.12.1950. 15м, гимн. 1

68 Радаковић Душан 
Дука 31. мај 1923 22.09.1949-

25.09.1950

12м, 
секретар 
МК Ској

1

69 Радосављевић (Воја) 
Катарина 13.09.1918. 4.09.1951-

22.06.1953. 24м 1

70 Радосављевић 
(Божидар) Милан 15.05.1928. 11.03.1954-

29.11.1956. 42м С 
помилован

71 Радовановић 
(Драгомир) Милан 13.09.1928. 5.06.1958-

24.12.1960. 24м ПУ
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72 Рафајловић (Душан) 
Драгољуб 20.09.1923. 7.10.1949-

25.09.1950. 12м А

73 Ракић (Матија) 
Бранко 4.10.1900, 29.04.1949-

14.02.1954. 48м А

74 Рељић (Саво) Данило 5.03.1914. 3.04.1951-
8.06.1953. 24м А

75 Ристић (Боривоје) 
Жарко 3.10.1922. 19.08.1950-

28.12.1951. 24м А

76 Ристић (Саво) 
Мирослав 25.03.1930. 23.02.1950-

28.12.1951. 18м А

77 Ристивојевић 
(Светомир) Милисав 6.01.1922. 15.11.1952-

12.03.1955. 24м А

78
Спасојевић (Милорад) 
Живан 4.09.1921. 19.01.1951-

3.01-1953. 18м А

79 Станковић (Коста) 
Драгослав 30.11.1914. 30.12.1950-

1.12.1954. 60м,
С,условни 
отпуст, 
рех. 2013.

80 Стефановић (Милић) 
Милан 19.08.1931. 27.09.1951-

29.11.1955. 96м, 
С, условни 
отпуст, 
рех. 2013.

81 Стоиљковић 
(Светислав) Славко

12.09.1923, В. 
Каменица

4.06.1949-
29.11.1956. 16м С

82 Стојановић (Ранђел) 
Стеван

17.12.1903, 
Каменица ? - 8.06.1953. 24м А

83 Ферлуга (Андрија) 
Нађа 5.10.1929. 15.09.1951-

24.11.1953. 24м А

84 Филиповић (Обрен) 
Велимир 6.04.1915. 2.04-1949-

30.12.1956. 12 год. С

85 Фивеш (Људевит) 
Драгутин 1912., Хрват 27.02.1951-

25.02.1954.
48м А

1 Дан хапшења не значи и дан када је лице интернирано на Голи оток.
2 Контраобавештајна служба ЈНА
3 Његова два старија брата, гимназијалца, нестала су у јединицама ЈВуО 
1944/45.
4 Син војводе Живојина Мишића
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Табела 2

ГОЛООТОЧАНИ СА ПОДРУЧЈА: 
Љиг- шифра 129; Мионица-130; Осечина-131; Уб- 132; Срез Ваљево-812; 

Србија-990.

1 Аничић (Велисав) 
Живота

16.04.1925, 
Непричава

13.02.1951-
3.12.1953. 48м С

2 Ашковић (Драгољуб) 
Милорад

6.09.1929, 
Бањани

10.10.1952-
12.03.1955.

4р гимн. 
24м А

3 Биондић (Славко) 
Љубомир 2.12.1930, Уб 21.08.1951-1-

12-1954. 42м С

4 Атлић (Васа) Мирко 20.10.1923, 
Трњаци

13.11.1951-
29.11.1956. 96м С

5 Бурсаћ (Стеван) 
Стеван

6.02.1927, 
Книн/Трњаци

15.01.1951-
9.12.1952. 18м А

6 Вукашиновић  
(Миљан) Станиша

23. 03.1923, 
Пепељевац

4.05.1949-
2.05.1950. 12м А

7 Вулетић (Радисав) 
Витомир5

1926, 
Лончаник

27.04.1949-
2.5.1950. 6год. А

8 Грујичић (Здравко) 
Милорад

28.10.1921, 
Лајковац

28.04.1949-1. 
10 1949. 15м А

9 Драгојловић 
(Миливоје) Синиша 5.08.1929. 12.05.1951-

25.02.1954. 24м А

10 Ђукановић (Спасоје) 
Симеун 14.09.1925, Уб 23.02.1951-

29.11.1956. 72м, гимн.  С 

11 Ђукановић (Спасоје) 
Мирослав 21.10.1923, Уб 14.10.1949-

1.05.1951.  12м, гимн.    А

12 Ђурић (Милоје) 
Драгољуб 1910. 20.05.1949-

29.11.1949. 12м А

13
Ђурић (Милутин) 
Момчило

1.06.1912, 
Комирић

1.10.1948-
29.11.1952. 10год.   С, смањена 

казна

14 Живановић (Коста) 
Крста

5.09.1921, 
Таково

15.12.1950-
10.03.1953. 24м А

15 Илић (Милош) 
Василије 1.04.1923. 11.02.1952-

11.02.1955. 48м С

16 Јакић (Љубомир) 
Живојин 19.11.1908. 22.09.1952-

29.11.1956. 96м   С, 
помилован

17 Јеленковић (Љубисав) 
Витомир 17.02.1935. 1955-1957. 24м    С,условни 

отпуст

18 Јеремић (Светолик) 
Милан 5.07.1911. 3.03.1953-

6.07.1954. 24м А

19 Јеротић (Сима) 
Миливој 31.10.1930. 19.09.1951-

3.12.1953.  48м    С, КОС

20 Јевтић (Милосав) Лука 28.09.1925. 10.08.1953-
10.08.1956. 36м    С
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21 Јефтић (Љубомир) 
Љубинка

12.10.1926.
Осечина

4.03.1949-
22.06.1953.

 48м, 
два пута 
кажњавана

А

22 Јовановић (Љубомир) 
Бранислав

13.08.1920, 
Пепељевац/
Љиг

22.02.1951-
16.10.1952.  18м  А

23 Јовановић (Јован) 
Веселин

29.04.1927. 
Шарбане,

8.03.1952-
25.02.1954. 24м, гим. А

24 Јовановић (Живота) 
Радослав 19.09.1926. 27.11.1950-

16.10.1952. 20м А

25 Јовановић (Милисав) 
Драгослав 15.12.1928. 11.07.1950-

28.12.1951. 24м    А

26 Јовановић (Драгомир) 
Станимир

25.09.1911. 
Мионица

25.11.1949-
8.06.1953.  24м А

27 Јованчић (Радован) 
Владан 6.03.1923. 3.12.1950-

3.01.1953. 24м А

28 Јовичевић (Обрад) 
Јеврем 24.11.1914. 21.03.1950-

8.06.1953. 36м А

29 Казимировић 
(Пантелија) Живана 8.04.1924. 7.09.1949-

31.12.1950. 24м   А

30 Ковачевић (Богосав) 
Добросав 1926. 21.06.1949-

2.08.1951. 24м А

31

Лаловић (Светозар) 
Драгомир 9.07.1904. 28.02.1950-

29.11.1956. 9 год. С, 
помилован

32 Лукић (Ненад) 
Радомир 14.07.1923. 29.04.1949-

1.10.1949. 24 м А

33 Матић (Милисав) 
Велисав 12.08.1923. Уб 25.03.1952-

10.11.1953.  12м А

34 Мићановић 
(Стојадин) Миодраг

1.02.1926. 
Мионица ?

10.06.1949-
1.05.1951. 24м гимн. А

35 Михајловић (Лазар) 
Добривоје 28.02.1927. 20.09.1952-

27.11.1954. 24м А

36 Негић (Будимир) 
Здравко 1922 18.10.1948-

2.05.1950

14м    
завршио 
Гимн. 1941.

А

37
Новаковић (Чедомир) 
Милован 25.10.1928. 24.09.1949-

10.07.1951. 18м С

38 Обреновић (Милан) 
Славиша

29.01.1923. 
Љиг

16.04.1949-
1.05.1951. 20м А

39 Павловић (Војислав) 
Бранислав 16. 02.1922. 11.05.1949-

17.08.1951. 36м     С

40 Пантић (Миодраг) 
Александар 28.07.1931 11.01.1950-

1.05.1951  18м А

41 Пејовић (Петар) Миле 5.05.1925. 28.08.1948-
3.12.1954.

15м 
смањена 
казна

С
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42 Петровић (Андрија) 
Божо

1.01.1924. 
Лајковац

11.03.1949-
22.12.1951. 60м С, КОС 

43 Петровић (Милан) 
Витомир

10.01.1911 
Лајковац

21.11.1950-
31.05.1952. 15м А

44 Петровић (Драгомир) 
Милосав 26.11.1923. 15.03.1949-

3.01.1953. 24м А

45 Петровић (Ненад) 
Зоран 14.06.1925. 11.12.1952-

1.07.1955. 24м    А

46 Петровић (Новица) 
Михајло 25.05.1907.

14.11.1950-
10.11.1953. и 
од јануара 
1960-?

36м   А, а други 
пут ПУ

47 Петровић (Милић) 
Драгиша6 1927. 18.03.1949-

25.11.1953. 48м    А

48 Поповић (Момчило) 
Александар7 22.11. 1929. Уб 11.06.1954-

29.11.1956. 24м А

49 Петровић (Радован) 
Веселин 3.03.1921. 3.03.1951-

30.03.1955.
60м,  на 
рођендан

С,КОС, 
смањена 
казна

50 Радић (Јанко) Јозо 17.03.1921, 
Мионица

12.01. 1949-
26.09.1950.  24м А

51 Ранковић 
(Александар) Славко8 31.10.1928. 1.09.1948-

16.10.1952. 36м  гимн. А

52 Савић (Вићентије) 
Стојадин

14.10.1927, 
Лајковац

1.09.1948-
16.10.1952.  24м С

53 Симић (Милован) 
Божидар9

15.01.1925, 
Гуњевац

26.11.1948-
22-12-1951. 96м С, условни 

отпуст

54 Симић (Живко) 
Здравко

24.02.1929, 
Гуњевац

12.03.1951-
12.09.1955.

9 год. гим. 
смањена 
казна

С,рехаб .  
2007.

55 Смиљанић (Андрија) 
Тихомир

14. 11. 1906. 
Славковица

11.06.1951-
14.02.1954. 24м А

56 Станишић (Петар) 
Миомир 10.10.1926. 3.07.1949-

25.09.1950. 18м  А

57 Тодоровић (Живојин) 
Синиша 7.04.1930. 29.03.1950-

29.03.1954.

 60м 
смањена 
казна

С, КОС 

58 Топаловић(Драгомир) 
Недељко 1911, Царина 1952-

23.02.1954.
24м,живео у 
Панчеву, 

А, рехаб. 
2013.

59 Чолић (Драгић) 
Бошко10

14.10.1910., 
Радљево

6.01.1951-? 
29.11.1956; 
29/07.59-
24.10.61.

 24м С

5 Универзитетски професор руске књижевности у Н. Саду.
6 О његовом робијању, писао је Д. Божић, Црвени метак, Моравци, 2017, 77-90.
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7 Познати драмски писац.
8 Радио као професор Грађевинског факултета у Београду.
9 У документацији је погрешно наведено име оца Милорад, уместо Милован, 
па је Симић, најпре, морао да подноси документа на основу којих би суд тач-
но утврдио његов идентитет, да би га, потом, рехабилитовао. Документација 
Вишег суда у Ваљеву.
10 Био лични Титов пратилац. Један од тзв. „двомотораца”, тј. повратника. 
Прву казну је издржавао од 6. јануара 1951. до 29. новембра 1956, а другу од 
29. јула 1959, до 24. октобра 1961.
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ФОТОГРАФИЈЕ

Део документа о кажњеним члановима КП, са дописаним 
карактеристикама (МИАВ, Ф-СК КПС, к-260).
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Део документа о кажњеним члановима КП, са дописаним 
карактеристикама (МИАВ, Ф-СК КПС, к-260).

Део документа о искљученим члановима КП, Ф-СК СКС, к-85
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ПРИЛОЗИ
SUPPLEMENTS

Дејан В. Поповић 
Ваљево 
dejan.popovic0@gmail.com

ХУМАНИТАРНА ПОМОЋ ВАЉЕВСКОГ КРАЈА 
ЗЕМЉОТРЕСОМ РАЗОРЕНОМ СКОПЉУ 1963. ГОДИНЕ

Скопље, град од 200.000 становника у раним јутарњим сати-
ма 26. јула 1963. године погодио је незапамћени земљотрес, који 
је однео 1070 људских живота и проузроковао повреде код неко-
лико хиљада грађана. То је била највећа елементарна несрећа у 
Југославији, која је потпуно или делимично уништила око 85% 
стамбеног фонда града. Бројне фабрике у граду и непосредној 
околини претрпеле су мања или већа оштећења, те нису могле 
даље да наставе своју производну делатност. Одмах после не-
среће у град на Вардару дошао је председник Републике Јосип 
Броз Тито који је изјавио да сви грађани земље треба да помог-
ну у изградњи разрушеног Скопља. Истог тренутка почела је да 
пристиже помоћ из целе земље, као из многих других држава 
света у медицинском, санитетском материјалу, новцу, намирни-
цама. Са разних крајева земље и света пристизали су и разних 
врста стручњаци: лекари, медицинско особље, спасилачке еки-
пе, инжењери, ватрогасци, занатлије, радне бригаде. Из ваљев-
ског краја помоћ је несебично стизала већ од првих дана кризе 
од свих радних организација и грађана.

Дана 28. јула 1963. године одржана је Среска конференција 
Социјалистичког савеза радног народа Ваљево (у даљем тексту 
ССРН) на коме је формиран срески Штаб за организовање и 
прикупљање помоћи грађанима Скопља. Дан касније (29. јула) 
одржане су општинске конференције ССРН у Осечини, Миони-
ци, Лајковцу, Убу, Лазаревцу и Љигу са задатком прикупљања 
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помоћи за унесрећене у земљотресу1. Одлуке које су том прили-
ком донете тицале су се рада месних организација (МО) ССРН 
које су одмах организовале акције на терену за прикупљање по-
моћи. Грађани су могли да дају помоћ у новцу, намирницама или 
као добровољни даваоци крви. Месним организацијама ССРН је 
нарочито стављено до знања да приликом прикупљања новца 
или намирница одговорни морају да буду посебно обазриви да 
не би долазило до неких негативних појава. С тим циљем наба-
вљени су блокови признаница, па је сваком грађанину издава-
на иста на издвојени прилог, а у њој се наводио износ помоћи; 
спискови приложника су вођени и чувани у партијским органи-
зацијама. Део намирница које су том приликом примљене биле 
су уновчене, а затим је новац уплаћиван на жиро рачун бр. 104-
11-620-1 код Комуналне банке на текући рачун фонда за помоћ 
Скопљу. Постојаније намирнице су прикупљане на одређено 
место сабирно, затим су писани извештаји о њиховој количини 
и стању и на крају је организован њихов превоз до угрожених. 
Посебно се водило рачуна о томе да екипе, које су од грађана 
прикупљали прилоге, буду састављене од одговорно и морално 

1 Међуопштински историјски архив Ваљево (у даљем тексту МИАВ), Фонд: 
Општинска конференција ССРН Осечина 1955–1990, инв. бр. кут. 40, пр. бр. 
1. Срески штаб ССРН у Ваљеву бројао је 13 чланова.

Рушевине у Скопљу, јул 1963. године – извор интернет
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исправних људи, који би овај посао прихватили као хуману ду-
жност, коју треба што савесније да обаве. Широм среза пријавио 
се већи број грађана који су хтели угроженима да дају крв, па су 
одговорни сачинили списак свих таквих лица у случају потребе 
давања ове драгоцене течности. Тако су општински штабови у 
Осечини и Мионици, испред општинске организације Црвеног 
крста организовали добровољно давање крви.2

Већ крајем јула месеца упућене су велике количине помоћи из 
ваљевског среза пострадалима у Скопљу. У општини Лајковац у 
рекордном року прикупљено је преко четири и по милиона ди-
нара, а радници и службеници су се одрекли дводневних зарада 
у корист угрожених. Рударски басен „Колубара“ из Лазаревца 
послао је пострадалима 150 вагона сушеног угља у вредности 

2 М. Витезовић, У Мионици осамдесет добровољних даваоца крви, „Напред“ 
бр. 760 од 2. августа 1963, стр. 2

Крв за рањене у Скопљу – даваоци крви у Ваљевској болници, 
јул 1963. године (извор лист „Напред“)
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преко 7 милиона динара, термоелектрана Обреновац издвоји-
ла је пет милиона динара, а Лазаревчани су опремили у Скопље 
три екипе – санитетску екипу састављену од лекара и медицин-
ског особља, техничку екипу састављену од техничког особља и 
опремљену машинама и алаткама за подизање терета и сечење 
метала и екипом спасилаца која је била састављена од инжење-
ра, рудара и варилаца. У општини Љиг прикупљено је милион 
динара, у Белановици велике количине намирница. Већи број 
грађана Уба пријавио се пред просторијама Црвеног крста да дâ 
крв, а један број грађана се пријавио у омладинске бригаде за 
добровољни рад на скопским рушевинама. Трговинско преду-
зеће „Тамнава“ са Уба дало је робе у вредности од милион ди-
нара. Грађани Мионице су донирали милион и седамстопедесет 
хиљада динара Скопљу. Земљорадничке задруге у Осечини и 
Пецкој за два дана прикупиле су милион динара на име помоћи, 
здравствена станица Пецка 200.000 динара, а предузеће „Под-
горка“ 156.000 динара3. Општина Каменица је прикупила мили-
он динара новчане помоћи.

Као највећи град среза Ваљево је на име помоћи прикупило 
највише средстава, што у новцу, намирницама, крви, смештај-
ном простору и индустријским артиклима. На седници општи-
не Ваљево одлучено је да се обезбеди смештај за рањенике, као 
и за скопску децу која су била смештена на летовалиштима на 
Дивчибарама, Рајцу, у Боговађи, у Дому ученика у привреди. 
Укупно је био предвиђен смештај за 400 скопских малишана. 
Одлукама Скупштине Ваљево у Скопље послато је десетак ме-
дицинских и техничких екипа. Скоро све ваљевске фирме пону-
диле су техничку помоћ. Предузеће „Србијанка“ дала је 6.000 ки-
лограма воћа и поврћа, предузеће „Стеван Филиповић“ кревете 
у вредности милион и по динара, „Елинд“ електроинсталациони 
материјал и електричне апарате за домаћинство у вредности од 
милион и по динара. „Крушик“ је сакупио 8 милиона динара, 

3 МИАВ, Општинска конференција ССРН Осечина, 1955-1990, инв. бр. кут. 
40, дел. бр. 99. У осечанском крају су, поред новца, прикупљане су и прехрам-
бене намирнице (пшеница, кромпир, пасуљ, сланина, маст, дуван) које су 
уновчене и новац је преко СОССРН предат даље у Скопље. Као пример мале 
средине која је прикупила знатна средства за помоћ Скопљу истицана је ме-
сна организација СРНС Горње Црниљево. Сељани из Остружња прикупили 
су 100.000 динара помоћи унесрећенима.
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„Стрела“ милион динара, „Предузеће за путеве“ милион динара, 
Дом здравља 500.000 динара, „Градац“ милион динара, Пивара 
400.000 динара. Предузеће „Јабланица“ послало је грађевински 
материјал, машине, техничко особље, неколико камиона и вози-
ла, као и екипу грађевинских стручњака. СО Ваљево дала је ва-
трогасну екипу и екипу водоинсталатера, а болница хируршку 
екипу и пријем за 100 рањеника4.

У првим данима након земљотреса, широм ваљевског краја 
одржани су састанци с руководиоцима свих привредних орга-
низација среза. У организацији Среског одбора ССРН Ваљево 
организован је пријем омладине у радне бригаде које су почет-
ком августа бројале преко 2000 људи спремних да се одазову по-
зиву из Скопља.5 Одлучено је да се заложи грађевинска опера-
тива и радне организације ваљевског краја, чија је производња 
била ангажована за потребе градилишта у Скопљу. Сва помоћ 
из региона морала је проћи кроз књиге Среског штаба у Ваље-
ву, који је давао одобрење шта се могло послати унесрећенима6. 
Уједно, преко средстава јавног информисања извештавало се 
грађанство како и у ком обиму се скупљала помоћ за разорено 
Скопље7. Срески одбор ССРН је на својим седницама истицао да 
се другови комунисти морају доказати у помоћи братском наро-
ду у Скопљу, а да се усвојени друштвени планови, инструкције, 
смернице и директиве надлежних власти у вези помоћи морају 
беспоговорно извршавати.

Почетком августа месеца 1963. године дошле су и прве групе 
расељених у ваљевски крај: тако су Адемовски Реџеп и Адемов-

4 Људи ваљевског среза пружају братску помоћ, “Напред“ бр. 760 од 2. авгу-
ста 1963, стр.1-2 и Колубарски басен: Хиљаду пет стотина тона сушеног угља 
Скопљу, “Напред“ бр. 761 од 9. августа 1963, стр.1
5 Све више пријава у бригаде за Скопље, “Напред“ бр. 760 од 2. августа 1963, 
стр. 2. Поменути број омладинаца пријављених за радне акције долазио је са 
целокупне територије среза – нап. аут. 
6 Општински штабови су свакодневно извештавали срески штаб о различи-
тим врстама помоћи пострадалим у Скопљу, а срески је извештавао репу-
блички, а овај савезни. Председник среског народног одбора у Ваљеву био је 
Марко Радуловић – нап. аут.
7 Информације о помоћи ваљевског среза Скопљу преношене су преко тала-
са радио Београда, локалног листа “Напред“, већег броја памфлета и књига 
– нап. аут.
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ски Вајсвију из Скопља нашли смештај у Подгорини, у вароши-
ци Осечини8. У исто време широм ваљевског краја стизала су 
деца из Скопља. Тако је у Љигу било смештено 102 детета, од 
чега је 83 било смештено на планини Рајцу у планинском од-
маралишту. У Ваљеву је било смештено 55 деце, у Лазаревцу 16, 
Лајковцу 7. Урађена је адаптација дома на Дивчибарама, у који 
је примљено 10 малишана; интернат Учитељске школе на Убу 
био је спреман да прими 35 деце, а основна школа у Каменици 
је уз адаптацију школске зграде изразила спремност да прими 
40 малишана. За сву ову децу организоване су предшколске и 
школске активности9. Руководство фабрике „Крушик“ посети-
ло је одмаралиште „Пане Ђукић“ на Рајцу, где су били смеште-
ни малишани, и предало деци пакете. Бригу о деци водиле су 
васпитачице из Скопља10. Дана 13. августа одржана је у Ваљеву 
седница Среског штаба за помоћ Скопљу, на којој су учествовали 
и представници републичког штаба. Тема седнице била је најбр-

8 Један број расејаних лица примљен је у приватној режији, или су дошли код 
својих рођака. Председник општинског штаба за помоћ Скопљу у Осечини 
био је Јаков Јевтић – нап. аут.
9 Помоћ и даље стиже, “Напред“ бр. 761 од 9. августа 1963, стр. 1 и Помоћ из 
Подгорине, “Напред“ бр. 761 од 9. августа 1963, стр. 2
10 Ј. Стојић, Осећамо се као код куће, “Напред“ бр. 761 од 9. августа 1963, стр. 2

Редови за давање крви у Ваљевској болници (фото: „Напред“)
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жа и најефикаснија помоћ у прихватању скопских избеглица у 
ваљевском срезу. Потврђене су инструкције републичког штаба 
и Савезног извршног већа (СИВ-а) да скопске избеглице не могу 
да се запосле у време кризе на тлу Републике, али да ће сви рад-
ни људи са угрожених подручја примати редовно своје плате. 
Што се тиче деце школског узраста доспеле са подручја Скопља, 
одлучено је да се тамо где постоји највећа концентрација уче-
ника отворе одељења са наставом на македонском, албанском и 
турском језику11. 

Средином августа месеца из Скопља су се враћале специја-
лизоване екипе ваљевских предузећа, које су радиле на сечењу 
гвоздених арматура, спасавању преживелих из рушевина и раш-
чишћавању скопских улица. Ваљевске екипе радиле су заједно 
са Армијом и другим екипама из земље и света. Екипе су прове-
ле на терену десетак дана, а радиле су у сменама од по 12 сати. У 
овом послу истакла се екипа варилаца из три ваљевска предузе-
ћа – „Крушик“, „Прогрес“ и „Градац“. Екипа ваљевских варилаца 
добила је захвалницу међу 130 екипа варилаца из целе земље12.

И установе културе, као и школе са подручја среза учество-
вале су у прикупљању хуманитарне помоћи. Тако је КУД Абра-
шевић дало већи број представа за грађанство, а сав приход од 
улазница уплаћиван је на жиро рачун помоћи Скопљу. Ученици 
ваљевских основних школа „Милован Глишић“, „Жикица Јова-
новић Шпанац“, као и ученици ОШ „Милован Глишић“ из Рај-
ковића прикупљали су новчане прилоге, али и школски прибор, 
одећу и обућу угроженим скопским малишанима13.

Вредност сакупљених средстава као и других видова помоћи 
са подручја СР Србије у корист Скопља износила је у периоду 

11 Дугорочнији смештај деце и мајки, “Напред“ бр. 762 од 16. августа 1963, 
стр. 1
12 МИАВ, Скупштина среза Ваљево, Записник заједничке седнице оба већа 
од 3. октобра 1963, књ. бр. 36 и Шест дана у порушеном Скопљу, “Напред“ бр. 
761 од 9. августа 1963, стр. 2
13 Сав приход од представе Абрашевић шаље становништву Скопља, “На-
пред“ бр. 761 од 9. августа 1963, стр. 5; Помоћ скопским ученицима, “Напред“ 
бр. 770 од 11. октобра 1963, стр. 6; Пионири ОШ Жикица Јовановић Шпанац 
за спомен-дом пионирима у Скопљу, “Напред“ бр. 771 од 18. октобра 1963, 
стр. 6, Помоћ Скопљу, “Напред“ бр. 772 од 25. октобра 1963, стр. 6, Прилог за 
Скопље, “Напред“ бр. 773 од 1. новембра 1963, стр. 7
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јул–септембар 1963. године преко 4 милијарде динара, од чега су 
биле 3 милијарде и 100 милиона новчаних прилога. Одлукама 
Савезне скупштине и СИВ-а од октобра месеца исте године пре-
лазило се на дугорочно и планско уклањање последица земљо-
треса у Скопљу14. 

Дана 9. септембра 1963. године Савезна скупштина је изгласа-
ла Закон о народном зајму за обнову и изградњу Скопља. Зајам 
је уписан у новчаном износу од 30 милијарди динара, с тим што 
је поменути износ било дозвољено премашити, а сва средства 
вишка уносила су се у фонд за обнову и изградњу Скопља. Том 
приликом одлучено је да се са уписом зајма отпочне 25. септем-
бра и да траје до 15. октобра исте године. Прелиминарне подат-
ке је обрадио СИВ преко својих радних тела. Уплата новчаних 
средстава вршила се преко посебно одштампаних признаница 
у једној или највише 6 месечних рата. Неколико дана касније, 
18. септембра 1963. године, у Ваљеву СОССРН у Ваљеву форми-
рао је радну групу која је имала задатак да политички организу-
је и прати читаву акцију уписа народног зајма за Скопље, који 
се управо тих дана расписивао на савезном нивоу. Ова радна 
група је потом формирала општинске одборе при мањим ме-
стима среза, а ови месне, који су у својим срединама организо-
вали агитацију код грађанства и сеоског становништва за упис 
зајма. У срезу су издаване бројне брошуре и публикације у вези 
са зајмом, а саветовања и предавања одржавана су и у најмањој 
сеоској заједници15. Затим је СО Ваљево дана 27. септембра име-
новала Општинску комисију у Ваљеву за упис народног зајма за 
обнову и изградњу Скопља по скраћеном поступку. Председник 
ове комисије био је Слободан Дудић, директор експозитуре Ко-
муналне банке у Ваљеву. Уз Дудића, у раду комисије нашло је 
учешћа још 12 лица: основане су и бројне поткомисије које су се 
бавиле потребним организационим пословима16. 

14 МИАВ, Општинска конференција ССРН Осечина, 1955-1990, инв. бр. кут. 
40, дел. бр. 299/2
15 Исто. Вид. и текст Р. П. Припреме за упис народног зајма, “Напред“ бр. 767 
од 20. септембра 1963, стр. 2
16 МИАВ, Фонд: А.1.5.23 Скупштина општине Ваљево – Ваљево (1944–) 1944–
981, година 1963–1964, инв. бр. кут. 107 и Скупштина среза Ваљево, Записник 
заједничке седнице оба већа од 3. октобра 1963. године, књ. бр. 36
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На износ уписаног зајма држава је издавала обвезнице у апо-
енима од 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000 и 
1.000.000 динара, које су гласиле на доносиоца. Обвезнице су до-
носиле 6% годишње камате, а зајам се требао да исплати у року 
од седам година17. Зајам су уписивали сви појединци (као и стра-
на правна и физичка лица), привредне, непривредне, друштве-
не организације, друштвено политичке заједнице. Сва лица у 
радном односу уписивала су зајам у својој радној организацији. 
Пољопривредници су имали уплатна места у земљорадничким 
задругама или у месним организацијама Социјалистичког саве-
за. Лица слободних професија уписивала су зајам у својим ко-
морама и удружењима. Припадници ЈНА имали су своја уписна 
места при војним поштама, а службеници народне милиције и 
СУП-а имали су посебну уписну службу.

Сваки уписник добијао је посебне формуларе на којима се 
уписивала висина суме и број рата. Уплата се вршила путем 
вирманских налога, и то на јединствени број жиро-рачуна за по-
дручје целе државе18.

Узимајући учешће у изградњи и обнови Скопља, дрвно-инду-
стријско предузеће „Стеван Филиповић“ из Ваљева преузело је 
обавезу изградње и испоруке 170 дрвених, монтажних кућица, 
са два двоипособна стана, укупно 340 станова. Вредност ових 
кућица износила је око три стотине милиона динара. Да би се 
овај посао одрадио како ваља и на време, предузеће је у року од 
неколико дана подигло провизорне производне просторије, где 
су постављене машине и запослено је нових 60 радника, највише 
столара19. У исто време, абаџијско-кројачка задруга у Лазарев-
цу произвела је и испоручила за пострадале у Скопљу већи број 
камп-кућица, са укупно 1000 лежајева20.

17 З.Ј. Народни зајам за Скопље, “Напред“ бр. 767 од 20. септембра 1963, стр. 
1 и казивања Мана Ћука, забележена 8.3.2020. Обвезнице зајма нису испла-
ћене њиховим власницима у наредном периоду и поред успостављања при-
вредне реформе 1965. године
18 Р.П. Расписан народни зајам за обнову Скопља, “Напред“ бр. 767 од 20. сеп-
тембра 1963, стр. 2
19 Тристотине четрдесет станова за Скопље, “Напред“ бр. 767 од 20. септем-
бра 1963, стр. 2
20 Бора Стојановић, Абаџије у Лазаревцу производе камп кућице, “Напред“ 
бр. 767 од 20. септембра 1963, стр. 3
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Општинска комисија за упис народног зајма и Срески одбор 
социјалистичког савеза изнели су план и процену зајма на тлу 
ваљевског среза по којим би исти могло да упише око 100.000 
грађана у укупној суми од око 586 милиона динара. Планови 
су прослеђени Републици, која је дала директиве да се ове суме 
зајма што пре прикупе, а ако је могуће и премаше. Стога су у 
септембру месецу у више наврата при раду Среског одбора со-
цијалистичког савеза, али и саме СО Ваљево, присуствовали ре-
публички кадрови, да се увере у делатност комуниста ваљевског 
краја. По примљеним републичким директивама, срески одбор 
ССРН је општинској комисији за упис зајма у Осечини на осно-
ву статистичких података предао елаборат колики би требало да 
буде оријентационо износ висине зајма који треба да се упише у 
осечанској општини. На основу њега сазнајемо да је било пред-
виђено да радници и службеници упишу 2,100.000 динара зајма, 
индивидуални пољопривредни произвођачи и остала слободна 
занимања 4,746.000 динара, друштвено-политичке заједнице 
1,200.000 динара, укупно 8,046.000 динара. Општинска власт у 
Осечини је добила инструкције да се сместа упозна са депешом 
број 6 Републичке комисије за упис народног зајма и са се хитно 
предузму све потребне мере да се у потпуности и на време извр-
ше поменути задаци.

Упис народног зајма за обнову Скопља отпочео је раних ју-
тарњих сати 25. септембра. Пословима око припреме и уписа 
зајма у општини Ваљево руководио је Општински одбор Соци-
јалистичког савеза и Општинско синдикално веће, као и Коми-
сија за упис народног зајма, која је била радно тело СО Ваље-
во. Велике суме зајма уписали су радници предузећа „Крушик“ 
– тако су радници Чедомир Васиљевић и Петроније Јовановић 
уписали по 100.000 динара зајма. Колики је то износ био пред-
ставићемо ако кажемо да су просечна примања у ваљевској оп-
штини у привреди била око 22.000 динара. Само у првом дану 
уписа зајма у предузећу „Крушик“ пријавило се 2.654 уписника, 
који су тог дана уплатили 13.840.000 динара. Слично је било и у 
другим предузећима, па су новчани износи који су уплаћивани 
попримили и такмичарски карактер, као на радним акцијама. У 
Лајковцу су радници и службеници трговинског предузећа „По-
беда“ уписали 540.000 зајма, што је чинило око 45% висине про-
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сечног личног дохотка у предузећу21. Црвени крст Ваљево, иако 
са малим бројем запослених уплатио је суму од 800.000 динара 
зајма.

У извештајима Социјалистичког савеза Ваљево (а по прет-
ходној критици републичке комисије која је запазила да су по-
литичке припреме у руралним срединама неблаговремене и 
недовољно организоване) нашле су се замерке у вези с уписом 
зајма у сеоским атарима среза, са констатацијом да су прику-
пљене суме минималне, те да је интензиван политички рад за-
почео са великим закашњењем. Власти су стога на терен посла-
те разне општинске и месне комисије, које су обилазиле сељаке 
на терену и објашњавали им значај зајма. Активности на селу 
су појачане, и при томе су се користиле најразноврснији обли-
ци политичког рада. Представници тих комисија уверавали су 
народ како је дужност комуниста да помажу браћи у невољи, 
да треба да се поведе рачуна да сви грађани упишу зајам и да 
је хуманост потребна за јачање самоуправног система државе. 
Тражено је веће учешће ситних занатлија на селу приликом 
уписа зајма, као и да се појача политичка и свака друга актив-
ност код ове категорије уписника22. Социјалистички савез је 
организовао покретна уписна места у свим селима среза23. У 
Осечини су службеници и радници ове општине уписали у 
просеку 34,7% од својих месечних принадлежности. Медицин-
ско особље здравствене станице у Пецкој уписало су просечно 
14.500 динара по запосленом. У рударском басену Колубара за 
само прва три дана зајам је уписало 61,7% запослених у износу 
од 15 милиона динара24.

21 Први резултати одлични, “Напред“ бр. 768 од 27. септембра 1963, стр. 1 и 
Нећемо се осрамотити, “Напред“ бр. 769 од 4. октобра 1963, стр. 2. Имамо 
и случај ратног војног инвалида из села Стубленице код Уба који је уписао 
100.000 динара зајма, целокупну инвалиднину коју није примао годину дана; 
извесни Цвета Блазнавац на име зајма уплатио је 150.000 динара.
22 МИАВ, Општинска конференција ССРН Осечина, 1955–1990, инв. бр. кут. 
40, дел. бр. 327/1. Председник Републичке комисије за упис зајма била је Ка-
тарина Патрногић.
23 Покретна уписна места, “Напред“ бр. 770 од 11. октобра 1963, стр. 1–2
24 Цвета Блазнавац – 150.000 динара, “Напред“ бр. 769 од 4. октобра 1963, стр. 
2
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По завршеном упису народног зајма, по подацима Службе др-
жавног књиговодства овакви су били подаци уписа:

место Број уписника Сума у динарима
Ваљево 17789 150,930.000
Осечина 2881 11,599.000
Мионица 3729 11,971.000
Уб 5130 19,355.000
Лазаревац 12400 109,725.000
Лајковац 3743 15,533.000
Љиг 2313 12,426.000

Резултати зајма премашили су сва очекивања одговорних. 
Укупно је било 104.918 грађана, који су уписали 728 милиона ди-
нара зајма. Констатовано је да је нарочито велики одзив за упис 
народног зајма био код радника и службеника градских среди-
на, а нарочито гиганата као што су рудници угља у Лазаревцу, 
термоелектрана у Обреновцу, „Крушик“ у Ваљеву и други. По 
колумнисти локалног листа Напред „тако се манифестовала у 
високом степену политичка и друштвена свест радних људи ва-
љевског среза, њихов социјалистички патриотизам и људска со-
лидарност“. Зајам је уписало око 52.000 радника и службеника 
среза, а просечни износ зајма био је преко 5.700 динара. Преко 
73% свих пољопривредника среза уписало је зајам25. 

Из претходних података примећујемо велики распон у из-
носима зајма по зајмодавцу, од 8.848,79 динара у Лазаревцу, до 
3.210,24 динара у Мионици. То је зависило, између осталог и од 
просечних прихода становништва; док је, као што смо напоме-
нули, просечна плата среза у привреди била 22.000 динара, у 
рударском басену Колубара и термоелектрани Обреновац про-
сечна плата била је преко 32.000 динара. Из тога је разумљиво 
што су богатије средине могле да издвоје веће суме зајма од оних 
сиромашнијих.

Да није све било идилично приликом уписа зајма говори нам 
и сачувана документација из тог времена. Познато је да су суме 
издвајане за потребе обнове Скопља биле веома високе и да су 
оптерећивале кућне буџете многих уписника зајма. Међутим, 

25 Премашена очекивања, “Напред“ бр. 772 од 25. октобра 1963, стр. 1
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држава је инсистирала на плановима зајма по којима се мора-
ло дати планиран или виши износ. У љишкој општини дошло је 
до смањених износа уписа зајма, па је Република оштро укори-
ла Општински комитет СКЈ у овом месту. Милутин Ускоковић, 
секретар ООСКЈ у Љигу, на седницама је тражио да се изврши 
анализа лица која нису уписала народни зајам на територији ове 
општине. Према евиденцији из октобра 1963. године, на тери-
торији љишке општине постојало је 300 осигураника који нису 
уписали народни зајам. Констатовано је да је на територији оп-
штине било 340 пензионера, а да их је само 45 уписало зајам. 
Указано је да су сви комунисти општине уписали зајам, изузев 
члана радничког савета предузећа „Гранит“ из Славковице, који 
то није хтео да учини. Стога је на седницама комитета указива-
но да партијска дисциплина не сме да се крши, да ће овај случај 
бити испитан, а по утврђеној кривици виновник ће да буде ка-
жњен „јер је окаљао образ као комунист и осрамотио је партиј-
ску организацију Љига26.“

26 МИАВ, Фонд: ОК СКС Љиг, кут. бр. 1, Записници Основне организације 
Савеза комуниста Љиг, 1963. година 

Списак уписника народног зајма за обнову Скопља, Комитет СКС Љиг, 
октобар 1963. године
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Јасно је да је акција и упутства за упис зајма долазила од са-
везног, односно републичког нивоа, а одатле се директном ли-
нијом спуштала на директоре предузећа и среске и општинске 
секретаре. Активисти на терену су морали да дају пример оста-
лима, а остали запослени су „одушевљено“ следили директиве 
одозго, да не би били осумњичени да коче акције од општедру-
штвеног интереса.

И у наредним годинама, многе радне организације среза из-
двајале су новчана средства за обнову Скопља. Тако су радне орга-
низације убског и љишког краја издвајале 2% месечно од личних 
доходака на име обнове и изградње Скопља у току 1965. године. 
Тако је у убској општини прикупљено 231.574 динара у току фе-
бруара месеца исте године27. Иначе, све партијске организације 
среза водиле су веома педантно књиге народног зајма са уписа-
ним лицима и износима. Све до краја седамдесетих година про-
шлога века, у СФРЈ је издвајано око 15% националног дохотка за 
обнову и развој Скопља. И у ваљевском крају многа предузећа и 
њихови радници су дужи низ година издвајали (одбијало им се од 
месечних плата) 1 до 2% за потребе обнове овог града. 

27 МИАВ, Фонд: Окружни комитет Савеза комуниста Србије Уб 1950–1990, 
VI, Радна заједница 1957–1988, кут. инв. бр. 33, година 1965. Рачунополагач 
ОКСКС Уб био је Р. Петронијевић. Фонд: Општинска конференција ССРН 
Љиг, 1955–1960 (1960–1989), инв. бр. кут. 2 – списак Народног зајма за обнову 
Скопља 16. 10. 1965.
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 ХУМАНИТАРНИ РАД У ВАЉЕВСКОМ КРАЈУ НАКОН 
ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА (1919 – 1922) 

– Помоћ сиромашној деци осталој без родитеља и питање 
инвалиднина –

Према доступним подацима Србија је током Првог светског 
рата остала без 1.247.435 становника, што је чинило готово 30% 
укупног броја становништва. Тако су Србија и цео српски народ 
скупо платили цену слободе и уједињења у заједничку државу 
Срба, Хрвата и Словенаца (СХС). Самим тим, због великог броја 
погинулих, умрлих, осакаћених, рат је донео велики број инва-
лида, као и деце, ратне сирочади, који су без родитеља, често и 
без ближе фамилије, остајали без икаквих средстава за живот. За 
новоформирану државу, питање ратне сирочади и ратних инва-
лида било је веома осетљиво питање, у време када закони земље 
још нису били донесени, а оскудице сваке врсте притискали су 
осиромашено становништво. Овој угроженој ратној сирочади, 
као и инвалидима, била је потребна адекватна помоћ државе.1 У 
тешким околностима, велику улогу у материјалном збрињавању 
деце, имала је и хуманитарна помоћ доспела од стране САД и 
Велике Британије. У овом раду посебан осврт ће бити и на де-
ловање разних хуманитарних организација из ових земаља које 

1 Исић, М. (1996), Материјално страдање Ваљевског становништва у Пр-
вом светском рату. Ваљево: Историјски архив Ваљева, стр. 9, Јовановић, Д. 
(2018), Економске и друштвене последице рата у Србији 1914 – 1918, Београд: 
Службени Гласник, стр. 56 - 79 и Јагодић. М. (2015), Процена демографских 
губитака Срба у периоду 1910 - 1921. Београд: Филозофски факултет, стр. 24. 
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су пружале помоћ деци, ратној сирочади на тлу ваљевског краја 
после Првог светског рата. 

Окружна Државна Заштита Инвалида, Деце и Младежи у 
Ваљеву, основана је 1. V 1919. године, са задатком да збрину 
ратну сирочад. Канцеларија Окружне Заштите Инвалида, 
Деце и Младежи и канцеларија Инвалидског суда, налазила 
се у згради Окружног Начелства. Ове организације биле су 
смештене у две мале, трошне просторије. Окружна Државна 
Заштита Деце примила је у току 1919 године 58 предмета, од 
чега је 22 решено у току године, док је за 1920. годину оста-
ло 36 предмета. У 1920. години примљено је 532 предмета, 
и решени су сви предмети за ту годину. Током 1921. године 
примљено је нових 86 предмета, где је обрађено 46 предмета, 
а остало је 40 предмета у раду. Што се књига тиче, ова орга-
низација је 1919. године имала два деловодна протокола, и то 
од редног броја 1. па до 1058. закључно. Током 1920. године 
повећан је број деловодних протокола на 14 и то од редног 
броја 1. па закључно до броја 3658. У току 1921. године вођена 
су 3 деловодна протокола, и то од редног броја 1 па до 1250, у 
временском периоду до 1. септембра 1921. године. 

Од регистара, организација је располагала са Регистром 
деце за 1920. годину, као и регистром аката за 1919. и 1920. го-
дину, у којој се налази дечија књига у коју су уписана сиро-
машна деца којима је издејствована помоћ. Окружна Државна 
Заштита Деце и Младежи одлуком Извршног одбора од 17. 03. 
1920, додељивала је сталну месечну помоћ сиротној деци од 10 
до 15 година ради издржавања и школовања. У питању је ар-
хивска грађа Окружног суда Ваљево (ОС, 1920. година, Дел. бр. 
2 – 58/20). 

У евиденцији ове организације и извештају Заштите приказа-
не су и новчане књиге из 1919, 1920, и 1921. године. Потпора коју 
су примала сиромашна деца је била ниска и обично је износила 
20 до 30 динара месечно. Окружна заштита је примала и већи 
број добровољних прилога добијених од појединаца, Цркве, од 
Кола Српских Сестара, као и других организација. Кредити који 
су добијени од банака тешко су могли да надоместе финансиј-
ске неприлике саме организације. Окружна Државна Заштита 
Инвалида, Деце, и Младежи у Ваљеву, није издавала нарочите 
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законе, уредбе, сем расписа бр. 352, од 21. II 1920. године, који је 
приложен у оквиру извештаја. Финансијска средстава са којима 
је организација располагала, приказана су у табеларним прегле-
дима у оквиру датог извештаја. Финансије Заштите инвалида, 
деце и младежи биле су веома скромне, као и плате запосленог 
особља; многи од тог особља радили су два или више послова 
истовремено, а била је заступљена велика флуктуација запосле-
ног особља.

ПРЕГЛЕД 
Отворених кредита и прикупљених добровољних прилога

Кредит за 1919. – 1920. год. Добровољни прилог за 1919. годину. 

Отво-
рено 

креди-
та од 
1-V-

1919. до 
1-VI-
1920.

Утроше-
но креди-

та од 
1-V-1919. 
до 1-VI-

1920. 

Остало 
неутро-

шено
на дан 
1-VI-
1920.

Прикупљено Утрошено Остало

Дин. п. Кр. ф. Дин. п. Круна Дин. Кр

Помоћ 
чуварима 
деце

78.000 24.413 53.587 407.40 361. 63.40 155. 344. 206

За издржа-
вање дома 31.600 28.100 3.500 / / / / / /

Хитна 
помоћ  3.500 1534.80 1965.20 / / / / / /

Превоз и 
дневница  2000 800.15 1199.85 / / / / / /

Канце-
ларијски 
материјал 

 5.500 4741.60 758.40 / / / / / /

Свега: 120.600 59.589.55 61.010.45 407.40 361. 63.40 155. 344. 206
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Кредит за 1920. – 1921. год. Добровољни прилог за 1920. год.
Отво-
рено 

кредита 
од 

1-VI-
1920. до 

1-VI-
1921.

Утроше-
но креди 

та од 
1-VI-1920. 

до 
1-VI-1921. 

Остало 
неутро-

шено
на дан 
1-VI-
1921.

Прикупљено Утрошено Остало

Дин. п. Дин. п. Дин. п.

Помоћ чува-
рима деце  20.000 104.470 15.530 6052. 65 2999. 70 3053. 50

За издржа-
вање дома  62.000 62.000 / / / / / /

Превоз и 
дневница  1950.  224. 1726. / / / / /

Канце-
ларијски 
материјал 

 1800. 1437.50 362.50 / / / / /

Свега: 120.600 168.131.50 17.618.50 6052. 65 2999. 70 3053. 50 

Кредит за 1921–1922. год. Добровољни прилог за 1921. год. 
Отво-
рено 

кредита 
од 

1-VI-
1921. 

Утрошено 
кредита 

од 
1-VI-1921. 

Остало 
неутро-

шено

Прикупљено Утрошено Остало

Дин. п. Дин. п. Дин. п.

Помоћ чува-
рима деце

44.000 20.610.  23.390. 10.002 / 4672. 45 5329. 55

За издржава-
ње дома 40.500 16.500. 24000. / / / / / /
Канце-
ларијски 
материјал 

590. / 590. / / / / / /

Свега: 120.600 37.110 47.980 10.002 65 4672. 45 5329. 55 

Увидом у документацију уочавамо да су финансијска сред-
ства прикупљена током 1920. године била депонована у Ваљев-
ску штедионицу. Радило се о готовом новцу у износу од 3053.50 
динара у виду добровољних прилога. Материјална средства од 
4572.05 динара, прикупљена кроз добровољне прилоге из 1921. 
године, предата су Материнском дому. Анализирајући ове стати-
стичке податке, организација је извештавала да је за свако дете 
појединачно у просеку издвојено помоћи у вредности од 54.15 
динара. Кроз извештај организације, може се сагледати да је из-
нос новца који се издвајао за потребе сиромашне деце био виши 
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у току 1921. године, због високе инфлације, као и чињенице да су 
мала деца имала нешто већи износ помоћи од старије деце.2 

У периоду од 1919. до 1921. године, издата је новчана помоћ за 
489. лица, а збринуто је 1127. деце. Њима је издата новчана помоћ 
у износу од 61.027.80 динара. 

У оквиру извештаја саме организације Окружне Државне За-
штите Инвалида, Деце и Младежи, приказан је и списак плата 
особља ове организације за период 1919, 1920. и 1921. годину.

СПИСАК  
Особља Окружне Државне Заштите Инвалида, Деце и Мла-
дежи бр. 1241 из 15.IX.1921. године којима је издата плата и 

додатак за 1919, 1920, и 1921. године до 1. октобра

Ред
бр. 

Име и 
презиме Звање

за 191 9 . годину за 1920. годину за 1921. годину

Плата Додатак Свега / / / / / /

Дин Дин Дин Дин Дин Дин Дин Дин Дин 

1. Радојица 
М. Лазовић секр. / / / / / / 2433.31 6.147 8.580.31 

2. Крста 
Тачевић  / хонор.

1600. / 1600. 2600. 8648. 11248 216.66 1085. 1301.66 

3. Душан Д. 
Војић писар плата

400. 1621. 2021. 1200. 9105. 10.305 900. 10.348 11.248 

4. Јован 
Зебић служ. хонор.

560. / 560. 960. 5301. 6261. 720. 4650. 5670. 

Свега: 2560. 1621. 4181. 3760. 23.054 27.814 4269.97 22.210 26.799

Увидом у овај табеларни преглед прихода запослених, под ко-
лоном укупно могу се видети финансијски износи који су ис-
плаћени административним радницима (поједине неговатељи-
це нису ушле у списак запослених лица) и то:

1. Радојица М. Лазовић 8.580.31

2. Крста Тачевић 14.169.66

2 Поповић, Д. (2019), Валутно питање и његове последице на ваљевски крај 
1920. године, Ваљево: Гласник МИАВ, бр. 53, стр. 91 – 132. 
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3. Душан Д. Војић 23.574

4. Јован Зебић 12.491

                                                             Укупно: 58.794.97

Важно је истаћи да је радом ове организације одећу и обућу 
добило 1127 деце, укупне финансијске вредности 45.500 динара. 
Ради се о роби која је подељена деци која су била ратна сирочад. 
Министарство за Социјалну Политику (Дирекције за инвалиде) 
бр. 11402, из 13. V 1921. године, послала је робу у рубљу, обући 
и ћебади која је била намењена за личне инвалиде и породице 
палих ратника. Ради се о коришћеној, половној роби, добијано 
преко Обласне Заштите из Београда, или путем добровољних 
прилога. Ова роба је подељена на триста најсиромашнијих поро-
дица, са тим да је морала да се испуни законска обавеза доставе 
спискова сиромашних из дотичних општина. 

У оквиру овог документа налазе се и подаци о статистичком 
прегледу инвалида. Била су израђена два списка, где је један 
списак обухватао сталне инвалиде, док је други списак везан за 
привремено неспособне инвалиде. Статистика није обухватала 
Подгорски срез, јер тада још није извршен медицински преглед 
свих подносилаца захтева за инвалиднину. На крају извештаја 
је констатовано да је утростручен број личних инвалида који су 
се пријавили комисији за процену, у односу на број оних којима 
је већ додељена инвалидска потпора; све наведено изискивало 
је да се накнадно прикупе подаци о инвалидима како би им се 
доделила потпора.3

Због великог броја поднесених и истовремено нерешених за-
хтева за подносиоце државне помоћи за заштиту деце и ратне 
сирочади, велики је био притисак на државне органе које су у 

3 Међуопштински историјски архив – Ваљево (у даљем тексту: МИАВ), 
А.2.1.118 Окружни суд Ваљево (1804–1944), 1807–1944, Извештај Окружне 
Државне Заштите Инвалида, Деце и Младежи у Ваљеву, састављен на осно-
ву наређења Министарства за Социјалну Политику (Дирекције за инвалиде 
ИБР: 21.691 од 20. VIII 1921. године) Путем овог извештаја приказани су по-
даци о броју предмета који су били у раду, финансијским подацима са којим 
је организација располагала у периоду 1918–1922. године, као и где су дата 
средства утрошена. У датом извештају пружени су и подаци о тачном броју 
људи којима је помоћ пружена, колико је деце збринуто. Прецизиран је и 
просечан финансијски износ који је свако дете појединачно добило.
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тешким материјалним приликама пооштравали критеријуме за 
пружање дечије помоћи. Захтеви за инвалидском помоћи су се 
удвостручили 1922. године у односу на претходну, 1921. годину. 
Инвалидска помоћ, у случају да је одобрена, бившим ратницима 
обезбеђивала је око 360 динара годишње. Ако се радило о инвали-
дима подофицирима инвалиднина се кретала до 720 динара годи-
шње. Инвалиднине за официре биле су високе јер је њихово зани-
мање у категоризацији радних места обезбеђивало високе пензије 
или инвалиднине. Овде свакако треба напоменути да је добијање 
инвалиднине био мукотрпан процес, а да је око половине захтева 
било одбијено од државних власти. Такође, треба да се напоме-
не да су износи инвалиднине били умањени у вредности реалног 
новца због високе инфлације у периоду од 1919. до 1923. године. 

Држава је инвалидским корисницима издавала инвалидске 
књижице у којима је педантно бележила износ инвалиднине у 
дужем временском периоду. Књижице (обично сиве боје) су има-
ле намењен простор за фотографију корисника (која није нужно 
морала бити стављена), већи број листова предвиђен за месечно 
књижење инвалиднине, биле су овераване од надлежних лица и 
садржале су потпис корисника инвалиднине. 

ЗАКОНСКО УСВАЈАЊЕ ДЕЦЕ РАТНЕ СИРОЧАДИ 
ПРИКАЗАНО НА ПРИМЕРУ ЉУБИЦЕ ЛОНЧЕВИЋ ИЗ 

НОВОГ САДА

 Увидом у ову архивску грађу налазимо један од примера 
усвајања деце, ратне сирочади. Радило се о адвокату Владиславу 
Недељковићу и његовој супрузи Мари Недељковић, који су у том 
тренутку били већ 15. година у браку, али нису имали своје деце, 
те су изразили жељу да усвоје једно дете. Они су тим чином „хте-
ли да се одуже тадашњем друштву и држави, тако што ће усво-
јити и подићи једно дете као свог члана, у циљу захвалности, 
свима који су у светском рату положили животе за ослобођење 
народа“. Дете је преузето из српско – америчког друштва за ва-
спитање сирочади српске, које се налазило у Каменици код Но-
вог Сада. Директорка ове организације била је госпођа Даринка 
Грујић. Радило се о горе наведеној Љубици Лончевић, рођеној 
у Новом Саду од непознатих родитеља и непознатих сродника. 
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Усиновљење Љубице Лончевић, рођене у Новом Саду 03. априла 
1916. године од стране адвоката Владислава Недељковића 

и његове супруге Маре Недељковић из Ваљева. 
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Мала Љубица Лончевић је усвојена потпуно у смислу чланова 
137,138 и 139 грађанског законика, тако да је Љубица добила сва 
права и дужности, као рођено дете Владислава и Маре Недељко-
вић. Потоњи су стекли права и дужности правих родитеља. То је 
подразумевало да ће од тог тренутка Љубица носити њихово пре-
зиме Недељковић, славити њихову крсну славу и имати сва права 
наслеђа по грађанском законику, као и биолошки потомци. За-
конска верификација овог поступка усвајања била је завршена 17. 
фебруара 1921. године, када је Kмет суда општине вароши Ваљева 
Спасоје Баћановић изјавио: „Пошто сам се уверио, да је ово пра-
во усиновљење из 136, 137, 138 и 139, грађанског закона и да овом 
усиновљењу ништа не стоји на путу, нити има каквих препрека, 
с тога потписујем и општинским печатом утврђујем у смислу 145. 
грађанског закона.“ Јако је битно истаћи податак да је и црква одо-
брила овај чин усвајања, што је потврђено на начин: „Како се ово 
усиновљење не противи канонима и прописима наше свете пра-
вославне цркве како је по одбредбама истих стриктно извршеног 
у смислу члана 145. грађанског закона тврдим својеручним пот-
писом и печатом.“ Ово је изјављено и потврђено од стране Пароха 
ваљевског Проте Бољогуба И. Милошева.4

4 МИАВ, А.2.1.118 Окружни суд Ваљево (1804–1944), 1807–1944 ,,Решење 
суда општине ваљевске о усиновљењу Љубице Лончевић, рођене у Новом 
Саду 03. априла 1916. године од стране адвоката Владислава Недељковића и 
његове супруге Маре Недељковић из Ваљева“ 

Управа Дома за сиромашну децу у Ваљеву са децом (Снимљено са 
фотографије оргинала, чије је власник Љуба Бабић из Ваљева 

(групне фотографије кут. бр. 8)
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ХУМАНИТАРНА ПОМОЋ ВЕЛИКЕ БРИТАНИЈЕ И САД 
УПУЋЕНА СИРОМАШНОЈ ДЕЦИ У ВАЉЕВУ 

Помоћ хуманитарних организација из Велике Британије и 
САД које су пружале помоћ деци, ратној сирочади, почела је да 
пристиже у ваљевски крај 1921. године. Прегледом акта Окру-
жне Државне Заштите Деце и Младежи из Ваљева бр. 3296. из 
23.X.1920. године, која је упућена на адресу Обласне Заштите у 
Београду, налазимо списак деце, ратне сирочади из ваљевског 
среза, која су живела у хранитељским породицама, и којима је 
била потребна материјална помоћ.

СПИСАК 
Деце од 6 до 10 год. сирочади састављен на основу депеше 

обласне заштите бр. 3225. од 23.X.1920. год.5

Ред.
бр. 

Име и презиме 
детета

године 
старости писмен име чувара код 

кога је дете 

одакле је 

Село Срез Округ

1. Љубиша 
Обрадовић 28.IV.1912. ђак Живана 

Вукосављевић Ваљево

2. Рајко 
Митровић 29.III.1912 ђак Михаило 

Митровић Ваљево 

3. Јован 
Николић 10.VIII.1910. ђак Радивоје 

Јездимировић Уб 

4. Милорад 
Миловановић 9.IV.1910. ђак Илија 

Радуловић
Кла-

шњић Колуб. Ваљ.

5. Драгољуб 
Мићић 9.IV.1912. ђак Светозар 

Ђорђевић Ваљево 

6. Милица 
Кораћ 9.IV.1912. ђак Лиза 

Бизмарк Ваљево 

7. Милан 
Кораћ 25.VI.1914. ђак Лиза 

Бизмарк Ваљево

8. Бранко 
Петровић 2.XII.1911. ђак Кузман 

Недић Ваљево

9. Живорад 
Митровић 8.XII.1913. ђак Спасоје 

Митровић
Бабина 
Лука Ваљев.

10. Момчило 
Петровић 7.VI. 1912. ђак Кузман 

Недић Ваљево 

11. Драгић 
Јовановић 16.II. 1910 ђак Дамњан Ј. 

Митровић
 Грабо-

вица  Ваљев. 

5 МИАВ, А.2.1.118 Окружни суд Ваљево (1804 – 1944), 1807 – 1944,, Документ 
Окружне Државне Заштите Деце и Младежи бр. 3296. из Ваљева од 23.X.1920. 
године. 
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12. Михаило 
Петарић 29.IX. 1910. ђак Драгић 

Петарић
Приче-

вић Подг. Ваљев.

13. Ратко 
Драчић 20.X.1912. ђак Милутин 

Симић
Ђурђе-

вац Колуб. Ваљев.

14. Јанићије 
Петровић 16.VIII.1912. ђак Драгиња 

Јованчић  Бујачић Ваљ. 

15. Константин 
Петровић 23.III.1910. ђак Драгиња 

Јованчић  Бујачић Ваљ.

16. Милош 
Гајић 3.02.1914. ђак Лазар 

Гајић
Ђурђе-

вац Колуб.  Ваљ.

17. Борисав
Видаковић 1.X.1912. ђак Живорад 

Василић
Каме-
ница Подг.  Ваљ.

18. Радомир
Обрадовић 24.IV.1913 ђак Радоје 

Обрадовић  Петница  Ваљ. 

19. Јанко 
Марић 25.V.1914. ђак Продан 

Павловић Тупанци Подгор. 

20. Марко 
Марић 3.IX.1911. ђак Живорад 

Марић
Беомуже-

вић Подг.  Ваљ.

21. Раденко 
Антонијевић 2.XI.1911. ђак Драгић 

Антонијевић Попучке  Ваљев. 

22. Катарина 
Поповић 27.XII.1912. ђак Илија 

Новчић Бујачић Ваљев.

23. Стојадин 
Филиповић 20.VII.1911. ђак Војислав 

Кузмић
Латко-

вић Колуб.  Ваљ. 

24. Радмила
Станимировић 25.V.1914. ђак Дара 

Борисављевић   Ваљево

25. Катарина Ста-
нимировић 7.VIII.1911. ђак Дара 

Борисављевић  Ваљево

Важан део хуманитарног рада представљала је страна хума-
нитарна помоћ за угрожену децу осталу без родитеља у ратним 
околностима. На основу Решења Обласне Државне Заштите 
Деце и Младежи из Београда бр. 938, у Београду 29.III.1921. го-
дине, упућен је документ Окружној Заштити Деце и Младежи за 
град Ваљево, у коме се наводи да је Енглеско Друштво за пома-
гање деце послало допис Министарству за Социјалну Политику 
(Одељењу за Заштиту Деце и Младежи). Радило се о новчаним 
средствима у износу од 2.812,50 динара, које је донирало енгле-
ско Друштво прослеђено ваљевском друштву за заштиту деце. 
Заштита је добила поменута финансијска средства за усвојење 
25 деце ткз. „посинака“. Сама финансијска средства је Окружна 
Заштита у Ваљеву примила преко Ваљевске поште. 

Ова хуманитарна помоћ је била директно повезана са реше-
њем Обласне заштите бр. 3225, којим су ова средства предвиђена 
за период од децембра 1920. до фебруара 1921. године. Ова сума 
је потрошена на пописану децу у износу од 1,25 динара по детету 
на дневном нивоу. Сама финансијска средства су била предвиђе-
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на у циљу побољшања исхране деце. Новац је предат хранитељи-
ма, под одређеним условима, како би била побољшана нега деце. 
Документом је предвиђено да трошење новца буде контролиса-
но од стране повереника. 

 Овом приликом нагласићемо податак да за двоје деце, Јована 
Николића из Уба и Љубишу Обрадовића из Ваљева, нису издво-
јена средства, зато што су деца одузета од својих хранитеља. Деца 
су затим упућена у Дом сироте деце у Ваљеву. Након извесног вре-
мена, према извештају управитељице, деца су одбегла из Дома. За 
овом децом је наређено тражење, и у случају проналаска, било је 
предвиђено да им се новац преда, пошто им се одреди хранитељ. 
У случају непроналаска деце, упућиван је допис у којем је тражено 
појашњење. Уколико се тражена деце не би пронашла средства су 
усмеравана на другу децу. Тражена је писмена дозвола. 

Једина обавеза деце која су примала ову помоћ, била је да на 
једној дописној карти напишу само „Хвала“, и свој потпис, а на 
другој страни карте је предвиђена адреса: Секретару С.Х.С. Дру-
штва за помагање деце, Поенкареова ул. бр. 32, Београд. Обавеза 
секретара била је да ове карте буду попуњене, скупљене, и одјед-
ном да се то пошаље за сву децу у Обласну Државну Заштиту Деце 
и Младежи у Београду. Ова обавеза захвалности била је поста-
вљена као захтев од оних који су помоћ за ову децу обезбедили. 

СПИСАК 
Деце од 6 – 10 година, сирочади састављен на основу акта 

Обласне Заштите бр. 938. од 29.III.1921. по коме је издата по-
моћ из суме 2.812.50 динара

Ред
број. Име и презиме 

детета 

1920
Децем. Јануар Фебруар  

 Свега Потпис чувара деце 
Дин. п. Дин. п. Дин. п. 

1. Божовић 
Милица 37.50 37.50 37.50 112.50 Павија Божовића

2. Рајко 
Митровић 37.50 37.50 37.50 112.50 Микаило Митровић

3. Светозар 
Стојановић 37.50 37.50 37.50 112.50 Смиљана Стојановић

пот. Бор. Богдановић

4. Милорад 
Миловановић 37.50 37.50 37.50 112.50 Илија Радуловић од А. Бабић 

ст. 

5. Драгољуб 
Мићић 37.50 37.50 37.50 112.50 Светозар П. Ђорђевић

6. Милица 
Кораћ 37.50 37.50 37.50 112.50 Лиза Бизмарк
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7. Милан 
Кораћ 37.50 37.50 37.50 112.50 Лиза Бизмарк

8. Бранко 
Петровић 37.50 37.50 37.50 112.50 Спасенија уд.Петровића баба 

деце пот. Бор. Богдановић

9. Момчило Пе-
тровић 37.50 37.50 37.50 112.50

Спасенија уд.Петровић баба 
деце пот. 
Бор. Богдановић

10. Живорад 
Митровић 37.50 37.50 37.50 112.50 Спасоје Митровић нд. А. Бабић 

ст. 

11. Драгић Јова-
новић 37.50 37.50 37.50 112.50 Дамњан Митровић нд. А. 

Бабић ст.

12. Михаило Пе-
тарић 37.50 37.50 37.50 112.50 Драгић Петрић под Жив. 

Миловановић

13. Ратко Дрпић 37.50 37.50 37.50 112.50 Милутин Симић нд. 
А. Бабић

14. Јанићије Петро-
вић 37.50 37.50 37.50 112.50 Драгиња Јованчић нд. 

А. Бабић ст. 
 За пренос: 525 525 525 1575

Ред 
број. 

Име и презиме 
детета

1920
Децем. Јануар Фебруар

Свега Потпис чувара деце 
Дин.п. Дин.п. Дин.п. 

 Пренето: 525 525 525 1575

15. Константин 
Петровић 37.50 37.50 37.50 112.50 Драгиња Јованчић под. 

А.Бабић 

16. Милош Гајић 37.50 37.50 37.50 112.50 Лазар Гајић нд. А. Бабић 

17. Борисав Вида-
ковић 37.50 37.50 37.50 112.50 Живорад Василић

18. Радомир Обра-
довић 37.50 37.50 37.50 112.50 Радоје Обрадовић

19. Јанко Марић 37.50 37.50 37.50 112.50 Продан Павловић

20. Марко Марић 37.50 37.50 37.50 112.50 Живорад Марић нд. А. Бабић

21. Раденко Анто-
нијевић 37.50 37.50 37.50 112.50 Драгић Антонијевић

22. Катарина Попо-
вића 37.50 37.50 37.50 112.50 Илија Новчић нд. А. Бабић 

23. Стојадин Фили-
повић 37.50 37.50 37.50 112.50 Војислав Кузмић

24. Радмила Стани-
мировић 37.50 37.50 37.50 112.50 Дара Борисављевић

25. Катарина Ста-
нимировић 37.50 37.50 37.50 112.50 Дара Борисављевић

 Свега: 937.50 937.50 937.50 2812.50

Увидом у овај списак, може се видети да је хранитељима 
деце издат износ од 2587.50 динара. Износ од 225. динара није 
издат деци под редним бројем 1. и 3,  јер се нису налазила на 
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лицу места. Средства су заведена по књизи кредита на стр. 119. 
под бројем 1.6

Поред британске хуманитарне помоћи, прегледом архивске 
грађе, долази се до података, да су Американци такође упутили 
помоћ за децу ваљевског краја. 

На основу документа Министарства Социјалне Политике 
(Одељења за заштиту деце и младежи бр. 3758.) од 25.VIII.1921. 
године, из Београда, које је упућено на адресу Окружне Држав-
не Заштите Инвалида, Деце и Младежи Ваљево, где је у прилогу 
овог документа послат износ од 5.718.75 динара, на име помоћи 
деци, од стране америчког Друштва за помагање деце, за период 
од месеца јуна до новембра текуће године, а у оквиру решења 
ДМ. бр. 1243, од 17. III 1921. године.7

СПИСАК 
По коме је издата Америчка помоћ деци од 6 – 10 година пре-
ма наређењу Министарства за Социјалну Политику (Одеље-

ња за Заштиту деце и младежи) бр. 3758 од 25. VIII 1921.

Ред
бр.

Име и презиме 
детета Одакле је 

(Село, Срез, Округ) 

Месеци 
(јун, јул, 
август, 

септембар, 
октобар, 

новембар)

Свега Потпис
прималаца

дин. п. дин.  п.

1. Милица 
Божовића Градац Ваљев. / 38. 12. 228. 75.

Павија уд. 
Божовића из 
Градца

2. Рајко 
Митровић

Доња 
Буковица Азбуков. Подрин. 38. 12. 228. 75. Микаило 

Митровић 

3. Светозар 
Стојановић Кованице Ваљев. / 38. 12. 228. 75.

Смиљана уд. 
Стојановића из 
Кованица 

6 Исто, Решења Обласне Државне Заштите Деце и Младежи из Београда 
бр. 938, у Београду из 29.III.1921. године, упућен Окружној Заштити Деце 
и Младежи за град Ваљево, где је Енглеско Друштво за помагање деце по-
слало допис и финансијска средства Министарству за Социјалну Политику 
(Одељењу за Заштиту Деце и Младежи). 
7 Исто, Документ Министарства Социјалне Политике (Одељења за заштиту 
деце и младежи бр. 3758.) из 25.VIII.1921. године. из Београда.
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4. Милорад 
Миловановић Белошевац Ваљев. / 38. 12. 228. 75.

Илија 
Радуловић из 
Клашњића 
потп. Д. Војић

5. Драгољуб 
Мићић Шабац Подрин. / 38. 12. 228. 75.

Светозар П. 
Ђорђевић из 
Ваљева

6. Милица Кораћ Ваљево / / 38. 12. 228. 75. Лиза Бизмарк 
из Ваљева

7. Милан Кораћ Ваљево / / 38. 12. 228. 75. Лиза Бизмарк 
из Ваљева

8. Бранко 
Петровић Седлари Ваљев. / 38. 12. 228. 75. Кузман Недић 

из Ваљева 

9. Момчило 
Петровић Седлари Ваљев. / 38. 12. 228. 75. Кузман Недић 

из Ваљева 

10. Живорад 
Митровић

Бабина 
Лука Ваљев. / 38. 12. 228. 75.

Спасоје 
Митровић из 
Бабине Луке 
потп. Д. Војић

11. Драгић 
Јовановић

Рађево 
Село Ваљев. / 38. 12. 228. 75.

Дамњан 
Митровић из 
Грабовице потп. 
Д. Војић 

12. Михаило 
Петарић Причевић Подгор. Ваљ. 38. 12. 228. 75.

Драгић Петарић 
из Причевића 
потп. Д. Војић 

13. Ратко Дрпић Ђурђевац Кол. Ваљ. 38. 12. 228. 75.

Милутин 
Симић из 
Ђурђевца потп. 
Д. Војић 

 За пренос: 495. 95. 2973. 75.

Ред.
бр.

Име и презиме 
детета 

Одакле је 
(Село, Срез, Округ) 

Месеци 
(јун, јул, 
август, 

септембар, 
октобар, 

новембар)

Свега: Потпис прималаца 

 За пренос: 495. 95. 2973. 75.

14. Јанићије 
Петровић Клинци Ваљев. / 38. 12. 228. 75.

Драгиња уд. 
Јованчић из 
Бујачића потп. Д. 
Војић

15. Констадин 
Петровић Клинци Ваљев. / 38. 12. 228. 75.

Драгиња уд. 
Јованчић из 
Бујачића потп. Д. 
Војић

16. Милош Гајић Ђурђевац Кол. Ваљ. 38. 12. 228. 75.
Лазар Гајић из 
Ђурђевца потп. Д. 
Војић

17. Борисав 
Видаковић Каменица Подг. Ваљ. 38. 12. 228. 75. Живорад Василић
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18. Радомир 
Обрадовић Петница Ваљев. / 38. 12. 228. 75. Радоје Обрадовић 

из Петнице

19. Јанко Марић Тупанци Подгор. Ваљ. 38. 12. 228. 75. Продан Павловић 
из Тупанаца 

20. Марко Марић Беому 
жевић Подгор. Ваљ. 38. 12. 228. 75.

Живорад Марић из 
Беомужевића потп. 
Д. Војић 

21. Раденко 
Антонијевић Попучке Ваљев. / 38. 12. 228. 75. Драјић 

Антонијевић

22. Катарина 
Поповића Бујачић Ваљев. / 38. 12. 228. 75.

Илија Новчић из 
Бујачића потп. Д. 
Војић 

23. Стојадин 
Филиповић Латковић Кол. Ваљ. 38. 12. 228. 75. Војислав Кузмић из 

Латковића

24. Радмила 
Станимировић Ваљево / / 38. 12. 228. 75. Даринка 

Борисављевић

25. Катарина 
Станимировић Ваљево / / 38. 12. 228. 75. Даринка 

Борисављевић 
Свега: 953. 75. 5718. 75
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Д О Д А Т А К

УПУСТВА ДРЖАВЕ У ВЕЗИ ПРИКУПЉАЊА 
ИНФОРМАЦИЈА И НАЧИНУ ОДНОСА ПРЕМА 

УГРОЖЕНИМ КАТЕГОРИЈАМА СТАНОВНИШТВА 
(ИНВАЛИДИМА, УДОВИЦАМА, РАТНОЈ СИРОЧАДИ, 

ПОРОДИЦАМА ПАЛИХ РАТНИКА, ИНТЕРНИРЦИМА) 

На основу наређења Министарства Социјалне Политике (Ди-
рекције за инвалиде) ИБР. 21.691 од 20.08.1921. године, упућен је 
допис свим: 

1. Повереништвима за Соц. Скрб; - Инвалидском Одсеку.
2. Окружним Заштитама Инвалида, Деце и Младежи. 
3. Инвалидским Судовима и 
4. Управама Инвалидских Завода 
Законодавна Скупштина је известила Дирекцију Инвалида да 

ће се веома брзо приступити коначном претресу Инвалидског 
Закона. Како би био олакшан и убрзан рад у доношењу Закона, 
Скупштини је требало ставити на располагање сав материјал 
који је потребан, и који је био неопходан за оријентацију народ-
них посланика приликом расправе у питању Закона. У складу са 
тим циљем Дирекција Инвалида је издала књигу „Инвалидско 
питање“. Одмах је отпочео поновни преглед свих инвалида, за-
тим прикупљање података за соц. статистику инвалида. Пред-
виђено је било да 1. септембра 1921. године буде извршен претрес 
нацрта Инвалидског закона. У самом допису се констатује да је 
питање ратне штете повољно решено с погледом на државу СХС. 

Препоручено је да се одмах приступи прикупљању свог гра-
дива, које треба да буде прегледно сређено, за свако надлештво 
посебно и за сваку установу, почев од броја I па до броја XII при-
ложеног реферата. Покрајинске Управе су биле дужне да прегле-
дају, исправе и допуне прикупљене елаборате својих подручних 
органа и својих установа. 

Инвалидским Судовима у Србији је препоручено да са најве-
ћом тачношћу саставе статистички преглед: примљених, реше-
них и нерешених предмета, и то одвојено за инвалиде, а одвоје-
но за породице палих ратника. 
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Код инвалида је било предвиђено да се наведе: бројно стање 
полу или пуних инвалида; колико је бројно једне или друге кате-
горије, затим бројно стање лица којима је досуђена потпора 1915, 
1916, 1917, 1918, 1919, 1920, и 1921. године. Даље, поделе по брач-
ном стању, и по могућству, бројно стање деце и осталих чланова 
породице (одвојено). Затим преглед бројног стања извршних ре-
шења, бројно стање жалби које нису још решене. 

Тражени подаци нису предвиђени примарно у циљу израде 
пројектоване књиге, колико за правилно и благовремено отва-
рање кредита за неисплаћене инвалидске потпоре и додатке, по-
што је Дирекција Инвалида радила на томе да се све то коначно 
обрачуна и исплати најкасније до краја те календарске године. 
Препоручено је било да се са највећом интензивношћу изврши 
овај посао, јер се Дирекција надала да ће све ово довести до бу-
ђења великог интереса, као и да се допринесе добром решењу 
инвалидског питања. Временски рок који је био предвиђен да 
се прикупи целокупан материјал је био најдаље до 25. септембра 
1921. године. 

Приложен реферат се састојао од XII тачака: 
I. Покрајински (обласни) управни органи и њихови под-

ручни органи 
1. Подела реферата 
2. Списак особља
3. Датум оснивања надлештва или реферата 
II. Списак закона, уредаба, расписа, важнијих решења на-

челног значаја, на које се ослања или које је издало то надле-
штво. (приложити преписе). 

III. Статистика инвалида, удовица, сирочади, интернира-
ца и т. д. дотичног подручја. 

IV. Кратка историја старања о инвалидима дотичног по-
дручја пре нашег ослобођења и уједињења. (Органи, заводи, 
финансијска средства, принципи и резултати дотадашњег рада. 
Стање инвалидског питања крајем 1918. године). 

V. Кратка, али исцрпна историја рада од уједињења па 
даље. (Хронолошки подаци о стварању, преуређењу или проши-
рењу инвалидских завода, списак постојећих и пројектованих 
завода,тешкоће које су спречавале рад, данашње стање инва-
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лидског питања, фактичке потребе и практични предлози за 
решење инвалидског питања дотичног подручја, нацрти, скице, 
предрачуни пројектованих завода. 

VI. Финансијска средства с којима је до сада располагало 
надлештво: 

а) Буџетски кредити по појединим годинама 
b) Фондови
c) Добровољни прилози
d) Поклони
е) Зајмови
VII. Пензије и додаци 
VIII. Социјална помоћ инвалидима, породицама палих 

итд. 
a) Бројно стање лица, која су од почетка до данас добила нов-

чану помоћ у укупном износу од од...... минимални, максимал-
ни, просечни износ помоћи за поједина лица.

b) Бројно стање лица, која су добила помоћ у оделу, рубљу и 
обући, у укупној вредности од.....

c) Бројно стање лица по њиховом занимању, која су добила 
бесплатно алат, пољопривредне справе, земљиште, учила за са-
мосталан привредни рад. 

d) Бројно стање лица, која су добила бескаматан зајам у укуп-
ном износу од....... Минимални, максимални, просечни износ 
зајма за једно лице. Услови. Из чијих средстава: сопствених или 
код новчаних завода, уз гаранцију надлештава или неког фонда. 
Враћање зајмова. Дањашње стање зајмова. Искуство. 

e) Бројно стање велико и малопродавница дувана. 
f) Бројно стање лица за које је надлештво посредовало за на-

мештење: у служби, у раду, за разне концесије. Резултати и иску-
ство тог старања. 

g) Продуктивне организације, установе и заједнице инвалида 
итд. Субвенције. Резултати. Искуство. 

 IX. Лечење инвалида 
 X. Радионице протеза 
 XI. Стручна обука инвалида 
a) реглед стручне обуке пре уједињења. Органи, заводи, резул-

тати. Стање крајем 1918. године. 
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b) Стручна обука инвалида изван, специјалних инвалидских 
школа: бројно стање инвалида, трошкови, резултати њиховог 
школовања у јавним школама и код приватних мајстора и пре-
дузећа. 

c) Специјалне инвалидске школе 
XII. Организација инвалида и т. д. 8

ЗАКЉУЧАК

Окружна Државна Заштита Инвалида, Деце и Младежи 
основана је у Ваљеву 1919. године, са задатком да се збрину сва 
ратна сирочад. Заштита је у виду помоћи добијала храну, одећу, 
обућу и друге намирнице које су биле потребне деци и њиховим 
хранитељима. Сама потпора, коју су деца и њихови хранитељи 
добијали од државе, била је ниска и зависила је од више фак-
тора као што су старост деце, инфлација и материјални услови 
државе. Значајна је била и хуманитарна помоћ која је у Србију, 
односно варош Ваљево, стигла од хуманитарних организација 
из Велике Британије и САД. Ова помоћ, иако невелика, била је 
значајна за преживљавање деце у тешким временима након Пр-
вог светског рата. Увидом у званичне акте ову помоћ су примила 
деца, ратна сирочад од 6 до 10 година живота, као и известан 
број усвојене деце. Пружен је и статистички број решених пред-
мета, као и број лица којима је упућена помоћ. Такође, дати су 
износи које су држава и разне организације које су слале новац 
хуманитарног карактера упутиле удружењима сиромашне деце 
и ратних инвалида. У додатку дат је однос државних органа пре-
ма инвалидском питању и породицама палих ратника. 

8 Исто, Допис Министарства Социјалне Политике (Дирекције Инвалида) 
ИБР. 21.691 од 20.08.1921. године, упућен различитим организацијама за за-
штиту инвалида, деце и младежи са прецизно датим упутствима и смер-
ницама у циљу прикупљања неопходних података, како би се на правилан 
начин извршила категоризација по групама, пре свега у циљу праведне по-
моћи овим људима. 
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ГРАЂА
DOCUMENTS

Никола Ранисављевић 
Међуопштински историјски архив Ваљево

АНАЛИТИЧКИ ИНВЕНТАР ЗБИРКЕ VARIA 1832–

Архивски фондови органски су повезани, јер су настали де-
латношћу правних и физичких лица. За разлику од архивских 
фондова, збирке су скупине докумената у којима не постоји 
природна веза у току њиховог настанка. Оне могу настати у ар-
хивима или ван њих, а могу их формирати и појединци. Њих 
сачињавају документа различите провенијенције, тако да оне не 
припадају ни једној регистратури, породици или личности.

У Међуопштинском историјском архиву у Ваљеву чува се 11 
збирки: Збирка Varia, фотографија, микрофилмова, откупа, по-
клона, плаката, збирка мемоарске документарне грађе о раднич-
ком покрету у НОБ-у, хроника, преписа, фото и ксерокс-копија, 
печата и жигова.

Збирка Varia садржи међусобно неповезане документе ра-
зличитог садржаја, провенијенције и времена настанка па се с 
разлогом назива Varia. Она садржи расуте архивалије које су 
изгубиле међусобну везу, као и документе које није могуће при-
појити фондовима. Такође њој треба припојити документе који 
су фрагменти мањих фондова и документе код којих не постоје 
основни елементи за формирање личних и породичних фондо-
ва. Ово треба учинити када су документи сачувани у врло малом 
броју или су по садржини и врсти такви да не пружају податке 
о животу и раду, бар за једну врсту делатности, неке личности 
која је у прошлости играла значајну улогу у друштвеном животу.

Једна од основних карактеристика ове збирке је да је отворе-
на, тако да се стално може допуњавати грађом која на различите 
начине улази у архив, а не припада већ постојећим фондовима 
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или збиркама. Имајући у виду да се у овој збирци чува разно-
врсна и врло значајна грађа која треба у што већој мери да буде 
доступна истраживачима, долази се до закључка да ову збирку 
треба константно допуњавати и аналитички обрађивати.

У Међуопштинском историјском архиву Ваљево збирка Varia 
формирана је 1971. године. Њу сачињавају појединачна доку-
мента примљена у Архив путем поклона и издвојена грађа из 
архивских фондова којима не припада. Садржи грађу XIX и XX 
века. Најстарији документ је из 1832. године, а најмлађи из 1990. 
године. Пошто ће се збирка Varia и даље допуњавати, могуће је 
да ће се и граничне године мењати. У збирци Varia сачувана је 
драгоцена грађа коју чине: књига евиденција непознатог тргов-
ца из 1832. године, књига прихода и расхода абаџијског еснафа 
1874-1911. година, уредбе и закони из XIX века (Уредба о устро-
јењу поште 1847.године, Уредба о привременим чиновницима 
из 1845. године, Закон о шумама из 1857. године, Закон о устро-
јењу артиљеријске управе из 1862. године, телеграми, докумен-
та француског акционарског друштва за експлоатацију руда у 
Ребељу из 1902. године, документа Дринске дивизијске области, 
кандидатске листе посланика од 1903. године, "убски догађај" из 
1932. године, записници са седница земљорадничких задруга, 
документа која се односе на хапшење и прогон комуниста у Југо-
славији, документа народних одбора и месних народних одбора, 
грађа која осветљава историју радничког покрета, бележница 
Крсте Тачевића професора Ваљевске гимназије 1912-1913. годи-
на, списак војника IV пешадијског пука из 1916. године, ратни 
дневник Душана В. Хаџића поднаредника V пешадијског пука 
дринске дивизије 1915-1920, веома значајну документацију пред-
стављају извештаји о раду свих спортских колектива у Ваљеву 
1959-1960. године, такође у збирци се налазе спискови ваљев-
ских кафана.

Међу документима која припадају збирци Varia налази се и 
писмо захвалности кнеза Михајла Обрановића упућено члану 
српског посланства у Цариграду Јовану Ристићу, говор Сло-
бодана Милошевића у Ваљеву 1986. године, битни догађаји у 
селу Планиници током Другог светског рата, документа везана 
за "Конкордатску кризу" из 1937. године, документа појединих 
основних школа, кратке биографије итд...
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Сређивање збирке Varia представља деликатан посао. Због 
разноврсности грађе која припада овој збирци не можемо се 
ослонити само на један принцип сређивања. У зависности од 
врсте докумената грађа може да буде сређена тематски, хроноло-
шки, или азбучки. Најчешће је прихватљив хронолошки систем, 
а могуће је комбиновати тематски и хронолошки систем.

Класификацију збирке Varia урадила је Љиљана Урошевић. 
Пошто су временом издвајани бројни предмети из збирке који 
су припајани другим фондовима и збиркама морало се присту-
пити ревизији збирке Varia. Ревизију збирке урадио је архивиста 
Никола Ранисављевић. Пошто је прегледана и пописана цело-
купна грађа која је припадала збирци, приступило се сређивању.

У првој фази сређена је 21 кутија грађе. Формирани су пред-
мети (укупно 383). Документа у предмету су сређена тематски и 
хронолошки у зависности од врсте докумената. За сваки пред-
мет урађена је аналитичка кошуљица која садржи кратак опис 
предмета, сигнатуру предмета и број пуних и празних листова. 
Сигнатуру предмета чине почетна слова (ЗV) и редни број пред-
мета у Збирци. У свакој инвентарној јединици предмети су спа-
ковани хронолошки. Урађене су етикете као и унутрашње листе 
за сваку инвентарну јединицу.

Након сређивања фонд је аналитички обрађен, урађен је ана-
литички инвентар. Током обраде фонда извлачени су подаци на 
листиће, помоћу којих је урађен именски регистар.

Збирка Varia категорисана је у архивску грађу од изузетног 
значаја, у њој се налази доста веома значајних докумената како 
за историју града Ваљева тако и за историју Србије и као таква 
интересантна је бројним истраживачима.

СПИСАК СКРАЋЕНИЦА

ЗЗ – Земљорадничка задруга
ЈНА – Југословенска народна армија
КПЈ – Комунистичка партија Југославије
КПС – Комунистичка партија Србије
МЗ – Месна заједница
МНО – Месни народни одбор
МО – Месни одбор
НОО – Народни одбор општине
НОВ – Народноослободилачка војска
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НОВЈ – Народноослободилачка војска Југославије
НОБ – Народноослободилачка борба
НОР – Народноослободилачки рат
НРС – Народна Република Србија
ОО ССРН – Основна организација Социјалистичког савеза радног 
народа
РК ССРН – Републичка конференција Социјалистичког савеза рад-
ног народа
СНО – Срески народни одбор
СОЈ – Са ограниченим јемством
ССЈ – Савез синдиката Југославије
ССРН – Социјалистички савез радног народа
СЗР – Сељачка радна задруга
СКС – Савез комуниста Србије
СУБНОР – Савез удружења бораца народноослободилачког рата
СОУР – Сложена организација удруженог рада
СКОЈ – Савез комунистичке омладине Југославије
СК – Савез комуниста
СФРЈ – Социјалистичка Федеративна Република Југославија
СИВ – Савезно извршно веће
ФНРЈ – Федеративна Народна Република Југославија
ЦК КПЈ – Централни комитет Комунистичке партије Југославије
ЦК СКС – Централни комитет Савеза комуниста Србије

ИНВЕНТАРНИ ОПИС

1.
1832-1840, Ваљево ЗV-1

Рачунска књига непознатог ваљевског трговца 1832-1840. Не-
познати трговац у својој књизи води евиденцију о трошковима 
и рачунима разних лица (господара Јеврема, капетана Симеуна, 
капетана Анте и др.). Трговац је такође вршио поруџбине по се-
лима (Забрдица, Попучке и др.)

Књига је писана руком, црквенословенским писмом. За писање је 
коришћено мастило. Књига је нестандардног формата 25x19cm.

2.
1840.[јануар 6], Крагујевац ЗV-2

Министарство унутрашњих дела почело је да објављује крајем 
1840. године "Народни србски огласитељ". Циљ овог огласитеља 
био је да се јавност што више и боље информише о политици 
Књажевине Србије, раду школа, мануфактура, иградњи мана-
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стира и др. У име кнеза србског Михајла Обреновића документ 
је објавио начелник полицијског и економског одељења Јован 
Николић у Крагујевцу на Бадњи дан 1840. године.

Документ је штампан на црквенословенском језику, нестан-
дардног формата 29x23cm. Л: 1, 0

3.
1874-1880, Ваљево ЗV-3

Свеска непознате радње из Ваљева 1874-1880. У свесци се на-
лази евиденција рачуна приватних лица.

Свеска је писана руком и мастилом. У доста лошем је физич-
ком стању, а мастило је на неким местима скоро потпуно из-
бледело. Свеска је нестандарног формата 19x13cm.

4.
1874-1911, Ваљево ЗV-4

Књига прихода и расхода и списак дужника абаџијског есна-
фа у Ваљеву 1874-1911.

Књига је писана руком и мастилом. На унутрашњој страни 
корица залепљена је интересантна маркица. Књига је нестан-
дардног формата 39x16cm.

5.
1878. јул 9, Крагујевац ЗV-5

Документ је закон о мерилима који је донела Скупштина Кња-
жевине Србије 9. јула 1878. године у Крагујевцу, а потврдио га 
српски књаз Милан. М. Обреновић IV. Књаз препоручује мини-
стру финансија да се стара о извршењу закона, а да закон почне 
да се спроводи најкасније до 1. јануара 1881. године.

Документ је штампан и нестандардног је формата 24x16cm. 
Л: 8,0

6.
1888-1890, Ваљево ЗV-6

Дневник бакалске (трговачке) радње Марковић-Баћановић из 
Ваљева 1888-1890. У дневнику се налази од кога је роба купљена 
и којим људима је продавана, цене намирница, да ли је роба при-
мљена или дата на вересију или не, списак дужника итд.

Књига је у тврдом повезу нестандардног формата 37x23cm. 
Писана је руком и мастилом веома читко и уредно.
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7.
1888-1894, Ваљево ЗV-7

Књига дужника бакалске (трговачке) радње Марковић-Баћи-
новић из Ваљева 1888-1894. У књизи се налази списак дужника 
по имену и презимену, ко колико дугује и да ли је дуг враћен или 
није.

Књига је у физички лошем стању, некада је била у тврдом по-
везу, али он више не постоји. Писана је руком и мастилом веома 
читко и уредно. Нестандардног је формата 37x23cm.

8.
1889-1893, Ваљево ЗV-8

Књига непознате трговачке радње у Ваљеву 1889-1893. У књи-
зи се налази списак дужника, колики је пазар и да ли је роба 
плаћена готовином или узета на вересију.

Књига је физички у јако лошем стању. Недостају корице књиге, 
која је некада била у тврдом повезу и из тих разлога непознато 
нам је и име трговачке радње. Писана је руком и мастилом и не-
стандардног је формата 34x22cm.

9.
1892. август 9, Беч ЗV-9

Народна скупштина Краљевине Србије потврдила је вете-
ринарску конвенцију између Србије и Аустро-Угарске, која је 
потписана 1893. године. При потписивању споразума Србију 
је представљала делегација на челу са Ђорђем Симићем, тада-
шњим послаником у Бечу. Конвенција је потписана у циљу лак-
ше трговине стоком и сузбијања ширења могуће сточне заразе. 
Конвенција садржи 12 чланова и важи за живу стоку, као и за 
сирове сточне производе.

Документ је у прлилично лошем физичком стању. Ивице до-
кумента као и поједини делови су скроз исцепкани, тако да је 
потребна рестаурација. Документ је штампан на папиру и не-
стандардног је формата 31x23cm. Л: 5,1

10.
1894. децембар 5 – 1902. јануар 5, Ваљево ЗV-10

Записник Општинског суда у Ваљеву о продаји имања браће 
Ненадовић Алексе, Добривоја и Матије. Они су потврдили суду 
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продају имања благајнику ваљевске задруге Војиславу Андрићу. 
Предмет је вођен од 1894- 1902. године

Документ је оргиналан и јако је оштећен, први лист је 50% 
уништен. Писано је руком и мастилом на папиру. На докуме-
ту се такође налазе интересантне таксене марке. Папир је не-
стандардног формата 36x 22cm. Л: 6,1

11.
1900, Ваљево, Пожаревац, Аранђеловац, Градиште ЗV-11

Телеграми упућени официру Неши Новаковићу, капетану 
Милораду Новаковићу и Јовану Ђукановићу 1900. године. У те-
леграмима су разне честитке.

Телеграми су добро очувани, посебно су интересантне таксене 
марке са грбом и печат телеграфске станице у Београду. Сви те-
леграми су писани руком и оловком. Л: 16,0

12.
1901. март 13 – 1901. март 18, Ваљево ЗV-12

Пресуда изборног суда у Ваљеву поводом деобе покретног и 
непокретног имања Алексе, Добривоје и Матије Ненадовић из 
Ваљева 18. марта, 1901. године. Председник изборног суда био је 
Влајко Тадић, а уз њега пресуду је донело још двоје судија као и 
један деливођа.

Пресуда је донета на папиру, писана је руком и мастилом, а 
папир је нестандардног формата 33x21cm. Л: 12,3

13.
1901. септембар 26 – 1903. фебруар 12, Ваљево ЗV-13

Убаштињење имања Матије Ненадовића из Ваљева, и њеогова 
тапија у селу Дегурићу код Градца. Кореспонденција између 
Управе фондова Краљевине Србије и Првостепеног суда у Ва-
љеву по предмету продаје имања Матије Ненадовића рударском 
инжињеру Ј. Р. Финеју и пренос власништва поменутог имања 
1901-1903. година.

Предмет је у добром физичком стању. Писано је мастилом и 
на папиру нестандарног формата 34x22 и документа су оргинал-
на. На документима се налaзе тексене марке из тог периода и 
кружни печат Начелства округа ваљевског. Л: 65,7
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14.
1896. август 1 – 1902. децембар 4, Ваљево ЗV-14

Спор између Јевреме Томића, трговца из Ваљева, и Францу-
ског акционарског друштва ваљевских рудника бакра у Ребељу 
1902. године. Спор се води око дуга према Јеврему Томићу, који 
је за акционарско друштво обављао транспорт. Жалбу Прво-
степеном суду у Ваљеву саставио је адвокат Драган Вукосавље-
вић.

У предмету има оргиналних и неоргиналних докумената. Фи-
зички је предмет добро очуван. Писано је на пиапру и мастилом, 
а папир је нестандардног формата 34x21cm. На документима се 
налазе таксене марке. Л: 10,0

15.
1902. октобар 20, Ваљево ЗV-15

Писмо Начелства округа ваљевског, грађевинско одељење, 
упућено Команданту дринске дивизијске области 20. октобра, 
1902. године. У писмо начелство захтева да им се достави изве-
сни инструмент, и на који начин доставити.

Писмо је писано на папиру, руком и мастилом. На документу 
се налазе и два печата Начелства округа ваљевског (грађевинско 
одељење), и Команде дринске дивизијске области. Папир је не-
стандардног формата 34x21cm. Л: 1,1

16.
1904. август 15, Ваљево ЗV-16

Писмо извесног Сарића команданту Дринске дивизијске обла-
сти 1904. године. У писму Сарић обавештава команданта о кра-
ђи војничког инвентара од стране Мирка Миладиновића.

Писмо је писано на папиру нестандардног формата 34x21cm. 
Л: 1,0

17.
1905. август 14 – 1905. септамбар 20, Мионица, Ваљево ЗV-17

На основу чл. 9 о земљорадничким и занатским задругама 
основана је 14. августа, 1905. године Мионичка земљораднич-
ка задруга. Постоји и записник са прве скупштине задруге са 
именима оснивача, члановима Управног одбора и списак свих 
задругара.
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Сва документа у предмету су добро очувана, сем оснивачког 
акта, који је поприлично оштећен. Сва документа су писана на 
папиру руком, и нестандардног су формата 35x23cm. Л: 12,3

18.
1910. јун 29, Ваљево ЗV-18

Правила Ваљевског трговачког пензионог фонда у Ваљеву 
1910. године. Фонд је основан ради осигурања трговаца, зана-
тлија и њихових породица.

Документ је штампан на папиру нестандардног формата 
34x21cm. Л: 10,4

19.
1913. мај 5 – 1920. фебруар 1, Ваљево ЗV-19

Књижица прихода и расхода кафане Масе-Даринке и Алексе 
Димитријевића 1913-1920. година.

Књижица је одлично очувана и у тврдом је повезу. Исписана је 
руком и мастилом, и нестандардног је формата 20x13cm.

20.
[1915.] септембар 25, Крагујевац ЗV-20

Телеграм штампарије ''Вардар" који извештава о великој срп-
ској победи над Аустро-Угарском и Немачком војском 25. сеп-
тембра, [1915.] године. У документу се величају Вардарци који су 
како каже "до ногу потукли Немце на бојном пољу".

Документ је штампан и нестандарног је формата 28x19cm. 
Л: 1,0

21.
1915. фебруар 19 – 1915. јун 3, Ваљево – Рађево село ЗV-21

Требовања дрва за потрeбе штаба Дринске дивизијске области 
19. фебруар – 3. јун 1915. године

Требовања су писана на папирима нестандардног формата 
17x21cm и постоји један папир образац за требовање у величини 
34x17cm. Л: 7,0

22.
1916. фебруар 9, Ваљево ЗV- 22

Списак војних обавезника од 9. фебруара, 1916. године
Документ је доста оштећен, око 30% документа недостаје. 

Писано је на папиру и нестандарног је формата 33x21cm. Л: 2,0
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23.
1920. јануар 1, Ваљево ЗV-23

Списак чланова Добротворног друштва материнског удруже-
ња 1918-1919. година. На списку се налазе имена и презимена до-
бротвора са местом пребивалишта и занимањем, као и имена и 
презимена утемељивача са местом пребивалишта и занимањем 
сваког понаособ.

Документ је у одличном физичком стању и нестандарног је 
формата 33x20cm. Писан је читким рукописом и мастилом. Л: 
10,0

24.
1918. децембар 13 – 1919. мај 17, Стублине ЗV-24

Оптужба Иванка Симеуновића из Стублина Општинском сту-
блинском суду против Александра Перића, бившег председни-
ка општине под Аустро-Угарском влашћу. Именовани је тужио 
Александра Перића због одузете сламе у количини од 1800кг. за 
коју није добио новац. Предмет је вођен од 1918-1919. године.

Документ је писан руком на папиру, у добром је физичком ста-
њу и нестандардног је формата 34x21cm. Л: 4,0

25.
1919. децембар 12 – 1920. јануар 18, Ваљево ЗV-25

Сведочење Гине Перовић из Мораваца у команди Дринске ди-
визијске области. Гина је сведочила против извесних Љубисава, 
Бошка и Милана како су је насилно одвели од оца и која су све 
разбојништва починили. Поступак је трајао 1919- 1920. године.

Сведочење Гине Перовић забележено је на папиру руком. По 
њеном сведочену била је неписмена па је неко други забележио 
сведочење. Документ је у одличном стању. На њему се налази 
печат Дринске дивизијске области и нестандардног је формата 
31x20cm. Л: 7,0

26.
1903. август 25, Ваљево ЗV-26

Кандидатска листа за варош Ваљево за бирање посланика на 
дан 8. септембра, 1903. године. Кандидат за посланика био је ка-
феџија из Ваљева Риста Топаловић. Представник листе у бирач-
ком одбору радикала био је кафеџија Ђукан Ђукановић.
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Сва документа су оргинална, писана су на папиру, руком и 
мастилом. Неколико докумената је штампано, а штампање је 
урадила штампарија Јов. Ј. Молинара-Ваљево. Документа су не-
стандардног формата 36x22cm. Л: 9,1

27.
1903. август 10 – 1903. септембар 12, Ваљево ЗV-27

Кандидатска листа за изборни округ ваљевски, за изборе по-
сланика на дан 8. септембра 1903. године. Ово је била листа ра-
дикала попа Марка Петровића. У предмету се налази списак 
имена свих кандидата по општинама.

Сва документа су оргинална, писана су на папиру, руком и 
мастилом. Неколико докумената је штампано, а штампање је 
урадила штампарија Јов. Ј. Молинара-Ваљево. Документа су не-
стандардног формата 36x22cm. Л: 78,13

28.
1903. август 3 – 1903. септембар 12, Ваљево ЗV-28

Кандидатска листа за изборни округ ваљевски, за изборе по-
сланика на дан 8. септембра, 1903. године. Ово је била листа ра-
дикала Алексе Нешића, учитеља из Славковице. У предмету се 
налази списак имена свих кандидата по општинама као и изјаве 
кандидата у општинским судовима.

Сва документа су оригинална, писана су на папиру, руком и 
мастилом. Један документ у предмету је штампан, штампање 
је урадила штампарија М. А. Славуја-Ваљево. Документа су не-
стандардног формата 36x22cm. Л: 91,8

29.
1903. август 10 – 1903. септембар 12, Ваљево ЗV-29

Кандидатска листа за изборни округ ваљевски, за изборе по-
сланика на дан 8. септембра 1903. године. Ово је била листа ра-
дикала Светозара К. Поповића, трговца из Ваљева. У предмету 
се налази списак имена са свим кандидатима по општинама као 
и изјаве кандидата у општинским судовима.

Већина докумената је оргинална, писани су на папиру, руком 
и мастилом. Неколико докумената у предмету је штампано, а 
штампање је урадила штампарија Јов. Ј. Молнара-Ваљево. Поје-
дина документа су претрпела оштећење. Документа су нестан-
дардног формата 36x22cm. Л: 83,15
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30.
1903. август 17 – 1903. септембар 12, Ваљево ЗV-30

Кандидатска листа за иборни округ ваљевски, за изборе по-
сланика на дан 8. септембра, 1903. године. Листу је саставио со-
цијалдемократа Леонид Зисић, инжењер из Ваљева. У предмету 
се налази списак имена са свим кандидатима по општинама, као 
и изјаве кандидата у општинским судовима.

Већина докумената у предмету је оргинална, а писана су на 
папиру, руком и мастилом. Штампано је 3 документа у предме-
ту, а тај посао је урадила штампарија М. А. Славуј-Ваљево. Сва 
документа су нестандарног формата 36x22cm. Л: 79,10

31.
1903. август 3 – 1903. септембар 12, Ваљево ЗV-31

Кандидатска листа за изборни округ ваљевски, за изборе по-
сланика на дан 8. септембра, 1903. године. Листу је саставио на-
предњак Љубо Молеровић, економ из Врачевића. У предмету се 
налази списак имена са свим кандидатима по општинама, као и 
изјаве кандидата у општинским судовима.

Документа у предмету писана су на папиру, руком и масти-
лом, а два документа су штампана. Штамање је урадила штам-
парија М. А. Славуј-Ваљево. Половина докумената су оргинали, 
документа су нестандардног формата 36x22cm. Л: 83,12

32.
1903. април 30 – 1903. мај 17, Ваљево ЗV-32

Кандидатска листа за иборни округ ваљевски, за изборе по-
сланика на дан 19. маја, 1903. године. Доносилац листе био је еко-
ном из Робаја, Милан Драгојевић. На листи се налазе имена 104 
кандидата са местом боравка.

У предмету се налазе документа са малим оштећењима. Осим 
штампаних докумената, којих има 16, сва остала документа су 
писана на папиру, руком и мастилом, и нестандардног су форма-
та 36x22cm. Штамање је урадила штампарија М. А. Славуј-Ва-
љево. Л: 51,7

33.
1903. август 20 – 1903. август 23, Ваљево ЗV-33

Кандидатска листа за варош Ваљево, за бирање посланика на 
дан 8. септембра, 1903. године. Кандидат је био Драгутин Ата-
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нацковић, трговац из Ваљева, а представник листе у бирачком 
одбору био је Милић Милићевић, адвокат из Ваљева.

Половина докумената у предмету је оргинална. Документа 
су писана на папиру, руком и мастилом, док су два документа 
штампана. Штампање је урадила штампарија М. А. Славуј-Ва-
љево. Оргинална документа претрпела су одређена оштећења. 
Л: 6,2

34.
1905. јун 14 – 1905. 26 јун, Ваљево ЗV-34

Представници занатлија направили су своју кандидатску 
листу за варош Ваљево, за изборе 10. јуна, 1905. године. Кандидат 
занатлија за иборе био је Коста Мариновић, обућар из Ваљева. У 
предмету су процедурална изборна документа која се односе на 
коресподенцију са Првостепеним судом у Ваљеву.

Већина докумената у предмету је оргинална и нестандардног 
су формата 36x22cm. Писана су на папиру, руком и мастилом, а 
штампаних докумената нема. Л: 17,2

35.
1905. јун 19 – 1905. јул 5, Ваљево ЗV-35

Кандидатска листа напредњака Љубе Молеровића, економа из 
Врачевића, за изборни округ ваљевски, за изборе посланика на 
дан 10. јула, 1905. године. На предлогу листе налазе се још имена 
свих кандидата по срезовима и њихово занимање.

Документа су писана на папиру и већина руком. Један део је 
штампан, укупно 13 комада. Штампање је радила штампари-
ја М. А. Славуј-Ваљево. Документа су нестандардног формата 
36x22cm. Л: 26,3

36.
1906. мај 25 – 1906. јун 22, Ваљево ЗV-36

Кандидатска листа за варош Ваљево за бирање посланика на 
дан 11. јуна 1906. године. Кандидат је био радикал Светозар К. 
Поповић, трговац из Ваљева. На документима се налази списак 
предлагача.

Документа су скоро сва оргинална и нестандардног су форма-
та 36x22cm. Писано је руком на папиру, а штампано је укупно 2 
документа. Штампање је урадила штампарија Јов. Ј. Молнара-
-Ваљево. Л: 12,2
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37.
1906. мај 23 – 1906. мај 25, Ваљево ЗV-37

Кандидатска листа Стевана А. Јанковића, земљоделца из Вра-
гочанице, за изборни округ ваљевски, за изборе посланика на 
дан 11. јуна. 1906. године. У документима се налазе и представ-
ници листе у појединачним гласачким местима (општинама), 
као и изјаве кандидата у општинским судовима.

Документа су нестандардног формата 36x22cm. Већина је ор-
гинална и добро су физички очувана. Писана су на папиру, руко-
м,а постоје и 3 штампана документа, са благим оштећењима. 
Штампање је урадила штампарија Јов. Ј. Молнара-Ваљево. Л: 
20,7

38.
1906. мај 27, Ваљево ЗV-38

Кандидатска листа за варош Ваљево, за бирање 1 посланика 
на дан 11. јуна, 1906. године. Кандидат је био либерал Живко С. 
Ивковић, судија Првостепеног суда ваљевског.

Сва документа су оргинална, и нестандардног су форма-
та 36x22cm. Писана су на папиру и руком, а два документа су 
штампана. Нема података која је штампарија урадила тај 
посао. На појединим документима постоје озбиљна оштећења. 
Л: 6,1

39.
1920. август 12 – 1920. август 20, Ваљево ЗV-39

Кандидатска листа Ђорђа Шибалића, трговца из Ваљева, за 
избор часника општине Ваљевске и округа Ваљевског на дан 22. 
августа 1920. године. У предмету се налази и списак кметова и 
списак одборника са листе, као и имена предлагача.

Документа су одлично очувана, нестандарног формата 
33x20cm. Скоро сва докумета су штампана на папиру, а празне 
колоне су попуњаване руком. Л: 44,0

40.
1920. август 8 – 1920. новембар 18, Ваљево ЗV-40

Кандидатска листа за избор часника општине Ваљевске. 
Председник кандидатске листе био је Мирко Обрадовић, терзи-
ја (кројач грађанске народне ношње) из Ваљева. У предемту се 
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налазе спискови предлагача, спискови кандидата за одборнике 
и тројица кметова.

Сем једног докумета који је претрпео оштећења, сви остали 
документи у предмету су у добром стању. Писани су на папиру 
и руком, 90% докумената је штампано са празним колонама за 
попуњавање. Документа су нестандарног формата 33x20cm. Л: 
48,0

41.
1920. новембар 15 – 1920. новембар 26, Ваљево ЗV-41

Кандидатска листа за изборни округ ваљевски. Избор народ-
них посланика за Уставотворну скупштину 28. новембра, 1920. 
године. Ово је била кандидатска листа Милоша Требињца, про-
фесора из Београда. На њој се налази списак свих кандидата по 
срезовима и општинама.

Већина докумената је оргинална, писани су на папиру руком, 
а веома мали број је штампаних докумената. У предемту се на-
лазе документа различитог формата, нестандардних димензија 
од 17x21cm. до 33x21cm. Л: 68,0

42.
1920. новембар 12 – 1920. новембар 26, Ваљево ЗV-42

Кандидатска листа чији је носилац био Бранислав Петрони-
јевић, професор Универзитета из Београда. Листа је била за из-
борни округ ваљевски за избор народних посланика за Уставо-
творну скупштину на дан 28. новембра, 1920. године. На листи 
се налазе и имена свих кандидата по општинама.

Документа су оргинална, писана су на папиру и углавном ру-
ком, а мали број докумената је штампан. На неким документи-
ма се могу наћи и таксене марке Краљевине Србије у вредности 
од 5 динара. Документа су нестандардног формата 34x21cm., а 
има докумената и мањег формата. Л: 71,0

43.
1920. новембар 10 – 1920. новембар 25, Ваљево ЗV-43

Кандидатска листа за изборни округ ваљевски за избор народ-
них посланика за Уставотворну скупштину на дан 28. новембра, 
1920. године. Носилац листе био је Војислав Лазић, земљоделац 
из Стублина. Листа се састоји од 156 имена предлагача листе, и 
изјаве кандидата.
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Документа су оргинална и добро очувана. Поред докумената 
на папиру која су писана руком, постоје и штампана докумен-
та. Штампање је урадила штампарија Чика Љуба Ненадовић-
-Ваљево. Документа су нестандардног формата 34x21cm, а има 
и мањих формата. Л: 99,3
44.
1920. август 23, Ваљево ЗV-44

Кандидатска листа за избор кмета за село Зарубе. Кандидат је 
био Светислав Николић из Заруба, а избори су одржани на дан 3. 
септембра, 1920. године. На листи се налази списак са именима 
предлагача.

Документа су писана на папиру и руком. Сва документа су не-
стандардног формата 34x21cm. Л: 4,1
45.
1921. јануар 9 – 1921. јануар 13, Ваљево ЗV-45

Кандидатска листа за избор часника општине Ваљевске на дан 
23. јануара, 1921. године. Листу је саставио Страхиња Лаушевић, 
економ из Ваљева, а чинили су је 36 одборника и 68 предлагача. 
У предмету се налазе још изјаве именованих.

Документа су писана на папиру и руком, врло мали број до-
кумената је штампан. Већина докумената је мањег формата 
17x21cm, поједини документи су већег форамата. Л: 44,0
46.
1921. септембар 4 – 1921. септембар 9, Ваљево ЗV-46

Кандидатска листа за избор одборника општине Ваљевске за 
изборе 1921. године. На листи се налази списак имена одборника 
и списак имена предлагача.

У предмету нема штампаних документа, сва су писана на 
папиру руком. Папири су нестандардног формата од 17x21cm до 
34x21cm. Л:16,0
47.
1925. јануар 10 – 1925. јануар 23, Ваљево ЗV-47

Кандидатска листа за изборни округ ваљевски за избор по-
сланика за Народну скупштину на дан 8. фебруара, 1925. године. 
Носилац листе био је Миљко Кораћ, трговац из Ваљева. Листа 
садржи списак свих кандидата по срезовима и списак предлага-
ча, којих је укупно било 132.
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Поједини документи у предмету претрпели су одређена физич-
ка оштећења. Документа су углавном писана на папиру руком, 
а има и штампаних докумената (укупно 10 комада). Нестан-
дардног су формата, а димензије папира варирају од 17x21cm до 
34x21cm.

Л: 152,0

48.
1924. децембар 30 – 1925. јануар 30, Ваљево ЗV-48

Кандидатска листа чији је носилац био Драгојло Дудић, зе-
мљоделац из Клинаца. Листа садржи списак кандидата по сре-
зовима за изборе посланика за Народну скупштину, који су се 
одржали 8. фебруара, 1925. године. На списку се налазе и имена 
130 предлагача.

Скоро сва документа писана су на папиру руком, и нестан-
дардног су формата различите величине од 17x21cm до 34x21cm. 
Поједина документа у предмету претрпела су извесна физичка 
оштећења. Има неколико штампаних докумената. Л: 155,0

49.
1924. децембар 17 – 1925. јануар 30, Ваљево ЗV-49

Кандидатска листа за изборни округ Ваљевски за изборе по-
сланика за Народну скупштину на дан 8. фебруара, 1925. године. 
Носилац листе био је Војислав Ј. Лазић, земљоделац из Стубли-
на. На листи се налази списак кандидата по срезовима и имена 
136 предлагача.

Документа су писана на папиру руком. Штампано је 10 доку-
мената, а на некима постоје и одређена оштећена. Листови су 
нестандардног формата различитих димензија од 17x21cm до 
34x21cm. Л: 145,0

50.
1924. децембар 18 – 1924. децембар 24, Ваљево ЗV-50

Кандидатска листа чији је носилац био Петар Н. Марковић, 
Министар на расположењу из Ваљева. Листа је прављена за из-
бор посланика за Народну скупштину која се одржала 8. фебру-
ара 1925. године. Листа садржи имена кандидата по срезовима, 
као и списак предлагача.

Сва документа су у одличном стању. Већи део кандидатске 
листе штампан је на папиру, док је мањи број докумената пи-
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сан на папиру руком. Сва документа су нестандардног формата 
34x21cm. Л: 8,1

51.
1927. јул 30 – 1927. август 9, Ваљево ЗV-51

Кандидатска листа за изборни округ Ваљевски за избор 
посланика за Народну скупштину. Избори су одржани на дан 11. 
септембра, 1927. године. Носилац листе био је Недељко Савић, 
учитељ у пензији из Ваљева. Листа садржи имена свих кандидата 
по срезовима, као и имена 140 предлагача.

Пола докумената је штампано на папиру, а друга половина 
писана руком. У предмету се налази један воштани печат црве-
не боје, који је скоро уништен до непрепознатљивости. Неколи-
ко докумената је претрпело физичка оштећења. Сва документа 
су нестандардног формата 34x21cm. Л: 21,1

52.
1927. август 15, Ваљево ЗV-52

Кандидатска листа за избор посланика за Народну скупштину 
[11. септембра] 1927. године , изборни округ Ваљевски . Носилац 
листе био је Михаило Тодоровић, професор из Београда.

У премету се налази један штампани документ, розе боје. Лева 
страна документа је уништена. Лист је нестандардног форма-
та 32x21cm. Л: 1,0

53.
1927. септембар 15 – 1927. децембар 8, Ваљево ЗV- 53

У предмету се налази списак имена која су повредила тајност 
гласања за избор Народних посланика, на бирачком месту у 
Причевићу 15. септембра 1927. године. На списку се налазе име-
на 68 лица. Ову неправилност пријавио је, Првостпеном суду у 
Ваљеву, председник главног бирачког одбора Никола Гојковић.

Сва документа су у добром физичком стању. Половина их је 
штампана, док је друга половина писана руком. Документа су 
нестандардног формата 34x21cm. Л:8,0

54.
1927, Београд ЗV-54

Две књижице које је издао "Савез земљорадника Београд" 1927. 
године. У првој књижици је статут Савеза земљорадника који 
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говори о имену, организацији и циљу политичке организације. 
У другој књижици је програм Савеза земљорадника. У њему се 
налазе општа политичка начела партије, привредна и финансиј-
ска политика и одељак који говори о ублажавању штетних рат-
них последица.

Књижице Савеза земљорадника штампане су у боји. Статут 
је наранџасте боје, док је програм жуте боје. Обе су мањег не-
стандардног формата 16x11cm.

55.
1930. децембар 31 – 1931. јануар 26, Ваљево ЗV-55

Процене војника који су били регрутовани у војску, па су 
касније били распоређени у жандармеријску службу. У овим 
проценама налазе се личне информације и следећи подаци: за 
коју годину је оцењен регрут, који је чин или ранг, какве су му 
карактерне особине, какве је стручне спреме и способности, да 
ли заслужује препоруку за виши чин или звање итд. Хронологи-
ја 31. 12. 1930 – 26. 01. 1931.

Сва документа у предмету су штампана и нестандардног 
формата 34x21cm и 28x21cm. Нема озбиљнијих физичких оште-
ћења. Л: 31,0

56.
1931. април 14 – 1936. април 1, Ваљево, Београд, Обреновац, 
Уб ЗV-56

У Убу 1. јула, 1932. године организован је илегални збор од 
стране виђенијих људи из Уба међу којима су били Војислав Ла-
зић, бивши народни посланик и члан земљорадничке странке, 
Радован Мијушковић адвокат, Никола Мијушковић адвокатски 
писар, Радоје Мијушковић лекар, Милош Тупањанин из Босне 
који је био бивши народни посланик и члан земљорадничке 
странке. Циљ збора био је да се говори против тадашњег режи-
ма и власти. На збору је дошло до обрачуна између жандарма и 
присталица Војислава Лазића у коме је неколико људи изгубило 
животе, а више њих је теже повређено. У предмету се налази цео 
поступак, са изјавама сведока и окривљених, записници са суђе-
ња, пресуда, жалбе окривљених и осуђених, извештаји жандар-
ма итд. Поступак је трајао минимум до 1. априла, 1936. године, 
до тог датума имамо документацију везану за овај предмет. Цео 
овај догађај у тадашње време био је познат као "Убски догађај".
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У предмету има докумената добро сачуваних , као и оних са 
мањим или већим оштећењима. Писани су руком, има доста и 
штампаних докумената, као и штампаних у боји (летци). До-
кумента су различитог формата, најчешће 34x21cm, а има доку-
мената и мањег формата. Л: 784,32

57.
1931. октобар, Београд ЗV-57

Проглас радикалне странке од октобра 1931. године., да неће 
учествовати на изборима који су се одржали 8. новембра, 1931. 
године, из разлога што државне власти врше притисак на бираче 
да се гласа за владину листу. Представницима опозиције онемо-
гућено је слободно кретање и говор, а многи представници опо-
зиције су хапшени и затварани

Предмет се састоји од једног штампаног листа, димензија 
34x21cm. На документу постоје оштећења. Л: 1,0

58.
1932. јул 5, Уб ЗV-58

Мапа Уба од 5. јула, 1932. године у размери 1:1000, копија из 
суда.

Предмет се састоји од једног листа цртаног на папиру са бла-
гим оштећењима, димензија 44x80cm. Л: 1,0

59.
1932. септембар 14 – 1933. новембар 25, Ваљево, Уб ЗV-59

Попис предмета (списа) Окружног суда у Ваљеву и Среског 
суда у Убу од 14. 9. 1932 до 25. 11. 1933.

Документа у предмету имају блага оштећења, штампана су 
са маргинама које су попуњаване руком. Димензије су 34x21cm. Л: 
11,0

60.
1932. новембар, Уб ЗV-60

Документ непознатог аутора, који је упућен Министру фи-
нансија новембра 1932. године, поводом злоупотребе службеног 
положаја Драгише Радовића, шефа Пореске управе у Убу. Аутор 
наводи да је Драгиша Радовић оштетио државну касу за огром-
ну суму новца, и починио још доста кривичних прекршаја који 
се у тексту наводе.
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Предмет се састоји од једног домумента који је штампан и у 
одличном је физичком стању. Документ је димензија, за то вре-
ме стандардног формата 34x21cm. Л: 1,1
61.
1932. децембар 27 – 1933. октобар 18, Београд, Уб ЗV-61

Писма упућена Радоју Мијушковићу из Уба од 27. 12. 1932. до 
18. 10. 1933. године. У предмету са налази и једна слика Радо-
ја Мијушковића, која није пребачена у Збирку фотографија, јер 
остаје као прилог у овом предмету у Збирци Varia.

Два документа у предмету су штампана, а један је писан ру-
ком, на ивицама постоје блага оштећења, а различитог су фор-
мата и димензија 9x14cm, 34x21cm, 15x22cm. Л: 5,0
62.
1933. јануар 20, Уб ЗV-62

Писмо Душана Марјанца од 20. јануара, 1932. године, упућено 
Начелнику среза Тамнавског о застоју на подизању споменика 
изгинулим ратницима у Првом светском рату. Марјанац у овом 
писму оптужује Одбор за подизање споменика чији председник 
је био поп Љубомир Костић.

Документа у предмету су у добром физичком стању, писана су 
руком на папиру, а различитог су формата и димензија 34x21cm 
и 17x21cm. На докуметима се налазе таксене марке у вредности 
од 2 и 5 динара. Л: 3,0
63.
1933. јануар 29, [Београд] ЗV-63

Листа без компромиса Милана Пурића, чији је носилац био 
Родољуб Миловановић, за изборе у студентском правничком 
друштву од 29. јануара 1933. године. Ова листа је настала због 
жеље за променама у правничком друштву, а иницирали су је 
студенти права ради борбе за боље услове студирања.

Документ је нестандардног формата 30x21cm, штампан је и 
на крајевима се налазе блага оштећења. Л: 1,0
64.
Без датума и места ЗV-64

Документа непознатог аутора која говоре о диктатури у ста-
ром веку и 6-јануарској диктатури краља Александра Карађор-
ђевића. Један документ говори и о војсци.
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Документа су нестандарног формата 19x11cm, добро су очува-
на и писана су на папиру руком. Л: 4,0

65.
Без датума и места ЗV-65

Документ непознатог аутора настао након 1928. године, који 
говори о односу државе и Народне банке након Првог светског 
рата. Држава је позајмила од Народне банке 4 милијарде динара, 
а за тај новац гарантовала је својим добрима. По аутору то је био 
главни узрок финансијске кризе у држави, која је настала након 
1928. године, што је довело до пропадања села и ситног сељачког 
поседа.

Документа су писана руком на папиру, непознатог аутора, 
стандардних димензија у то време 34x21cm, и у добром су физич-
ком стању. Л: 6,0

66.
Без датума, Уб, Совљак ЗV-66

Коверте у којима су била писма упућена Начелнику среза Там-
навског, без датума.

Коверте су различитих боја, димензија 12x18cm. Комада 3.

67.
Без датума и места ЗV-67

Проглас земљорадничког покрета који говори о сељаштву и 
капитализму у четири тачке. Из прогласа се може закључити 
да се покрет залагао за федеративно преуређење државе, где се 
осуђују капиталисти који владају државом од 1. децембра, 1918. 
године. У предмету не постоје временске одреднице, као ни име 
аутора ових докумената.

Предмет се састоји из два документа истог садржаја, једина 
је разлика што је један штампан, а други писан на папиру руком. 
Оба документа су добро сачувана, димензије су 34x21cm. Л: 2,0

68.
Без датума и места ЗV-68

Проглас земљорадника из Србије у пет тачака под називом 
"Истина о Загребачкој резолуцији". У овом прогласу земљорад-
ници осуђују државу и режим бранећи Загребачку резолуцију, 
а такође и осуђују краља Александра Карађорђевића и његову 
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6-јануарску диктатуру, бранећи демократске институције и пра-
во народа на самоопредељење.

Прeдмет је одлично сачуван. Штампан је на папиру, димензија 
34x21cm. Л: 1,0

69.
1919. јул 18 – 1919. септембар 10, Ваљево ЗV-69

Списак чланова Месног одбора у Ваљеву са њиховим 
занимањима 1919. године. Члан одбора био је и тадашњи 
председник општине Милан Матић. У предмету се налази и 
извештај који је Месни одбор поднео Окружном одбору за 
заштиту деце. У извештају се наводе деца свих узраста од одој-
чади до основаца и средњошколаца и на који начин је пружена 
помоћ сиромашној деци.

Документа су писана на папиру руком. На њима се налази пе-
чат Месног одбора Ваљево. На ивицама се налазе блага оштеће-
ња. Димензије документа су 34x21cm. Л: 3,0

70.
1922. јул 18, Ваљево ЗV-70

Умрлица 54 године старог Милутина Кораћа, послужитеља и 
магационера Ваљевске штедионице.

Документа су штампана црно беле боје, добро сачувана, ди-
мензија 24x30cm. Л: 3,0

(Наставак у следећем броју)
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Никола Ранисављевић 
архивиста 
Међуопштински историјски архив Ваљево

КРАТАК ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈАТА 
ФК „БУДУЋНОСТ“ ВАЉЕВО

 Фудбалска лопта се први пут закотрљала у Ваљеву 1909. годи-
не захваљујући ученику Гимназије Јеврему Митровићу. Фудбал 
се у то време играо на пољанама, најчешће код данашњег Сењака 
или на брду Крушик.1 Након што је Јеврем Митровић напустио 
Ваљево лопта је прешла у власништво Живорада Н. Марковића 
(касније директора Гимназије), а фудбал у Ваљеву наставља да се 
игра са прекидима све до Аустроугарске окупације.

Аустријски официри, који су одлично говорили српски језик, 
почели су 1916. године да врбују ваљевске гимназијалце за њихове 
циљеве. Да би спречио окупаторе наставник музике Живорад Гр-
бић организовао је своје ученике да у слободно време играју фуд-
бал. У пролеће 1917. године, у оквиру приредбе за ђаке и војнике, 
окупаторске власти су предложиле да се екипа града, састављена 
од ђака, грађана и заробљеника, супротстави фудбалској селек-
цији аустроугарског гарнизона. Утакмица је одиграна на Пећини, 
на игралишту непрописних димензија. Утакмица је трајала 70 
минута без паузе, а коначан резултат био је 1:1. Након овог изне-
нађујућег резултата млади Ваљевци крећу са тренинзима под ру-
ководством Живорада Н. Марковића. Недуго затим, исте године 
формиран је и први фудбалски клуб у Ваљеву под називом „Срп-
ски мач” који је представљао симбол отпора окупатору.2

1 Зоран Трипковић, Ваљевски спорт клуб „Будућност” у периоду 1931-1933. 
година, Гласник МИАВ, Ваљево 1969, бр.4-5, стр. 155
2 Милорад Ђермановић, Фудбалски клуб Будућност Ваљево 1920-2012, Ва-
љево 2013, стр. 20
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Након завршетка Великог рата и свих страхота и недаћа које 
је донео за српски народ у Србији креће да се развија раднич-
ки покрет. Иницијативом младих радника и занатлија 3. марта 
1920. године основан је у Ваљеву раднички клуб „Слога”.3 Осни-
вачи „Слоге” били су: Милан Чолаковић, сарачки радник (пред-
седник), Чеда Тодоровић, опанчарски радник (благајник), Влајко 
Стојаковић и Радисав Пауновић, сарачки радници, Божа Мар-
јановић, трговачки помоћник (секретар), Малиша Лукић, Рајко 
Ристивојевић, Христивоје Митровић, обућарски радници, Љу-
биша Марковић, кројач и други.

Прве године биле су изузетно тешке за новоосновани клуб, 
недостајало је материјалних средстава и реквизита који су у то 
време били скупи. Само великим залагањем чланства клуб је 
успео да опстане. Напредак клуба почиње од 1927. године, када 
„Слога” мења име у Раднички спорт клуб „Будућност”. Нова 
правила о раду клуба донесена су 6. августа 1929. године на го-
дишњој скупштини, а исте године Раднички спорт клуб „Будућ-
ност” постаје првак Ваљева.4

3 Зоран Трипковић, „Будућност”, Гласник МИАВ, бр.4-5, стр. 156
4 Међуопштински историјски архив – Ваљево (у даљем тексту: МИАВ), 
Б.2.373. Зоран Трипковић (1933-2007), кут. инв. бр. 8

Раднички спорт клуб „Будућност”, првак Ваљева, 1929. године
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На Раднички спорт клуб „Будућност” константно је вршен 
притисак власти. По наређењу полиције из назива клуба морало 
је бити укинуто РАДНИЧКИ. Пољопривредна школа и Гимна-
зија забранили су својим ученицима да играју за Будућност. У 
локалном листу „Глас Ваљева” из 1930. и 1931.5 године воде се 
жучне полемике о фудбалу и ученицима.

Након освајања првенства Ваљева 1929. године „Будућност” 
наредне године коначно постаје члан Београдског лоптачког 
подсавеза, а екипа наставља са сјајним резултатима. У другој 
половини 1932. године „Будућност” побеђује све лигашке утак-
мице. Победнички низ се наставио и у пролеће 1933. године што 
је резултирало тиме да „Будућност” постане првак Колубарске 
жупе. Највећи успех до тада остварен је 20. августа 1933. године 
када је у двомечу за првака Београдске провинције побеђен пр-
вак Браничевске жупе СК Ђурађ Смедеревац укупним резулта-
том 9:1.6 Прва утакмица одиграна је у Ваљеву где је „Будућност” 
славила 5:1, а противник је седам дана касније декласиран и у 
Смедереву резултатом 4:0 за екипу „Будућности”. О успесима 
„Будућности” писала је и београдска штампа. Лист „Правда” у 
свом извештају под насловом „Двоструки првак” објављује сле-
деће: „Ваљевска чета игра одлично и важи за један од најбољих 
клубова у унутрашњости. СК Будућност је од Смедеревца за за 
читаву класу био бољи тим, у ком учествују одлични техничари, 
стартери, добри пуцачи и веома пожртвовани лоптачи”.7 

Као првак Колубарске жупе и провинције Београдског лоп-
тачког савеза Будућност је требало да игра две квалификационе 
утакмице са земунском Спартом, шампионом града Београда, 
за титулу најбољег клуба Београдског лоптачког подсавеза. До 
двомеча никада није дошло због наводно оспораване регистра-
ције једног од играча Будућности, тако да екипа Будућности није 
добила шансу на терену да се бори за улазак у Националну лигу 
Југославије.

Велика финансијска криза у свету 1929. године или Велика де-
пресија како су је многи назвали погодила је и Југославију сре-
дином 1931. године. Финансијска криза је утицала и на развој 

5 Глас Ваљева, Ваљево 1930, бр. 23, 27, 28
6 Исто, 1933, бр. 35 стр. 4
7 Милорад Ђермановић, Будућност, стр 27-28
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фудбала у Југославији, тако да су њом били погођени и бројни 
клубови, а међу њима и СК Будућност. Неколико година дуг се 
нагомилавао, али је почетком 1936. године саниран захваљујући 
симпатизерима клуба. Управа СК Будућност одлучила је да је 
свако даље нормално функционисање клуба онемогућено те је 
стога послала допис 25. маја 1936. године Београдском лоптач-
ком подсавезу.8 Први део дописа односи се на кратак историјат 
клуба и његове успехе, док је у другом делу одлука која је донета 
на седници управног и надзорног одбора, а она гласи „обуставља 
се сваки даљи рад клуба”. Као образложење ове одлуке наводи се 
следеће: „Напред се ишло све до увођења такса државних, банов. 
и општинских. Од тада ми не можемо напред већ само у месту 
табамо и животаримо очекујући укидање такса, које су по на-
шем мишљењу, највећа ако не и једина сметња за даљи опстанак 
и развитак ногометног спорта”.

Игралиште код Шаргића кафане преузима „Трговачки подмла-
дак”. Сва своја права и имовину Управа СК Будућност уступила 
је СК Радничком, који се од августа 1936. године зове Раднички 

8 МИАВ, Б.2.373. Зоран Трипковић (1933-2007), кут. инв. бр. 8

ФК „Будућност”, 1933. године
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спорт клуб Будућност. Почетком 1938. године РСК Будућност се 
поново укључује у Лигу Колубарске жупе, али не бележи велике 
резултате све до 1941. године, када је даљи рад клуба обустављен 
услед Немачке офанзиве и окупације Југославије.

Након завршетка Другог светског рата Будућност је сазвала 
редовну 26. годишњу скупштину одржану 18. марта 1945. године, 
која је практично значила обнављање рада клуба.9 На њој нису 
узели учешће млади играчи и чланови управе који су 1944. годи-
не, када је Ваљево ослобођено, ступили у редове пролетерских 
јединица. Прву две утакмице након окупације Будућност је од-
играла против екипе Прве пролетерске дивизије. Утакмице су 
биле пријатељског карактера, а Прва пролетерска дивизија је сла-
вила на оба меча, у Руми 2:0, а затим и у Ваљеву резултатом 4:1.

Првенство округа организовано је у пролеће 1946. године а 
на њему су учествовале следеће екипе: „Напред” – Ваљево, „Рад-
нички” – Обреновац, „Јединство” – Уб, „Железничар” – Лајко-
вац, „Мионица” и „Будућност”. Екипа Будућности је првенство 
завршила на првом месту и окитила се титулом првака.

У наредним годинама већих успеха није било. Будућност је 
играла квалификације за улазак у I Српску лигу против Зрења-
нинског Пролетера, али је поражена у Ваљеву резултатом 2:0. 
Исте године Будућност је одиграла прву међународну прија-
тељску утакмицу против екипе из Чехословачке СК „Авиа” из 
Прага. Славила је екипа из Ваљева резултатом 4:110, утакмици 
је присуствовало 3000 људи, што је по мишљењу извештача био 
рекордан број навијача до тада.

Као првак Београдског подсавеза Будућност је 1950. године 
ушла у Српску лигу, где се није дуго задржала јер је испала већ 
следеће сезоне. Од 1953. године Будућност је изборила промо-
цију у новоформирану Јужну групу Српске лиге. Овај успех је 
остварен кроз лигу Београдског подсавеза где је Будућност за-
узела друго место. Велики успех Будућност је остварила у јуби-
ларној 35-oj години постојања 1955. године. Тад је укинута Друга 
савезна лига и основане су четири зоне. Будућност је као пета 
у лигашком делу дошла до квалификација где се играла мини 
лига 4 клуба. У квалификацијама играли су против екипа Једин-

9 Милорад Ђермановић, Будућност, стр 65-66
10 Напред, Ваљево 1948, бр. 169, стр. 4
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ство из Вршца, Чукарички из Београда и Динамо из Винковаца. 
Након одличног старта и прве три победе, Будућност је везала 
два пораза. Одлучујућа утакмица одиграна је у Ваљеву против 
Јединства из Вршца. Фудбалери Будућности славили су резул-
татом 2:1 голом у 88. минуту и на тај начин изборили пласман у 
Трећу зону (ранг Друге савезне лиге).11 Наредне три године Бу-
дућност бележи неконстантне резултате. У Трећој зони 1956. го-
дине заузима високо друго место, да би већ наредне године испа-
ла у Посавско-подунавску зону. Године 1958. у квалификацијама 
за Другу лигу игра против „Шумадије” из Аранђеловца али је у 
двомечу поражена (1:1 и 1:3).12

Почетком септембра 1959. године реализован је предлог Оп-
штинског одбора Социјалистичког савеза и долази до спајања 
ФК Раднички и ФК Будућност и осталих клубова из Ваљева и на 
тај начин створено је јединствено спортско друштво „Металац”. 
У присуству 58 делегата, изабраним на ванредним скупштина-
ма клубова и друштава, у сали Народног одбора среза донета је 
одлука о стварању СД Металац. Како се приближавао почетак 

11 Зоран Трипковић, Ваљевски спорт (1870-1990), Ваљево 1995, стр. 57-58
12 Зоран Трипковић, „Будућност”, Гласник МИАВ, бр.4-5, стр. 157

Фудбалери „Будућности”, 1955. године
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првенства Посавско-Подунавске зоне одмах је одржана и скуп-
штина ФК Металац. На скупштини су донета правила клуба, 
изабран је Пленум од 25 чланова и Надзорни одбор од 3 члана.13 

Већ наредне године фудбалери Металца постали су прваци 
Посавско- Подунавске зоне, али су у квалификацијама за виши 
ранг били поражени од Динама из Панчева резултатом 1:3 и 1:0. 
Две године касније указала се нова шанса за пласман у виши 
ранг, али ни овог пута екипа из Ваљева није била успешна. По-
ражена је од екипе Суботице након лошијег извођења једанае-
стераца, резултати након 180 минута игре били су 2:2 и 1:1.14

Један од највећих успеха клуба остварили су омладинци Ме-
талца 1963. године освојивши престижни међународни турнир 
Београдски сајам. На овом турниру учествовало је 16 екипа по-
дељених у четири групе. Једна од група играла је у Ваљеву, а Ме-
талац је групну фазу завршио на првом месту. Побеђен је ита-
лијански тим Милан резултатом 1:0, а затим Раднички Београд 
резултатом 3:0. Утакмице су игране на Стадиону Синдикалног 
одбора „Крушик”, а утакмицама је у просеку присуствовало 3500 
гледалаца. Финална фаза турнира одиграна је на стадиону ЈНА. 
Металац је прво у полуфиналу победио новосадску Војводину, 
да би у финалу након бољег извођења једанаестераца савладао 
Црвену Звезду 5:4, у регуларном делу утакмице било је 1:1.15 Тре-
ба напоменути да је у пенал серији голман Металца Ладовец од-
бранио два пенала чувеном Драгану Џајићу. Финалној утакмици 
на стадиону ЈНА присуствовало је 10.000 гледалаца.

Металац је још једну прилику за улазак у Другу лигу пропу-
стио 1968. године. Опет је у квалификацијама елиминисан од 
Динама из Панчева 0:0 и 0:1. Наредне године екипа из Ваљева 
је опет била првак Северне групе Српске лиге. Чекала их је још 
једна квалификациона утакмица за улазак у Другу лигу, а овог 
пута противник је био првак Војводине, екипа Хајдука из Куле. 
Након одрађених мини припрема на Кошутњаку побеђена је 
екипа Хајдука, прво у Кули резултатом 2:0, а затим и у Ваљеву 

13 МИАВ, Б.2.373. Зоран Трипковић (1933-2007), кут. инв. бр. 8 
14 Зоран Трипковић, „Будућност”, Гласник МИАВ, бр.4-5, стр. 158
15 Напред, 1963, бр. 748, стр. 9



Кратак преглед историјата ФК „Будућност“ Ваљево

221

резултатом 1:0.16 По извештају новинара утакмици на стадиону 
„Крушика” присуствовало је око 6.000 људи.

У марту месецу на редовној годишњој конференцији фудбал-
ског клуба Металац једногласно је прихваћен предлог да најбо-
љи ваљевски фудбалски клуб опет носи старо име Будућност.17 
Такође је одлучено да се промена имена спроведе у јуну, на крају 
такмичарског циклуса, због решавања папирологије и пререги-
страције играча.

Након одличног шестог места 1972. године, Будућност заврша-
ва на последњем месту Друге савезне лиге 1973. године и испада 
у нижи ранг такмичења. Од 1974 до 1977. Будућност се такмичи у 
Првој лиги Србије (трећи ранг такмичења), а 1977. године заврша-
ва на претпоследњем месту и испада у Посавско-Подунавску зону 
(четврти ранг такмичења), где остаје наредне две године.

Будућност осваја прво место у лиги Западне групе Посавско-
-Подунавске зоне 1979. године и као првак стиче право да игра 
квалификације за улазак у виши ранг. Одигране су чак четири 
утакмице против екипе Смедерева. У првој утакмици у Смеде-
реву одиграној 17. јуна Будућност је славила резултатом 2:1. Дру-
га утакмица одиграна је у Ваљеву седам дана касније, екипа из 
Ваљева славила је резултатом 1:0. Трећа утакмица у Смедереву 
завршена је нерешеним резултатом 0:0, док је у четвртој Будућ-
ност однела победу са 3:1.18

Наредне две године, 1980. и 1981, Будућност се такмичи у 
Српској лиги (трећи ранг такмичења), након чега поново испа-
да у Посавско-Подунавску зону. Годину дана касније као првак 
Зоне Будућност се враћа у Српску лигу, где остаје наредних 6 
сезона 1983-1988. године. Иако је сезону 1988. године завршила 
на осмом месту, екипа из Ваљева се пласирала у новоформирану 
Међурепубличку лигу група север, у којој се такмичило осамна-
ест клубова. Следеће сезоне екипа из Ваљева испада из Међуре-
публичке лиге, након чега нема запажених резултата неколико 
сезона након тога.

За период од 1994-2003 може се рећи да је „златно доба” фудбал-
ског клуба Будућност. Екипа је најпре 1994. године као првак Срп-

16 Зоран Трипковић, Ваљевски спорт, стр. 67-68
17 МИАВ, Б.2.373. Зоран Трипковић (1933-2007), кут. инв. бр. 8
18 Напред, 1979, бр. 1590, стр. 19
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ске лиге запад изборила пласман у II „Б” савезну лигу. То је урадила 
на веома убедљив начин, чак шест бодова више екипа Будућности 
имала је у односу на другопласирани Јавор из Ивањице. За целу се-
зону екипа је изгубила само 3 утакмице у 34 кола уз 74 дата и само 
20 примљених голова.19 По завршетку последње утакмице на ста-
диону „Пећина” организовано је велико славље заједно са више од 
три хиљаде навијача. У сезони 1994/1995 било је доста успона и па-
дова. На крају, Будућност је морала да игра за бараж за опстанак 
у II „Б” лиги против екипе Радничког из Пирота. Прва утакмица 
одиграна је на Пећини, резултат је био 2:2, чиме је екипа из Пирота 
стекла велику предност пред реванш. Седам дана касније одиграна 
је утакмица у Пироту, резултат је био идентичан као у Ваљеву 2:2, 
али више среће након извођења једанаестераца имала је екипа Бу-
дућности и на тај начин је задржала друголигашки статус.

У другој половини 1995. године Будућност је завршила на пр-
вом месту након 18 одиграних кола II „Б” савезне лиге, чиме се 
квалификовала у II „А” савезну лигу. У новоформирану II „А” са-
везну лигу која се играла у првој половини 1996. године екипа из 
Ваљева пренела је 11 бодова. Након 18 одиграних кола прво место 
припало је екипи Будућност. Пласман у I „Б” савезну лигу, што је 
уједно и највећи успех у историји клуба, остварен је убедљиво са 
7 бодова више у односу на другопласирану ОФК „Кикинду”.20 Као 
првак II „А” лиге Будућност стиче право да игра квалификације 
за улазак у I „А” лигу, највиши ранг такмичења. Двомеч се играо 
против екипе Будућности из Подгорице. Прва утакмица одигра-
на је у Ваљеву где је домаћа екипа славила резултатом 1:0 пред 
око 6000 гледалаца (по извештају новинара), међутим то није било 
довољно за пласман у највиши ранг такмичења, јер је екипа из 
Подгорице славила у реваншу резултатом 3:0.21

Екипа из Ваљева никада више није поновила овај успех. Све до 
2001. године играла је у друголигашком рангу такмичења, када 
је испала у Српску лигу. Сезоне 2004/2005 Будућност је испала у 
Зону (четврти ранг такмичења) да би већ наредне године успела 
да се врати у Српску лигу. Са већим или мањим успесима екипа 
Будућности такмичила се у Српској лиги све до 2010. године.

19 Исто, 1994, бр. 2336, стр. 23
20 Исто, 1996, бр. 2469, стр. 19
21 Исто, 1996, бр. 2473, стр. 23
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КРИТИКЕ И ПРИКАЗИ
REVIEWS

др Милић Милићевић 
виши научни сарадник Историјског 
института у Београду

М. РАДОЈЧИЋ, МИОНИЧАНИ У РАТОВИМА 1912–1918. – 
ПОМЕНИК РАТНИМ ЖРТВАМА, МУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА, 

Библиотека "Милован Глишић", Мионица-Београд, 2020, стр. 586.

Старе и добре принципе гото-
во углавном не треба мењати, а 
нова књига Милорада Радојчића 
је за ово гесло више него очигле-
дан доказ. Већ опробани аутор уз 
установу попут Музеја геноцида 
и сарадњу библиотеке "Милован 
Глишић" ,односно општине Ми-
оница, изнедрили су једно темат-
ски локално, али без сваке сумње, 
врло значајно дело. У овом случа-
ју ради се о помену жртава ове 
општине из времена ратне кам-
пање 1912-1918. године. 

Аутора књиге, г. Милорада 
Радојчића стручној, као и широј 
читалачкој публици, не треба по-
себно представљати. Навешћемо 
"само" да је он аутор близу два-
десет монографија издатих у пе-
риоду од 1985. године до данас. 
Такође је и аутор око 350 био-
графија објављених у Биограф-
ском речнику ваљевског краја, да 
је био сарадник у изради већег 
броја биографија за Српски био-
графски речник. Уз све наведено 
Радојчић је био и учесник у поје-

диним радио емисијама. Свакако 
најзначајније су оне емитоване на 
Радио Београду. За свој богат рад-
ни век награђен је већим бројем 
ордена и медаља. 

Тематски гледано књига ко-
ју овде представљамо потпуно је 
нова. Међутим, што се начина из-
лагања тиче, односно њеног садр-
жаја, он је већ толико уобичајен да 
се слободно може говорити о јед-
ном читавом историографском 
подобрасцу. Наиме, ова књига, у 
погледу понуђеног садржаја у пот-
пуности је идентична претходној 
– поменику осечанским жртвама 
у ратовима 1912-1918. 

Након речи уредника ове еди-
ције др. Вељка Ђурића Мишине 
и предговора самог аутора сусре-
ћемо се са поглављем о општини 
Мионица, (стр. 13-40.) тачније са 
неком врстом њене личне карте. 
Она представља делом историјат, 
а већим делом опис садашњег из-
гледа општине почевши од њених 
житеља, преко административног 
уређења и привреде па све до ње-
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не туристичке понуде. Аутор нас 
потом враћа у прошлост предста-
вљајући учешће колубараца у рат-
ним збивањима (стр. 40-94.) најпре 
Балканских, затим и Првог свет-
ског рата. Уочљиво је, да ни један, 
славан али и погибељан догађај 
попут победа на Церу и Колубари, 
епидемије тифуса, повлачења пре-
ко Албаније и коначно Солунског 
фронта, није прошао без учешћа 
становништва колубарског краја. 
Посебно значајан део ове тематске 
целине, нарочито са становишта 
локалне историје, је окупација ко-
лубарског краја (стр. 76-85), запо-
чета с краја октобра 1915. године и 
вредност пријављене штете (стр. 
94-97.) илустроване на примерима 
106 домаћинастава из Мионице и 
околних села.

Највећи број страница књи-
ге, њих више од три стотине, (стр. 
97-428) посвећен је прикупље-
ним подацима о људима мионич-
ког краја страдалим током ратова 
1912-1918. На њима је записано око 
5300 имена Мионичана и још 34 
(35) становника села ове општи-
не. При томе треба напоменути да 
се на овај списак надовезује још 
један, објављен у следећем погла-
вљу, (стр. 428-450) у коме се налазе 
имена још преко три стотине ли-
ца која су погинула или умрла на 
овом простору, а која не припада-
ју месном становништву. Оно што 
се само по себи одмах намеће је 
упоредба броја страдалих станов-
ника општине Осечина са оним са 
територије Мионице. Номинално 

број оних из Осечине знатно је ма-
њи (око 3300) али је и број насеља 
(19) такође готово упола мањи из 
чега се може извести закључак да 
су оба ова колубарска краја претр-
пела готово подједнаке, суштин-
ски непроцењиве губитке. 

Према устаљеном обичају 
примењеном у претходно поме-
нутој књизи, аутор је у наредна 
три поглавља (стр. 450-553) дао 
и списак истакнутих ратника са 
подручија Мионице и околине, 
као имена ратних јунака одлико-
ваних Карађорђевом звездом или 
Албанском споменицом. 

Крај књиге, као и претходне 
посвећене жртвама Осечине, са-
држи попис петнаестак спомен 
обележја (стр. 553- 575) страда-
лим у ратовима 1912-1918. При 
овом треба напоменути да је број 
ових споменика у суштини знат-
но већи пошто посебан и иначе 
традиционалан начин исказива-
ња пијетета према погинулима у 
виду крајпуташа, броји још на де-
сетине оваквих примера. Овоме 
се можда и не треба чудити јер је 
Мионица колевака једног од нај-
већих српских војсковођа, војво-
де Живојина Мишића.

Једино што у закључку може-
мо пожелети је неки нови сличан 
рад. Рад који за разлику од доброг 
дела садашњих историографских 
творевина не садржи само тен-
денциозан или публици прима-
мљив наслов, већ има оно што је 
за књигу најважније – садржај. 
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ДР МИЛАН ПЕЦИЋ, АУТОБИОГРАФИЈА НАЈСТАРИЈЕГ 
ПУКОВНИКА СРПСКОГ САНИТЕТА 

(приређивачи: Владимир Кривошејев и Нинослав Станојловић) 

На самом почетку 2020. године, 
у издању Српског лекарског дру-
штва из штампе је изашла књига 
„Др Милан Пецић – Аутобиогра-
фија најстаријег пуковника срп-
ског санитета“. Окосницу књиге 
представља Аутобиографија док-
тора Милана Пецића. 

Др Милан Пецић рођен је 1865. 
године у Алексинцу. Студије меди-
цине као државни – војни стипен-
диста завршио у Бечу, уз обавезу 
да по повратку ради у војсци. То-
ком своје каријере је напредовао 
од чина капетана друге класе до 
чина пуковника. У десет разли-
читих гарнизона био је трупни 
лекар, лекар војне болнице, управ-
ник војне болнице и референт са-
нитета прво дивизијске, а на крају 
каријере и армијске области. Уче-
ствовао је у оба балканска и у Пр-
вом светском рату. Пензионисан је 
1922. године у 59-ој години живо-
та. Умро је Београду 1959. године.

Др Пецић је пред крај живота, 
од 1951/52. до марта 1957. године 
писао Аутобиографију. Рад на њој 
је привео крају 1954. или 1955. го-
дине, а касније је радио на дора-

дама и допунама. По завршетку 
писања он је рукопис депоновао 
у Архив Српске академије наука 
и уметности где се чува под сиг-
натуром 13354. Иако се у Архиву 
налази дуже од пола века овај за-
нимљив рукопис до сада није ко-
ришћен од стране историчара и 
историчара медицине. Да више не 
буде тако, потрудили су се др Вла-
димир Кривошејев и Нинослав 
Станојловић, историчари који су 
активно заинтересовани за разли-
чите аспекте историје медицине. 
Они су је приредили за штампу, 
али су при том дали и свој додатни 
ауторски допринос. 

Књига „Др Милан Пецић – Ау-
тобиографија најстаријег пуковни-
ка српског санитета“ се састоји из 
три целине: Уводни део је ауторски 
допринос приређивача. Централ-
ни део је сама аутобиографија коју 
је написао др Пецић, а трећи, завр-
шни део је каталошки попис фон-
да др Пецића који се чува у Музеју 
српског лекарског друштва. И тај 
део је обогаћен илустрацијама по-
писаног музејског материјала. На 
крају књиге дат је приређивачки 
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индекс личних имена, као и спи-
сак извора и литературе. 

Први, приређивачки аутор-
ски део се састоји од два потпо-
главља. Прво је о др Пецићу и 
његовом животу и припремљено 
је на основу аутобиографије, уз 
консултовање других доступних 
историјских извора, али без пре-
више детаља, будући да су они са-
држани у Аутобиографији. Потом 
следи текст о самој аутобиогра-
фији, њеном настанку и садржа-
ју. Ту је такође дат и критички 
осврт на исказе из аутобиогра-
фије. Указано је и на то да ауто-
биографија представља драгоцен 
историјски извор за проучавање 
прошлости са различитих аспе-
ката догађајне, политичке, дру-
штвене историје као и историје 
медицине. Овај део књиге је обо-
гаћен пригодним фотографијама 
др Пецића из различитих пери-
ода његовог живота које такође 
представљају драгоцене историј-
ске изворе. 

Централни део књиге је са-
ма Аутобиографија која почиње 
од детињства, а завршава се са 
пензионисањем др Пецића. Са-
држај Аутобиографије је пред 
читаоце презентован уз мини-
малне, најнеопходније техничке 
корекције у односу на оригинал-
ни рукопис. Допуне, које је ау-
тор писао на крају рукописа, са 
ознакама ком делу припадају, су 
унете на одговарајућа места, као 
и допуне са маргинама и између 
редова. Поред тога оригинални 

наслов исписан на почетној стра-
ни: „Биографија“, преименован 
је у: „Др Милан Пецић: Аутобио-
графија“. Целина рукописа је по-
дељена на два концепцијска дела. 
У првом делу др Пецић описује 
делове живота хронолошки: де-
тињство проведено у Алексинцу, 
школовање у Београду и студије 
у Бечу, службовање у различитим 
гарнизонима, ратна догађања у 
којима је учествовао и рад после 
рата. Као што је речено, заврша-
ва аутобиографију са одласком у 
пензију 1922. године, са функци-
је референта Прве армијске обла-
сти, са седиштем у Новом Саду. 
Презентацији ауторовог живо-
та дат је адекватан приређивачки 
наслов (''Животни пут''). У дру-
гом, концепцијском делу, под на-
словом (''Цртице из живота''), др 
Пецић описује поједине догађаје 
из живота који хронолошки нису 
били повезани, а неки од тих су: 
његово лекарско усавршавање, 
студије зубног лекарства, путо-
вања по Европи, његове женид-
бе, књижевни рад и како је дошао 
на мисао да пише своју биогра-
фију. Поред тога, унутар првог 
дела неке логичне, а релативно 
обимне хронолошке целине, које 
нису биле насловљене од стране 
аутора, насловљене су од стра-
не приређивача, што је назначе-
но у напоменама. Истовремено 
су исправљене и евидентне гре-
шке у писању или сећању, што је 
такође назначено ван интеграл-
ног текста. 
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Последњу целину књиге пред-
ставља презентација садржаја 
личног фонда др Милана Пеци-
ћа, који се чува у Музеју Српског 
лекарског друштва, а који данас 
припада одељењу Музеја науке 
и технике у Београду. Каталоги-
зацију је извршила кустоскиња 
овог музеја др Јелена Јовановић 
Симић. Фонд се састоји од триде-
сет девет инвентарних јединица 
са фотографијама, различитим 
врстама докумената и новинским 
чланцима. И тај део је обогаћен 
илустрацијама пописаног музеј-
ског материјала. У овом тренутку 
аутори немају расположивих по-
датака о томе када је и како фор-
миран фонд али се може изнети 
претпоставка да је тај чин био 
у директној вези са оснивањем 
Секције за историју медицине 
и фармације Српског лекарског 
друштва 1950. године и оснива-

њем Музеја Српског лекарског 
друштва 1955. године.

До сада је личност др Пецића 
у великој мери била непозната не 
само широј, већ и стручној и на-
учној јавности која се интересује 
за период почетка двадесетог ве-
ка и теме из историје медицине. 
Приређивачи су успели да осве-
тле његову личност и исцрпно 
прикажу како је изгледао живот 
и рад овог значајног пуковни-
ка српског санитета. Поред саме 
аутобиографије, коришћена је и 
објављена и необјављена архив-
ска грађа, чланци из различитих 
оновремених новина, као и број-
на литература. Тако је формиран 
један корпус драгоцен за исто-
ричаре, са различитих аспеката: 
санитетске историје, војне исто-
рије, друштвене историје, али и 
антропологије.
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ВЛАДИМИР КРИВОШЕЈЕВ, ОСЛОБОЂЕЊЕ ВАЉЕВА У ВЕЛИКОМ 
РАТУ – 30. ОКТОБАР 1918.

Једно од питања локалне ва-
љевске историографије које је де-
ценијама било без конкретног 
одговора је везано за датум осло-
бођења Ваљева у Првом светском 
рату. У литератури, и то превас-
ходно у новинским чланцима, су 
помињани различити датуми ула-
ска регуларних јединица у Ваље-
во 1918.: од 3. октобра, преко 28. и 
31. октобра до почетка новембра 
1918. године. Та дилема је разреше-
на управо у време стогодишњице 
ослобођења, 2018. Те године је из 
штампе изашла књига „Ослобође-
ње Ваљева у Великом рату – 30. ок-
тобар 1918.“, аутора др Владимира 
Кривошејева (издавачи: Удружењe 
за неговање културе и традиције 
ваљевског краја и Књижевни клуб 
Ваљево). Дело се састоји од једана-
ест поглавља, а целокупан текст је 
пропраћен занимљивим илустра-
цијама и фотографијама Ваљев-
ског краја за време Првог светског 
рата и ослобођења. На крају дела је 
дат списак извора и литературе.

На почетку књиге аутор наво-
ди да се до сада, када је у питању 
датум ослобођења Ваљева у Првом 

светском рату, спекулисало са не-
колико датума, тачније чак чети-
ри. Аутор наглашава да је разлог 
томе, највероватније, што дану 
ослобођења није претходила бор-
ба нити је било жртава, а да ни у 
старој Југославији сам чин ослобо-
ђења вароши није званично и кон-
тинуирано обележаван. 

Кључна четири датума која се 
спомињу у документима која је ау-
тор истраживао су 3, 28, 31. окто-
бар и, оквирни непрецизирани 
дан у првој недељи новембра. Ме-
ђутим, анализирајући различите 
историјске изворе аутор утврђује 
датум који се раније није помињао 
– 30. октобар. На то су указали ра-
није неконсултовани историјски 
извори првог реда, настали упра-
во у време догађаја. Један од тих 
извора, јесте текст објављен у но-
винском листу „Телеграм вечер-
њих новости“, од 16. новембра (3. 
11. по јулијанском календару) 1918. 
године, под насловом: „Дочек на-
ше војске у Ваљеву“, потписан са 
иницијалима К.А. У њему на са-
мом почетку пише: „У среду 17. 
Октобра (30. октобра по грегори-
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јанском календару) ушле су наше 
храбре трупе, наши давно очеки-
вани ослободиоци, у Ваљево“. 

Међутим, пошто је информа-
ција била заснована на новинској 
вести објављеној седамнаест да-
на касније, иако има висок степен 
поузданости, због могуће грешке, 
потребно ју је ипак било прове-
рити и потврдити. Аутор потврду 
овог датума налази у збирци об-
једињених званичних војних на-
ређења и извештаја штампаних 
после Првог светског рата у ви-
шетомној едицији: „Велики рат 
Србије за ослобођење и уједи-
њење Срба, Хрвата и Словена-
ца: 1914-1918 г.“ и то у књизи 30, 
за 1918. годину, која је објављена 
1937. године. Из наведених изве-
штаја, конкретно из извештаја од 
30. октобра, се види да је тога дана 
у 11 часова наређено мајору Ива-
ну Јовановићу да покрене еска-
дрон у правцу Мионица – Ваљево 
– Близоњски вис. У наредним из-
вештајима, од 31. октобра напи-
сано је да је непријатељ напустио 
Ваљево, а да је извиђачки еска-
дрон 30. октобра имао сукобе са 
заштитним одредима непријате-
ља у околини Лајковца и да је ве-
роватно тога дана ушао у Ваљево. 
Затим, у извештају команде од 1. 
новембра написано је да је еска-
дрон упућен преко Ваљева ка Ло-
зници, да би се међу извештајима 
од 2. новембра нашла вест да је 
извиђачки ескадрон мајора Ива-
на Јовановића 30. октобра ушао у 
Ваљево. 

Даљи део текста објављеног у 
„Телеграму Вечерњих новости“ 
односи се на сам дочек коњич-
ке јединице под командом мајо-
ра Ивана Јовановића и подудара 
се са малим неправилностима и 
са осталом грађом које је аутор 
проучавао. Поред описа дочека 
регуларних трупа, у новинском 
чланку су поменути и поздравни 
говор адвоката Петра Пере Мар-
ковића чији се говор детаљније 
може наћи у чланку М.В.Б. који је 
аутор такође користио. 

У другом извору, за дешавања 
пред ослобођење, аутор наводи 
сведочење Николе Ђукановића 
који говори о припремама за до-
чек ослободилаца. Између оста-
лог наводи да се почиње са 
шивењем српских и савезнич-
ких застава, како сведочи Н.Ђ. на 
основу слика из једне енциклопе-
дије коју је поседовао. Такође на-
води да су Аустроугари потом за 
то сазнали, ухапсили иницијато-
ре тих активности, али их и пу-
штају. Аустроугари су такође тада 
затворили велики број виђених 
Ваљеваца, међу којима је био и 
адвокат Пера Марковић, у зграду 
Општинског суда и ту су их др-
жали као таоце који су требали да 
својим животима гарантују њи-
хово безбедно повлачење. На кра-
ју дела, аутор је посветио пажњу 
и на дочек других јединица који 
је уследио у наредним данима по-
сле тог 30. октобра, и да је сваки 
дочек био свечан и пропраћен уз 
велику помпу.
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Пошто на жалост у Ваљеву не 
постоји ниједан материјални ар-
тефакт изузев писане грађе који 
би се могао везати за ово осло-
бођење Ваљева, сачуване су за тај 
догађај три фотографије. Једна је 
адвоката Пере Марковића како 
држи говор. Друга је занимљи-
ва јер приказује Тешњар и људе и 
куће украшене поменутим заста-
вама, а заставе какве ту видимо 
нису до тада ни постојале. Трећа 
показује пролазак једне колоне са 
топовима и она пролази кроз на-
кићену Карађорђеву улицу, али 
по свему та фотографија не пока-
зује ову коњичку јединицу јер је 
кроз Ваљево прошло много једи-
ница, а за сваку је приређен све-
чани дочек. 

Ослобођење Ваљева никада 
раније није обележавано, а ра-

злог томе је што се више при-
давао значај 15. септембру дану 
када је Ваљево ослобођено у Дру-
гом светском рату. Пошто срп-
ски народ негује култ херојства 
и погибије, а Ваљево је у Великом 
рату ослобођено без борби, мо-
жда је то један од разлога зашто 
је овај значајан догађај био запо-
стављен, заборављен и непознат? 
Аутор је уложио велики труд у 
расветљавање правог и тачног да-
тума ослобођења Ваљева и за то 
је користио је мноштво извора из 
прве руке: објављену грађу, члан-
ке из новина оног времена, као и 
одређену литературу која обухва-
та бројне монографије и студије, 
чланке и расправе који се односе 
на Ваљево у Првом светском рату.
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Аустроугарска зверства – из-
вештај, Др Арчибалд Рајс, Ва-
љево 2019, 241. стр.

 Већи део европске јавности је, 
захваљујући др Арчибалду Рај-
су, упознат са стравичним злочи-
нима које су вршиле окупаторске 
војске у Србији за време Вели-
ког рата. У извештају је Рајс опи-
сао злочине у које се сам уверио 
на лицу места, затим ископава-
њем гробница, узимањем изјава 
од преживелих очевидаца, рат-
них заробљеника и коришћењем 
званичних докумената. Из ви-
ше извора пажљиво је испитивао 
податке како би дошао до исти-
не. Изјаве мештана је поредио са 
званичним извештајима цивил-
них и војних органа, изјавама за-
робљених војника и тек ако би се 
уверио у истинитост описа дога-
ђаја, износио је свој суд. Рајсов 
извештај састоји се из седам по-
главља. У првом поглављу Рајс 
говори о дум дум мецима, који 
су коришћени од стране Аустро-
угара против српске војске и по-
ред тога што су били забрањени 
ратним правилима и конвенција-
ма. Друго поглавље је посвећено 
бомбардовању отворених градо-
ва и систематском уништавању 

кућа. Масакри над рањеним или 
заробљеним војницима описани 
су у трећем поглављу. Централни 
део извештаја (четврто поглавље) 
су описи масакра и зверства над 
цивилима, а састоји се од изјава 
очевидаца и званичних извешта-
ја војске. Последња три погла-
вља Рајс је посветио пљачкању 
имовине од стране аустроугар-
ских војника, узроцима масакра 
и поступању са аустријским заро-
бљеницима од стране српске вој-
ске. Извештај Др Арчиблада Рајса 
је непроцењив доказни матери-
јал у историји злочиначке стране 
европског рата, и као такав изу-
зетно драгоцен за историју Срби-
је и ваљевског краја.

Створене да сведоче – Фото-
графије др Аријуса ван Тинхо-
вена са балканских ратишта 
1912-1916-, Владимир Криво-
шејев, Ваљево 2019, 125. стр.

 Др Владимир Кривошејев је 
аутор ове каталошке монографи-
је која прати изложбу са фотогра-
фијама др Аријуса ван Тинховена 
снимљеним у периоду од 1912-
1916. године. Др Тинховен је као 
лекар радио на многим местима 
на Балкану током два балканска 
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и Првог светског рата. Током свог 
боравка снимио је велики број 
фотографија које се данас чувају 
у Краљевској националној библи-
отеци Холандије у Хагу. Најброј-
нији су снимци из Београда, где 
је др Тинховен радио током Пр-
вог балканског рата, и Ваљева, где 
је радио на крају и по завршетку 
Другог балканског и током прве 
године Првог светског рата. На 
почетку Другог балканског рата 
др Тинховен је радио и у Врању 
о чему сведоче многобројне фо-
тографије, а пропутовао је и кроз 
Скопље, Ниш, Крагујевац, Мла-
деновац, Пирот... По речима ау-
тора "Циљ изложбе и каталошке 
монографије је да се широј јавно-
сти презентују раније непознате 
фотографије др Ван Тинховена и 
да се укаже на драгоцене инфор-
мације које оне носе о времену и 
условима у којима је током рато-
ва обављана санитетска служба, о 
људима који су учествовали у ње-
ном раду, као и о изгледу градова 
у којима је пре више од једног ве-
ка холандски лекар радио и кроз 
које је прошао. А посебан циљ ове 
изложбе и ове публикације је да се 
ода почаст како самом др Арију-
су ван Тинховену, тако и његовим 
сарадницима, онима који су са 
њим дошли из Холандије у Срби-
ју и српским здравственим рад-
ницима са којима је сарађивао."

Жртве тифуса и ратних стра-
дања 1, Ваљевска болница 1914-
1915, Ваљево 2019, 201. стр.

Овај рад је један од резултата 
сарадње на заједничком пројек-
ту "Ваљевска болница 1914-1915; 
Хуманизам и страдање" Архива 

Србије и Међуопштинског исто-
ријског архива у Ваљеву и пред-
ставља први део прикупљених 
података о лицима која су пре-
минула у ваљевским болницама 
у првим годинама Првог свет-
ског рата. У првом тому овог ра-
да налази се списак погинулих 
и помрлих војника 1912-1918. са-
храњених на ваљевском гробљу 
(4266 имена), списак премину-
лих војника у ваљевској болници 
по документацији Војног архи-
ва (398 имена), попис сахрањених 
аустроугарских војника на Вој-
ничком гробљу, делу Новог гро-
бља ( 429 имена) и списак палих 
ратника 1914-1918. сахрањених у 
ваљевским ратничким гробљи-
ма (127 особа). Ови спискови и 
пописи састављени су на основу 
Књиге опојаних српских војни-
ка коју је водио војни свештеник 
1914-1915. године у Ваљеву, и пре-
узети су делови истраживања 
Војног архива који се односе на 
ваљевски крај. Оба пописа не са-
држе имена свих војника и офи-
цира, већ је број наведених око 
једне трећине од укупно страда-
лих војних лица.

ГЛАСНИК, бр. 53, Историјски 
архив Ваљево 2019, стр. 207

 Чланци: Милорад Радојчић, 
Национални рад Ваљеваца у ста-
рој Србији и Македонији. Вла-
димир Кривишејев и Нинослав 
Станојловић, Ваљево 1904-1910. и 
1915. у Аутобиографији санитет-
ског пуковника др Милана Пеци-
ћа. Дејан В. Поповић, Валутно 
питање и његове последице на ва-
љевски крај 1920. године.
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Прилози: Дејан В. Поповић, Пре-
венција великих богиња у Ваље-
ву и ваљевском крају 1972. године. 
др Душко Кузовић, Музеј народ-
ног градитељства западне Србије 
– предлог репрезентативне окућ-
нице села са јужних падина пла-
нине Повлен.

Грађа: Дејан В. Поповић, Инва-
лидска потпора Радивоја Тешића 
из села Лесковица.

Из рада Архива: Владимир Дам-
њановић, Изградња касарне 17. пе -
шадијског пука и Дринске дивизије 
у Ваљеву.

Критике и прикази: Ненад Ан-
тонијевић: Милорад Белић, Жр-

тве Другог светског рата из 
ваљевске општине, припадници 
поражених формација, стреља-
ни, нестали. Ненад Антонијевић: 
Милорад Радојичић, Осечански 
крај у ратовима 1912-1918 - по-
меник ратним жртвама. Дејан 
Филиповић: Јелица Новаковић 
Липушина, Аријус Ван Тинховен 
и холандска медицинска мисија.

Библиографије: Никола Рани-
сављевић, Библиографија исто-
риографских издања о ваљевском 
крају у 2018. и 2019. години.
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