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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 издржавала у систему голооточких логора. Обрађен је период од 1948-1961, мада
је после 1956. Голи оток преименован у Казнено-поправни дом за малолетнике, а нешто касније и за криминалце. Св. Гргур је поново оживео као логор за националисте и други талас ИБ-оваца 1958, да би почетком 60-тих година 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 основним партијским организацијама, а до првих хапшења долази
одмах по објављивању Резолуције. Отпочео је унутрашњи међупартијски обрачун. Како се сукоб заоштравао, тако се видно повећавао 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 ревидиРад обухвата лица са подручја Колубарског региона.
С. Цветковић наводи да је у Југославији, у то време, било „око 40 логора за
стаљинисте”. Између српа и чекића, 2, Београд, 2011, 58.
1
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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 доследни 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, чинили 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, објављен је списак од 16.101 заточеника Голог отока, и списак од
413 умрлих затвореника, па је тако, широј јавности постао доступан овај документ хрватске Удбе. Сигурно је да је списак непотпун , пошто комплетни спискови не постоје. Документација је, делом, уништена 1955, када је почело отопљавање односа
између Југославије и СССР-а (Београдска и Московска декларација), као и после Брионског пленума 1966. Са спискова су
избачени сви невино кажњени, а скинути су и они који су умрли 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 идентификацији 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
Постојале су три групе кажњених. Прву групу су сачињавали административни кажњеници, који су кажњавани административном мером друштвено-корисног рада (ДКР). Органи гоњења су имали и улогу судије и одређивали висину казне. Овом мером су кажњавани, углавном, цивили. У другу
групу су улазила лица која била у саставу ЈА, припадника Удбе и унутрашњих 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, отпуштањем 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.
3
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До сада, најпотпунији преглед осуђених и логорисаних информбироваца, 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 пуковника, 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 образованих 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 документу хрватске Удбе, лица која су кажњена по административном 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-батинаша из Миличинице Миодрага Каменицу, студента технике
5 Заточеници Голог отока, Регистар лица осуђених због Информбироа, Београд, 2016, 29.
6 М. Превишић, Број кажњеника на Голом отоку и другим логорима у вријеме 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 страдалника код Д. Михаиловића, налази се и име Славољуба Славковића, 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 информбировци у Ваљеву и ваљевском срезу после 1948“, Гласник 46 (2012),
наводи само имена лица која су искључена из КПЈ по основу ИБа, док је за девет имена логораша, користила З. Ранковића. Понешто је остало забележено у мемоарској литератури: С. Ранковић,
„Животна стаза са препонама“, Београд, 2009. На 50 страна описан 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 рехабилитованих 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” („Градилиште”, или само „Мермер”), почетком јула 1948, а последњи
осуђеници у периоду 1959-1961. Међу њима је било бивших партизанских бораца и команданата, носилаца Партизанске споменице 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 критички 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 телеграми подршке југословенском партијском и државном руководству), 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: жена95, док је кандидата за пријем у партију било-229. Од краја децембра 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, наведено 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 сменити 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 враћали 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 Букурешт. Уз давање „потпуне подршке нашем ЦК”, партијска организација 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 „другови објаснили другарици” која је то изјавила, она се сложила са
већином.11 Било је и ставова да је требало ићи” да се тамо комунистички прими критика, а онда да им се свима добро одговори
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.
8
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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 ваљевског краја били су: Пејовић (Петар) Миле, 1925, Уб, интерниран већ 28. августа 1948; Ранковић (Александар) Славко13, 1928,
Уб, ухапшен 1. септембра 1948, када је ухапшен и Савић (Вићентије) Стојадин, 1927, Лајковац; Ђурић (Милутин) Момчило, 1912,
Осечина, интерниран 1. октобра 1948; Негић (Будимир) Здравко,
1922, Уб, ухапшен 18. октобра 1948. и Симић (Милорад) Божидар, 1925, Уб, ухапшен 26. новембра 1948.
Током 1949, забележен је највећи број ухапшених и логорисаних лица, како у Југославији, тако и у ваљевском крају. То је период почетка успостављања ближих односа са Западом и појачане 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, радник и Јагодић Миодраг, радник. Сви су оптужени због непријатељске 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 „контрареволуционарни и пропагандни материјал”. Казне су биле драконске, 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 елемената (непријатељске побуде, став, слаб карактер и морал, низак
МИАВ, Ф-СK СКС, к-83, допис упућен ЦК КПС стр. пов 14/А од 5. јула 1948.
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.
12
13
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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 Мионице 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 кажњеничком батаљону и Продановић Владимир, бивши секретар у
Петници, чија се кћи на факултету изјаснила за ИБ.16 Из партије 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 суђење, 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 изјаснио Андрић Милорад , студент Агрономског факултета, јер му
је „другарица била члан партије и утицала је на њега”, па је искључен 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
МИАВ, Ф-СK СКС, к-85.
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.
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Матејић Милену и Матејић Милорада, студенте IV године агрономије 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 раскринкавање 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 постоје 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 информбировским елементима”, 7. децембра 1950. и Пешић Ненад, службеник,
„због непријатељског рада према партији и народу”. Живота Божовић, 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 Извештају комисије Среског комитета КП о обиласку нижих партијских 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 организација, повезана са Београдом. Основни задатак био јој је рад
на саботирању спровођења избора. Чланови организације су деМИАВ, Ф-ОК СКС, к-103.
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 Југославије”. Убацили су се и у партијску организацију придобивши
Сретена Петрића, секретара. Ова „превратничка” организација 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 Поповићем, бившим министром унутрашњих послова у старој Југославији и Милутином Стефановићем, бившим жандармеријским 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. Спасојевић 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 Пријездића, 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
Првооптужени Павле Павловић, рехабилитован је 2007. Документација
Вишег суда у Ваљеву.
28
МИАВ, Ф-СК СКС, к-82 и 85.
29
исто.
30
исто.
27
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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 јавности, 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 чланарине, 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 народне 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 потом и у београдској Удби. Повезала се са ИБ-овцима, припремала 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 саопштаваисто.
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 непријатеља, 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 увукао Никола Туфегџић, четнички сарадник и кулак, који је „замаскирао своју прошлост, избегавао откуп и онемогућавао спровођење 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 ревидирали 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 Американаца. 3 – они који су потпуно на линији КПЈ, раде у синдикату, 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 никакав углед, чак ни они најактивнији”, да су људи према њима
исто.
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 сељака, 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 социјалистичкој изградњи”.40 Истовремено, отпори на селу колективизацији 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 сељака. Уопште, по различитим основама, у срезу је, од 1952-1956,
било искључено укупно 2.732 члана КП.42 Чланство је дискутовало и о „случају Ђилас”, па је из Партије искључен Душан Војиновић, члан Среског комитета.43
Према евиденцији, у срезу је вођен поступак против 63 ибеовца. 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. Осталим 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, занатлијаисто.
Б. Петрановић, Историја Југославије 1918-1988, 3, Београд, 1988, 269.
41
МИАВ, Ф-СК СКС, к-84.
42
МИАВ, Ф-СК СКС, к-87.
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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 чиновника 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 именима лица која су била „на линији ИБ-а”, може се видети какве
су им биле карактеристике. Најбудније су праћени бивши логораши. Тако се за Јагодић Миодрага, радника „Крушика“ наводи 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 Божовић 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 Нађом” (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 ваљевском 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
45

МИАВ, Ф-СК СКС, к-86.
МИАВ, Ф-СК СКС, к-82

141

Милорад Белић

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.). Најлојалнији су постали они који су „били на издржавању казне у
„Мермеру”!48 Из ретких објављених сећања ваљевских Голооточана, види се колико су пропатили и колико им је снаге било потребно да наставе са „нормалним” животом. Засновали су породице, 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 причају 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 гимназијалци (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 избацивањем 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 документу. 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, Паисто, к-260, к-84.
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.
46
47
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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 Радисав 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: Живана Ранисављевића, Славка Јовића и Вићентија Перића.52 Сигурно, 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.
Презиме, име оца, име
бр.

Година
рођења

Робијао
од-до1

1

Алексић (Васа) Ранко 14.05. 1908.

12.09.19509.12.1952.

24
месеца

2

Андрић (Драгић)
Здравко

18.02.1922.

9.07.19598.09.1961.

24м

10.09.1924.

19.12.195119.12.1953.

24м

3
4

5

Антонијевић(Живко)
Стојадин
Благојевић
(Александар)
Миливоје
Божовић Живота

24.02.1928,
27.10.1951Ђурђевац
27.10.1955.
(Копривница)
12.07.1902,
Ваљево

Висина
казне

Врста
казне
админис
тративна
-А
посебна
установаПУ
судска-С

С,
66м радио у
рехабил.
Крушику
2013.
обесио се
у затвору
1955

Колубара, 84-87, 2001.
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.
50
51
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6
7
8

Босиљчић (Милоје)
Богољуб
Бркић (Милован)
Слободан
Видић (Јелица)Ненад

28.08.1924,
Беомужевић
19.06.1928.
28.04.1922.
Белошевац,

Вујовић (Риста)
8.11.1926.
Богољуб
Вукашиновић
10
27.11.1909.
(Сретен) Веселин
Вучићевић (Тихомир)
11
1925.
Жива
9

12 Гајић Миодраг- Миле 25.02.1925.
13 Грбић Живојин
Грковић (Петар)
Момчило
Даничић(Радојица)
15
Душан
14

9.11.1922.
19.12.1925.
15.02.1920,
Каменица

15.12.195215.12.1955.
1.07.195012.01.1952.
26.09.195110.11.1953.
8.09.19528.09.1954.
?17.12.195117.12.1953.
3.12.19509.05.1951.
9. 1949-март
1952.
23.07.195017.03.1952.
7.07.195012.08.1952.
21.07.195110.11.1952.

Драгићевић (Гмитар) 28.03.1926.
16 Мирољуб
Бела Паланка

23.02.19493.12.1953.

Јагодић (Миливоје)
Миодраг
Јанковић (Станко)
18
Живота
Јаношевић /Јаћим)
19
Миодраг
Јеринић (Чедомир)
20
Миломир

18.04.19493.12.1953.
19.02.19523.12.1953.
3.07.19533.01.1956.
30.09.19503.12.1953,

17

21

Јовановић (Милан)
Драгољуб

Јокић (Бранислав)
Радован
Зечевић (Владимир)
23
Драшко
Ивош (Војислав)
24
Родољуб
Јоксимовић (Миљко)
25
Радиша
22

Јовановић (Ранисав)
Андрија
Јовановић (Новица)
27
Рада

26
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14.07.1925.
6.02.1923.
16.04.1915.
29.08.1929.
12.02.1912,
Ваљево
4.03.1928.
21.07.1919.
1928
1928
28.02.1932.
1927.

30.07.19492.07.1955.
18.04.19492.05.1950.
19.03.19491.10.1949.
27.10.4929.11.49.
2.03.1960-?
1.09.195028.12.1951.
19.04.194931.12.1950.

36м

С, рехабил.
2013.

18м

С

А, рехабил.
2016.
С, рехабил.
24м, 4р гим.
2013.
24м

24м

С

18м

А

гимн.
18м

А

18м; гимн.

А

24м

А

С-КОС,2
живео у Ва,
смањена
10г
казна
С, смањена
72м
казна
24м

С

30м

С

60м гимн.

С

16 год.

С,
смањена
казна

12м гимн.

А

6м

А

12м

А

24 м

ПУ

24м

А

18м,
гимн.

А
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Јовановић Новице
Живорад
Јоцев (Жарко)
Драгољуб
(Бугарин)
Калуђеровић Ненада
Јованка
Каменица (Божидар)
Радован
Кенић (Петар)
Стојадин
Ковачевић (Петар)
Радослав
Лазаревић (Игњат)
Никола
Максимовић
(Драгомир) Душан3
Марковић Љубомир
Милоје
Марковић (Радомир)
Живота
Милић (Стојадин)
Обрад
Матић (Миодраг)
Милан
Милић (Радоје)
Станислав
Миловановић
(Данило) Радоје
Миловановић
(Милисав) Радисав
Милић
(Урош) Милица
Милошевић (Јован)
Владета
Милутиновић
(Милош) Предраг
Минић (Илија)
Чедомир
Михаиловић
(Живота)Милисав

Мишић (Живојин)
Војислав4
Никић (Божо)
49
Василије

48

1925

19.04.4929.11.49

24м. гимн. А

1922, В.
Каменица

28.04.194920.05.1950.

20м

А

24 м

А

16.02.1912.
3.07.1925.
17.01.1917.

16.02.4926.07.52.
4.04.195010.03.1952.
1950-10. мај
1951

1926, Мостар ; 1950од 1949. у Ва
4.12.1954.
8.09.1912.
11.06.1927
30.03.1921,
Каменица
28.11.1929.
15.05.1921.,
Ражањ
28.09.1925.
24.12.1930.
28.08.1926.
9.08.1925.
11.12.1924.
9.08.1930.
11.01.1916.
4.08.1891.
28.01.1925,
СтајникКосмај, Ниш
1.07.1902.
1926, Скадар,
живео у Ва

9.12.19492.08.1951.
23.04.19491.10.1949.
21.07.195110.11.1953.
6.03.19521.12.1954.
11.10.195111.10.1955.
17.04.195114.02.1954.
март 195010.10.1951.
29.03.1951-3.
12.1953.
13.04.19518.06.1953.
15.05.195030.05.1955.
3.10.19513.12.1953.
? –до
8.06.1953.
22.10.194917.08.1951.
28.02.194925.09.1950.
1949
25.05.19491.05.1951.?
25.01.19513.12.1953.

15м, гимн.

А

12м

А

72м

С, условни
отпуст,
рехабил.

24м

А

8м,гимн.

А

24м

А

36 м

С

73м

С, КОС

24м

А

12м

А

72м

С

24м

А

16м
36м

С, смањена
казна
С

осуђен на 3
А
године
18м

А

18м,био
шумар у
Ваљеву,

А, рехабил.
2013.

24м

А

36м,

С, рехабил.
2013.
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Николић (Чедомир)
Милинко
Николић (Петар)
51
Радосав

26.01.1927.,
Петница
8.10.1906,
Косјерић

52

Одаловић Славомир
Славко

1914, Бока
которска

53

Павличић (Милован) 19. о2. 1928,
Драгица
Прилеп

50

Пантелић (Војислав)
Живорад
Пантелић Јеврем
55
Милорад

54

56 Павловић Раденко
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Павловић (Ђорђе)
Владимир
Павловић (Крста)
Јован
Пакић Живота
Миладинка
Перовић (Стеван)
Радослав
Петровић (Живко)
Вера
Петровић (Петар)
Светислав
Петровић (Лазар)
Властимир
Петровић (Лазар)
Томислав
Пиштињат (Ђуро)
Милан
Пиштињат(Ђуро)
Миодраг
Продановић
(Владимир) Златија
Радаковић Душан
Дука

Радосављевић (Воја)
Катарина
Радосављевић
70
(Божидар) Милан
Радовановић
71
(Драгомир) Милан

69
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20.04.1920.
13.05.1916.,
Ваљево
1917,Стубо
1930.
31.03.1922.
15.01.1928.
1903.
19.06.1921.
10.12.1925.
12.07.1926.
11.09.1931.
25.05.1927.
1924
25.09.1929.
31. мај 1923
13.09.1918.
15.05.1928.
13.09.1928.

април 1949С,
20м, гимн.
29.11.1956.
помилован
27.10.195139м, радио у
С,КОС
1.12.1954.
Крушику
А,
12м, живео
1949-1952
рехабил.
у Ва,
2013.
матури
19.о4.1949рала 1946. у А
5.06.1951.
Гимн.
31.08.195024м
А
29.07.1952.
26.03.194916м гимн. С
29.11.1956.
5.07.194924м
А
1.05.1951.
18.02.194924м
А
1.10.1949.
?-10.11. 1953. 48м гимн.
20.01.19536.02.1954.
4.06.195826.12.1960.
23.03.19516.04.1953.
20.04.194929.11.1956.
21.04.194917.08.1951.
21.04.194917.08.1951.
15.04.194929.11.1956.
9.08.194925.09.1950.
8.05.194931.12.1950.
22.09.194925.09.1950
4.09.195122.06.1953.
11.03.195429.11.1956.
5.06.195824.12.1960.

А

12м

А

24м гимн.

ПУ

24м

А

20м; 4р.
гимн.

С,
помилован

72м

С

96м

С

17м 3раз.
гимн

С,
помилован

18м

1

15м, гимн.

1

12м,
секретар
МК Ској

1

24м

1

42м

С
помилован

24м

ПУ
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Рафајловић (Душан)
Драгољуб
Ракић (Матија)
73
Бранко

72

20.09.1923.
4.10.1900,

74 Рељић (Саво) Данило 5.03.1914.
Ристић (Боривоје)
Жарко
Ристић (Саво)
76
Мирослав
Ристивојевић
77
(Светомир) Милисав
Спасојевић (Милорад)
78 Живан
75

3.10.1922.
25.03.1930.
6.01.1922.
4.09.1921.

7.10.194925.09.1950.
29.04.194914.02.1954.
3.04.19518.06.1953.
19.08.195028.12.1951.
23.02.195028.12.1951.
15.11.195212.03.1955.
19.01.19513.01-1953.

12м

А

48м

А

24м

А

24м

А

18м

А

24м
18м

А
А
С,условни
отпуст,
рех. 2013.
С, условни
отпуст,
рех. 2013.

79

Станковић (Коста)
Драгослав

30.11.1914.

30.12.19501.12.1954.

60м,

80

Стефановић (Милић)
19.08.1931.
Милан

27.09.195129.11.1955.

96м,

Стоиљковић
(Светислав) Славко
Стојановић (Ранђел)
Стеван
Ферлуга (Андрија)
Нађа
Филиповић (Обрен)
Велимир
Фивеш (Људевит)
Драгутин

4.06.194929.11.1956.

16м

С

? - 8.06.1953. 24м

А

81
82
83
84
85

12.09.1923, В.
Каменица
17.12.1903,
Каменица
5.10.1929.
6.04.1915.
1912., Хрват

15.09.195124.11.1953.
2.04-194930.12.1956.
27.02.195125.02.1954.

24м

А

12 год.

С

48м

А

Дан хапшења не значи и дан када је лице интернирано на Голи оток.
Контраобавештајна служба ЈНА
3
Његова два старија брата, гимназијалца, нестала су у јединицама ЈВуО
1944/45.
4
Син војводе Живојина Мишића
1
2
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Табела 2
ГОЛООТОЧАНИ СА ПОДРУЧЈА:
Љиг- шифра 129; Мионица-130; Осечина-131; Уб- 132; Срез Ваљево-812;
Србија-990.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Аничић (Велисав)
Живота
Ашковић (Драгољуб)
Милорад
Биондић (Славко)
Љубомир
Атлић (Васа) Мирко

16.04.1925,
Непричава
6.09.1929,
Бањани

13.02.19513.12.1953.
10.10.195212.03.1955.
21.08.1951-12.12.1930, Уб
12-1954.
20.10.1923,
13.11.1951Трњаци
29.11.1956.
6.02.1927,
15.01.1951Книн/Трњаци 9.12.1952.
23. 03.1923,
4.05.1949Пепељевац
2.05.1950.
1926,
27.04.1949Лончаник
2.5.1950.
28.10.1921,
28.04.1949-1.
Лајковац
10 1949.
12.05.19515.08.1929.
25.02.1954.
23.02.195114.09.1925, Уб
29.11.1956.
14.10.194921.10.1923, Уб
1.05.1951.
20.05.19491910.
29.11.1949.
1.06.1912,
1.10.1948Комирић
29.11.1952.
5.09.1921,
15.12.1950Таково
10.03.1953.
11.02.19521.04.1923.
11.02.1955.
22.09.195219.11.1908.
29.11.1956.

Бурсаћ (Стеван)
Стеван
Вукашиновић
(Миљан) Станиша
Вулетић (Радисав)
Витомир5
Грујичић (Здравко)
Милорад
Драгојловић
(Миливоје) Синиша
Ђукановић (Спасоје)
Симеун
Ђукановић (Спасоје)
Мирослав
Ђурић (Милоје)
Драгољуб
Ђурић (Милутин)
Момчило
Живановић (Коста)
Крста
Илић (Милош)
Василије
Јакић (Љубомир)
Живојин
Јеленковић (Љубисав)
17.02.1935.
Витомир
Јеремић (Светолик)
5.07.1911.
Милан
Јеротић (Сима)
31.10.1930.
Миливој

20 Јевтић (Милосав) Лука 28.09.1925.
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1955-1957.
3.03.19536.07.1954.
19.09.19513.12.1953.
10.08.195310.08.1956.

48м

С

4р гимн.
24м

А

42м

С

96м

С

18м

А

12м

А

6год.

А

15м

А

24м

А

72м, гимн.

С

12м, гимн.

А

12м

А

10год.

С, смањена
казна

24м

А

48м

С

96м
24м

С,
помилован
С,условни
отпуст

24м

А

48м

С, КОС

36м

С

Ваљевски информбировци и голооточани
4.03.194922.06.1953.

48м,
два пута
А
кажњавана

13.08.1920,
Јовановић (Љубомир)
Пепељевац/
Бранислав
Љиг

22.02.195116.10.1952.

18м

А

Јовановић (Јован)
Веселин

8.03.195225.02.1954.

24м, гим.

А

20м

А

24м

А

24м

А

24м

А

36м

А

24м

А

24м

А

9 год.

С,
помилован

24 м

А

12м

А

24м гимн.

А

24м

А

21

Јефтић (Љубомир)
Љубинка

22
23
24
25
26
27
28
29
30

31

Јовановић (Живота)
Радослав
Јовановић (Милисав)
Драгослав
Јовановић (Драгомир)
Станимир
Јованчић (Радован)
Владан
Јовичевић (Обрад)
Јеврем
Казимировић
(Пантелија) Живана
Ковачевић (Богосав)
Добросав
Лаловић (Светозар)
Драгомир

Лукић (Ненад)
Радомир
Матић (Милисав)
33
Велисав
Мићановић
34
(Стојадин) Миодраг
Михајловић (Лазар)
35
Добривоје
32

36

Негић (Будимир)
Здравко

Новаковић (Чедомир)
37 Милован
Обреновић (Милан)
38
Славиша
Павловић (Војислав)
39
Бранислав
Пантић (Миодраг)
40
Александар

12.10.1926.
Осечина

29.04.1927.
Шарбане,
19.09.1926.
15.12.1928.
25.09.1911.
Мионица
6.03.1923.
24.11.1914.
8.04.1924.
1926.
9.07.1904.

27.11.195016.10.1952.
11.07.195028.12.1951.
25.11.19498.06.1953.
3.12.19503.01.1953.
21.03.19508.06.1953.
7.09.194931.12.1950.
21.06.19492.08.1951.
28.02.195029.11.1956.

29.04.19491.10.1949.
25.03.195212.08.1923. Уб
10.11.1953.
1.02.1926.
10.06.1949Мионица ?
1.05.1951.
20.09.195228.02.1927.
27.11.1954.
14.07.1923.

1922
25.10.1928.
29.01.1923.
Љиг
16. 02.1922.
28.07.1931

41 Пејовић (Петар) Миле 5.05.1925.

18.10.19482.05.1950
24.09.194910.07.1951.
16.04.19491.05.1951.
11.05.194917.08.1951.
11.01.19501.05.1951
28.08.19483.12.1954.

14м
завршио
А
Гимн. 1941.
18м

С

20м

А

36м

С

18м

А

15м
смањена
казна

С

149

Милорад Белић
Петровић (Андрија)
Божо
Петровић (Милан)
43
Витомир
Петровић (Драгомир)
44
Милосав
Петровић (Ненад)
45
Зоран
42

46

Петровић (Новица)
Михајло

Петровић (Милић)
Драгиша6
Поповић (Момчило)
48
Александар7
47

49

Петровић (Радован)
Веселин

50 Радић (Јанко) Јозо
Ранковић
(Александар) Славко8
Савић (Вићентије)
52
Стојадин
Симић (Милован)
53
Божидар9
51

54

Симић (Живко)
Здравко

Смиљанић (Андрија)
Тихомир
Станишић (Петар)
56
Миомир
55

5
6

1.01.1924.
Лајковац
10.01.1911
Лајковац

11.03.194922.12.1951.
21.11.195031.05.1952.
15.03.194926.11.1923.
3.01.1953.
11.12.195214.06.1925.
1.07.1955.
14.11.195010.11.1953. и
25.05.1907.
од јануара
1960-?
18.03.19491927.
25.11.1953.
11.06.195422.11. 1929. Уб
29.11.1956.
3.03.1921.
17.03.1921,
Мионица

3.03.195130.03.1955.

14.10.1927,
Лајковац
15.01.1925,
Гуњевац

12.01. 194926.09.1950.
1.09.194816.10.1952.
1.09.194816.10.1952.
26.11.194822-12-1951.

24.02.1929,
Гуњевац

12.03.195112.09.1955.

14. 11. 1906.
Славковица

11.06.195114.02.1954.
3.07.194925.09.1950.

31.10.1928.

10.10.1926.

57

Тодоровић (Живојин)
7.04.1930.
Синиша

29.03.195029.03.1954.

58

Топаловић(Драгомир)
1911, Царина
Недељко

59

Чолић (Драгић)
Бошко10

195223.02.1954.
6.01.1951-?
29.11.1956;
29/07.5924.10.61.

14.10.1910.,
Радљево

60м

С, КОС

15м

А

24м

А

24м

А

36м

А, а други
пут ПУ

48м

А

24м

А

60м, на
рођендан

С,КОС,
смањена
казна

24м

А

36м гимн.

А

24м

С

96м

С, условни
отпуст

9 год. гим.
смањена
казна

С,рехаб .
2007.

24м

А

18м

А

60м
смањена
казна

С, КОС

24м,живео у А, рехаб.
Панчеву,
2013.
24м

С

Универзитетски професор руске књижевности у Н. Саду.
О његовом робијању, писао је Д. Божић, Црвени метак, Моравци, 2017, 77-90.
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Познати драмски писац.
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 тачно 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.
7
8
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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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