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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 1919. 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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