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РАД МАТЕРИНСКОГ УДРУЖЕЊА ВАЉЕВО НАКОН 
ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА (1918 – 1919) 

Материнско удружење Ваљево започело је са радом недуго 
након ослобођења Србије у Првом светском рату 1918. године. 
Основни задатак који је постављен испред ове хуманитарне ор-
ганизације, био је збрињавање деце ратне сирочади. У том послу 
су имали значајну помоћ других удружења и појединаца, од којих 
су у виду помоћи добијали храну, одећу, обућу и друге намирнице 
које су биле потребне деци. Такође, један од великих изазова Ма-
теринског удружења Ваљево, представљало је подизање друштве-
не свести о значају жене у друштву. Сам почетак овог рада бави се 
узроком настанка и почетком деловања Материнског удружења на 
нивоу Србије, док се касније пажња премешта на деловање удру-
жења на територији Ваљева. Обезбеђивање адекватног смештаја, 
решавање питања надлежности, као и законско уређење њиховог 
рада и деловања, представља само један део изазова које је Ма-
теринско удружење Ваљево имало испред себе, а које је успешно 
превазишло. Њихов успешан рад не би био могућ без помоћи та-
дашњих државних органа, сродних хуманитарних организација, 
различитих удружења, као и појединаца. Сви они су препознали 
хуманитарни карактер и племените циљеве ове организације. 

Материнско удружење – узрок настанка и почетак деловања 
организације на тлу Србије

Краљевина Србија се почетком 20. века суочавала са огром-
ним проблемом напуштене деце. Разлога за такву ситуацију било 
је много. Основни разлог због којег су деца напуштана крије се у 
огромном степену сиромаштва које је владало у земљи. Родитељи 
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су услед немаштине, глади, болести, били принуђени да напуштају 
своју децу, јер нису могли да им гарантују никакву будућност. У 
великом броју случајева је долазило и до преране смрти родитеља, 
самим тим деца су била препуштена сама себи. Бројне епидемије 
које су харале у том периоду проузроковале су смрт великог броја 
деце. Породицама које су услед епидемија губиле своју децу било 
је омогућено да брзо и једноставно усвоје сирочиће. Међутим, до-
мови који би могли да окупе ову напуштену децу, а потом их дају 
на усвајање, нису постојали. Краљевина Србија је била сиромаш-
на пољопривредна земља, у којој се јако тешко живело. У варо-
шима Србије су на 1000 мушкараца долазиле свега 752 жене, док 
је у селима ситуација била мало боља. Посебно угрожене катего-
рије становништва биле су самохране мајке и разведене жене, с 
обзиром на то да је њихов просечан животни век био свега 35,22 
године. Најчешћи разлози тако кратког живота млађег женског 
становништва крију се у тешким животним условима, ризицима 
трудноће и рађања, повезаним са великом смртношћу у условима 
смањене хигијене. Морамо истаћи да ни са здрављем деце ситуа-
ција није била ништа боља. Анализирајући статистичке податке 
из 1903. године, у Србији је умрло 26,3 % деце током прве године 
живота, а од тога је 15,2 % деце живорођено. Овакво стање ствари 
је мотивисало чувеног гинеколога др. Јована Јовановића, шефа ги-
неколошког одељења Државне болнице, да покрене неколико зна-
чајних акција. Основни циљ тих акција је био да се подигне друш-
твена свест о важности превентивне заштите деце и одојчади. Др. 
Јован Јовановић је имао огромне заслуге за оснивање Школе за 
бабице у Београду, као и за уређење бабичке службе на територији 
Србије. Учествовао је у оснивању диспанзера за мајке и дојченад, 
поликлинике за породиље и среског породилишта у Гроцкој. Ба-
вио се аспектима здравствене и социјалне заштите деце. Крајем 
1904. године је дао немерљив допринос у стварању Материнског 
удружења, организације која ће пружати помоћ напуштеној и бо-
лесној деци, као и самохраним мајкама. Учествовао је и у осни-
вању друштва Српска мајка.1 Било је неопходно истаћи тадашње 
статистичке параметре, као и низ разлога који су довели до осни-
вања Материнског удружења на тлу тадашње Србије. 

1 Ј. Милановић, (2018), Материнско удружење – хумани и социјални аспекти 
деловања 1904 – 1941. године, Београд: Институт за савремену историју, стр. 2-3 
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Први састанак оснивача Материнског удружења отворила 
је стара и чувена социјална радница г-ђа Сара Карамарковић. 
Она је истакла хуману и националну дужност жена да прихвате 
и помогну нејаку децу која страдају без своје кривице. Госпођа 
Карамарковић је била прва председница, а г-ђа Др. Драга Љочић 
прва потпредседница Материнског удружења.2 

Материнско удружење Ваљево 1918–1919.

После протеривања окупатора у Ваљеву и Србији осећала се 
оскудица у свему: одећи, обући, животним намирницама. Град 
је био без струје и чисте воде за пиће. Многе куће су биле без 
прозора, без стакала и без подова. Међутим, у граду се осећало 
опште расположење, јер важно је било да је извојевана слобода, 
те су, уз посебно залагање вредних грађана, почели да се стварају 
услови за нормалан живот.3 У овом раду посебан осврт ће 
бити на делатности Материнског удружења за Ваљево и Округ 
Ваљевски. Покушаћемо да покажемо са којим изазовима се ова 
организација суочавала, како их је превазишла и какву је врсту 
помоћи пружала угроженим категоријама становништва, пре 
свега деци. 

Први велики изазов са којим се сусрела ова организација био 
је инфраструктурне природе. Наиме, радило се о обезбеђивању 
пригодног смештаја за потребе деце. Почетак деловања Мате-
ринског удружења на територији Ваљева везује се за ослобођење 
Србије у Првом светском рату 1918. године. Материнско удру-
жење Ваљево се 19. новембра 1918. године обратило Суду опш-
тине Ваљевске, са молбом за добијање општинске зграде. Управа 
Материнског удружења Ваљево је извршила обизлазак просто-
рија у којима је за време окупаторске власти била смештена уста-
нова дечијег склоништа „Азил“, и констатовали су да тај простор 
не испуњава основне услове за нормалан живот. Просторије су 
биле исувише велике и веома прљаве, што би захтевало дужи 
временски период потребан за адаптацију. Деца која су ту зате-

2 Б. Недељковић и С. Сретеновић, (1940). Алманах хуманих друштава, Бео-
град. стр. 96 
3 М. Сикирица, (1967), Ваљево у Првом светском рату, Ваљево: Гласник 
МИАВ, бр. 1, стр. 166 



114

 Владимир Дамњановић

чена, налазила су се у лошем стању и било је од велике важности 
спречити даље погоршање њиховог здравственог стања. Управа 
организације, на челу са Зорком Поповић и Зорком Вукосавље-
вић, је тада дала предлог да се Материнском удружењу Ваљево 
уступи општинска зграда, која је раније додељена Ваљевској 
Среској Подружини. Планом тадашњих власти било је пред-
виђено да у том простору буде смештена основна школа. Згра-
да је била у добром стању, извршено је неопходно чишћење и 
припрема, самим тим испуњавала је све услове да се деца одмах 
сместе. На основу доступне архивске грађе можемо видети да је 
Материнско удружење Ваљево добило просторије које је тражи-
ло, а које су се налазиле у Општинској улици бр. 14. Самим тим, 
превазиђен је први изазов који је био питање адекватног смеш-
таја штићеника дома.4

Пренос имовине, надлежности и штићеника са дечијег 
склоништа „Азил” на Материнско удружење Ваљево

Одлуком општинских власти, Материнско удружење Ваљево 
је преузело заоставштину ранијег дечијег склоништа „Азил“. 
Процес примопредаје је извршен 03. децембра 1918. године у 
Ваљеву. Ваљевску општину, као једног од учесника у овој управној 
ствари, заступао је председник Општинског суда Васа Бабић. Са 
друге стране Материнско удружење Ваљево су представљале 
председница удружења Зорка В. Поповић, секретар Зорка 
Вукосављевић, потпредседница Дара Ж. Ивковић и благајница 
Мара Цветковић. Предметна примопредаја је обухватала зграду 
дома, затим крупан и ситан инвентар, робу и намирнице са 
којима је склониште располагало до тог тренутка. Урађен је 
детаљан списак, који ће бити приказан у даљем раду. 

4 Међуопштински историјски архив – Ваљево (у даљем тексту: МИАВ), 
В.1.334 Збирка Вариа 1832 – 1990, кут. инв. бр. 22, сигнатура предмета 3V – 
349, Допис Материнског удружења Ваљево, упућен Суду општине Ваљевске, 
са молбом да им се уступи општинска зграда, ради одговарајућег смештаја 
деце, штићеника дома. Просторије које су биле предвиђене за дом Материн-
ског удружења Ваљево, нису испуњавале основне хигијенске услове, што је 
навело управу организације да уложи додатни напор како би пронашли од-
говарајући радни простор. 
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Списак по којем је Материнско удружење Ваљево примило 
од Суда Општине ваљевске заоставштину ранијег дечијег 

дома „Азил”

Ред.
бр. 

Коли - 
чина

Списак примљених 
ствари

Процењена 
вредност

Укупна 
вредност

Расхо- 
довано

1. 8 ком. Кревети плехани са 
мадрацом 

100 круна по 
комаду  800 круна 

2. 1 ком. Кревет 
Гвоздени – енглески 100 круна комад 100 круна

3. 12 ком. Дрвене клупе 5 круна комад  60 круна 

4. 1 ком. Столица 10 круна комад  10 круна 

5. 2 ком. Раф – полица за 
судове 10 круна комад  20 круна 1 расходован 

6. 1 ком. Шпорет са две рерне 200 круна комад 200 круна

7. 3 ком. Ормани (велики) 100 круна комад 300 круна

8. 2 ком. Ормани (мали) 50 круна комад 100 круна

9. 1 ком. Плехана вангла 5 круна комад 5 круна

10. 1 ком. Мала вага са теговима 100 круна комад 100 круна

11. 1 ком. Тишлерско корито 20 круна комад 20 круна 

12. 2 ком. Пинтерска корита 20 круна комад 40 круна 1 расходовано

13. 3 ком. Алова за храњење 
свиња 2 круна комад 6 круна 

14. 1 ком. Плехани казан 25 круна комад 25 круна 

15. 1 ком. Купатило (Казан, 
цеви др.) са 3 ком. каде 200 круна комад 200 круна 1 када 

расходована 

16. 1 ком. Казан са цевима и 
умиваоником за децу 100 круна комад 100 круна расходован 

17. 1 ком. Умиваоник плехани са 
лавором и бокалом 30 круна комад 30 круна 

18. 1 ком. Умиваоник плехани 
без лавора и бокала 10 круна комад 10 круна 
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19. 10 ком. Лонци, радне величине 10 круна комад 100 круна расходовано 

20. 3 ком. Шерпе 10 круна комад 30 круна расходоване 

21. 27 ком. Шоље за белу кафу – 
порцуланске 2 круне комад 54 круна 24 расходоване 

22. 1 ком. Пегла 10 круна комад 10 круна 

23. 222 
ком. Виљушке 20 круна 44.40 

круна
134 
расходоване 

24. 52 ком. Кашике 20 круна 10.40 
круна 52 расходоване 

25. 11 ком. Ножеви (7 за сто, 4 
кухињска) 2 круне комад 22 круне 11 расховодано 

26. 4 ком. Ђевђири 5 круна комад 20 круна 1 расходован 

27. 1 ком. Решетке за цеђење супе 2 круне комад 2 круне 

28. 28 ком. Плехани тањири - већи 50 круна комад 14 круна 28 раходовано 

29. 44 ком. Плехани тањири - 
мањи 30 круна 13.20 

круна 44 расходовано 

30. 1 ком. Канта за воду - плехана 10 круна комад 10 круна 1 расходована 

31. 3 ком. Плехови за шпорет 2 круне за комад 6 круна 1 расходован 

32. 1 ком. Кофа за воду 10 круна комад 10 круна Расходована 

33. 1 ком. Машице за шпорет 2 круне комад 2 круне Расходована 

34. 1 ком. Кукачи за шпорет 1 круна комад 1 круна 

35. 1 ком. Машина за шивење 200 круна комад 200 круна Дата женској 
подружини 

36. 1 ком. Рамови за слике 1 круна комад 1 круна Има

37. 3 ком. Каце 100 круна комад 300 круна Има

38. 2 ком. Бурад 10 круна комад 20 круна Има

39. 1 ком. Корпа за хлеб 5 круна комад 5 круна Расход 

40. 1 ком. Ченгел 5 круна комад 5 круна Има 

41. 26 ком. Празне флаше 1 круна комад 26 круна 10 ком. флаша 
полупано

42. 1 ком. Тестера - мала (за дрва) 10 круна комад 10 круна Расходована 

43. 1 ком. Јеге за тестере 2 круне комад 2 круне 
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44. 1 ком. Канта за маст 10 круна комад 10 круна Има

45. 3 ком. Сандуци 5 круна комад 15 круна 3 сандука 
погорели

46. 5 ком. Кутлаче за мешање 1 круна комад 5 круна Расходоване 

47. 2 ком. Оклагије 3 круне комад 6 круна 2 оклагије 

48. 1 ком. Сат округао за зид 20 круна комад 20 круна Има 

49. 2 ком. 
Огледала за зид (једно 
разбијено; једно однела 
општина) 

10 круна комад 20 круна 1 однела 
општина 

50. 2 ком. Сито за брашно 5 круна комад 10 круна 1 сито 
расходовано

51. 1 ком. Кашика за сипање 5 круна комад 5 круна Расходовано 

52. 1 ком. Пајалица 5 круна комад 5 круна Расходовано 

53. 2 ком. Чивилуци 5 круна комад 10 круна Расходовано 

54. 3 ком. Мали лончићи за воду 2 круне комад 6 круна Расходовано 

55. 1 ком. Стаклена мастионица 3 круне комад 3 круне Има 

56. 9 ком. Сламњача 10 круна комад 90 круна
9. 
сламњача 
расходовано 

57. 8 ком. Губери 20 круна комад 160 круна 4 губера 

58. 29 ком. Поњаве 10 круна комад 290 круна Остало

59. 37 ком. Ћилими 10 круна комад 370 круна 17 

60. 31 ком. Јастуци 
(испуњени сламом) 2 круне комад 62 круне 15 

расходованих 

61. 8 ком. Завесе (роленте) 10 круна комад 80 круна 8 завеса 

62. 2 ком. Секире (1 већа и 1 
мања) 

1/10 , 1/5 круна 
комад 15 круна Расходоване 

63. 1 ком. Виле 3 круне комад 3 круне Расходоване 

64. 2 ком. Лопате 2 круне комад 4 круне 

65. 3 ком. Ашови 2 круне комад 6 круна 

66. 3 ком. Будака 5 круна комад 15 круна 

67. 11 ком. Даске 2 круне комад 22 круне Расходовано 
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68. 1 ком. Казан са фуруном 150 круна комад 150 круна Расходован

69. 2 ком. Шафоља дрвена 10 круна комад 20 круна Расходована

70. 1 ком. Мала бакарна ранија 80 круна комад 80 круна

71. 1 ком. Ногаре за стругање 
дрва 2 круне комад 2 круне Расходоване 

72. 1 ком. Поњаве крпаре 10 круна комад 10 круна Расходовано 

73. 4 ком. Ћебад 20 круна комад 80 круна Расходовано 

74. 14 ком. Пешкири 1 круна комад 14 круна Расходовано 

75. 10 ком. Столови – дугачки 20 круна комад 200 круна

76. ½ кг. Дрвени ексерчићи за 
обућу 2 круне по 1 кг. 1 круна 

77. 10 лит. Гас – петролеум 1 круна 
по 1 литру 10 круна 

78. 7 кг. Сапун 5 круна по 1 кг. 35 круна 

79. 36 фла- 
ша Парадајз 2 круне 

по 1 флаши 72 круне Расходовано 

80. 200 кг. Суве шљиве 1 круна по 1 кг. 200 круна

81. 2 ком. Свиње 200 круна по 1 
комаду 400 круна

82. 200 кг. Пекмез 1 круна по 1 кг. 200 круна

83. 100 кг. Со 1 круна по 1 кг. 100 круна

84. 10 ве- 
наца Паприке у венцу 1 круна по 1 

венцу 10 круна

85. 100 кг. Пасуљ 2 круне по 1 кг. 200 круна

86. 500 кг. Кромпир 1 круна по 1 кг. 500 круна

87. 200 кг. Црни лук 1 круна по 1 кг. 200 круна

88. 153 кг.  Грудњака 5 круна по 1 кг. 765 круна
68 продато 
и употребљено 
за децу 

89. 33 ком Капутића 5 круна по 1 
ком. 165 круна 
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90. 50 кг. Мекиње  / 25 круна 

  Укупно: 7715 динара 

Увидом у табеларни преглед, можемо видети прецизан спи-
сак инвентара, роба и намирница које су биле предмет примо-
предаје, као и количину и процењену вредност у том тренутку. 
Одређени део покретне имовине са списка је расходован, што 
је посебно назначено. Званични курс у тренутку када је вршена 
предаја имовине, надлежности и обавеза, био је такав да је 250 
круна вредело 100 динара. Укупна вредност наведених ставки 
са списка процењена је на 7715 динара. Поред имовине које је 
Материнско удружење Ваљево примило од дечијег склоништа 
„Азил“, организација је на себе преузела обавезу и да прими једа-
несторо деце која су затечена приликом ослобођења града Ваље-
ва. Деца су била штићеници дечијег склоништа „Азил“, и самим 
преузимањем деца су преведена под покровитељство Материн-
ског удружења Ваљево. У оквиру документа приказана су имена 
и презимена деце, са неким основним подацима. 

Списак деце штићеника Материнског удружења Ваљево

1. Жарко Стефановић 12 година 
 Деца 
Владимира Стефановића, 
железничког кондуктера. 

2. Стева Стефановић 9 година 

3. Ружа Стефановић 7 година 

4. Коста Митровић 12 година Родом из Обреновца, без оца и мајке. 

5. Божидар Павловић 8 година Из Ужичког округа, не зна се из ког 
места, без оца и мајке. 

6. Пера Челиковић 7 година Из Ваљева, син Драгомира 
Челиковића, који је војник. 

7. Иванка Живић 
8. Вера Живић 

6 година 
8 година Родом из Ваљева, без оца и мајке. 

9. Лепосава Стојковић 7 година Родом из Ваљева, без оца и мајке. 

10. Проданка Ђорђевић 6 година Родом из Бошњака код Обреновца, 
ништа се више не зна о њој. 

11. Љубинка 
Милосављевић  / Родом из Горње Топлице, без оца и 

мајке. 
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Деца наведена у списку су приликом евакуације непријатеља 
остала у ранијем дечијем склоништу „Азил“, где су сачекала 
ослобођење града. Битно је нагласити да су затечени у јако 
запуштеном стању и угроженог здравља. Одмах су предузете 
активности да се поправи њихово здравствено стање. Окупани 
су у грађанској болници, извршена је дезинфекција њихових 
ствари, да би након тога били пребачени у седиште Материнског 
удружења Ваљево, које је након тога преузело бригу о њиховом 
даљем старању, васпитању и образовању.5 

Сарадња и координација са Црвеним крстом и војском

Неопходан предуслов за успех рада Материнског удружења 
Ваљево представљала је и сарадња са другим државним 
институцијама. Посебно је важно истаћи заједнички рад са 
Црвеним Крстом Ваљево. Материнско удружење Ваљево се 03. 
децембра 1918. године обратило управи Црвеног Крста Ваљево, 
са молбом да им се донира десет сламарица, као и одређени број 
покривача, губера. Проблем са недостатком опреме је настао 
зато што је, пре оснивања удружења, један део инвентара које 
је поседовало дечије склониште „Азил“ дат на коришћење 
болници. Црвени крст је позитивно одговорио на овај захтев и 
уступио десет сламарица и десет убруса.6

Прегледом архивске грађе, уочавамо и акт помоћи који су 
војни органи упутили на самом почетку деловања Материнског 
удружења Ваљево. Увидом у реверс бр. 16. из 11. децембра 
1918. године, проналазимо податак да је Управа војне резервне 
болнице у Ваљеву дала десет дрвених кревета на коришћење 
Материнском удружењу Ваљево. Кревети су коришћени годину 
дана, да би након тог периода били враћени представницима 
војске. Процењена вредност кревета била је 10 круна по кревету, 

5 Исто, Списак примопредаје бр. 86, састављен 03. децембра 1918. године, 
којим је Општина Ваљевска извршила пренос надлежности, имовине и 
штићеника са ранијег дечијег дома „Азил“, на Материнско удружење Ваљево.
6 Исто, Документ Материнског удружења Ваљево од 03. децембра 1918. 
године, упућен управи Црвеног крста Ваљево, са молбом да им се донира 10 
сламарица, као и покривачи и губери. Црвени крст је потврдно одговорио на 
ову молбу, и уступио 10. сламарица, и 10. убруса. 
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тако да је укупна вредност предметне имовине, наведене у 
реверсу, била 100 круна.7

Добротворни прилози Материнском удружењу упућени 
од стране друјгих општина, сродних хуманитарних 
организација, удружења занатлија и појединачних грађана 

Прилог Материнском удружењу Ваљево упућен од општине 
Лелић8

1. Општина Лелић је 7. фебруара 1919. године, поклонила 
дому Материнског удружења Ваљево једна кола дрва, у вредно-
сти од 60 круна. Дрва је дотерао Андрија Божић из Брезовице.

7 Исто, Реверс Материнског удружења Ваљево бр. 16, од 11. децембра 1918. 
године, којим је организација примила од управе војне резервне болнице у 
Ваљеву 10. дрвених кревета на коришћење. Кревети су коришћени годину 
дана, где су након тог периода враћени представницима војске. 
8 Општине Лелић послала је прилог у дрвима, Материнском удружењу 
Ваљево 07. фебруара 1919. године. Упућена су једна кола дрва, у вредности од 
60 круна. Дрва су дотерана од стране Андрије Божића из Брезовице. 
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Прилог Материнском удружењу Ваљево упућен од Црвеног 
крста из Америке 

2. Признаница на износ од 500 круна, примљених од Мате-
ринског удружења Ваљево 6. јануара 1919. године, у корист Ран-
ка Марковића рабаџије из Белошевца, за услугу преноса 335 кг 
ствари из Београда ка Ваљеву, које су упућене од стране америч-
ког Црвеног крста. 

Истраживањем архивске грађе долазимо до значајног 
историјског податка, да је Материнско удружење Ваљево, на 
почетку свог деловања, имало помоћ Црвеног Крста из Америке, 
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у виду донације од 335 кг. неопходних ствари.9 С обзиром на 
околности у којима је притисак на државне органе био велики, 
у виду пружања помоћи деци и ратној сирочади, а у складу са 
тешком материјалном ситуацијом, свака помоћ је била више 
него добродошла. 

Племените циљеве ове организације су препознали и 
житељи града Ваљева, који су у складу са својим могућностима, 
пружили помоћ кроз донације у новчаним средствима или роби. 
Такву тврдњу можемо поткрепити и кроз једно хумано дело 
које су учинили опанчари у Ваљеву. Они су се организовали и 
приложили опанке за угрожену децу, штићенике Материнског 
удружења Ваљево. 

Списак опанчара који су приложили опанке за децу из 
Материнског удружења Ваљево на дан 20.XI 1918. године 

1. Богосав Спасенић 1 пар опанака 

2. Митар Срећковић Није био 

3. Миља Перуничић 1 пар опанака 

4. Илија Илић 2 пара опанака 

5. Војислав Лукић 1 пар опанака 

6. Станиша Краљевић Болестан 

7. Мијајло Дамњановић /

8. Радомир Стефановић / 

9. Чедомир Софронијевић 1 пар опанака 

10. Миладин Михајловић Затвор 

11. Светозар Којић /

12. Недељко Ђокић 1 пар опанака 

9 Црвени крст из Америке је 06. јануара 1919. године, упутио помоћ Ма-
теринском удружењу Ваљево у виду прилога у стварима. Послато је 335 кг 
ствари. 
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13. Војислав Варагић /

14. Милосав Радмиловић 1 пар опанака 

15. Панта Бујунлић 1 пар опанака 

16. Велимир Ранковић / 

17. Живко Луковић / 

18. Новица Тодоровић 1 пар опанака 

19. Добросав Тофиловић / 

20. Периша Ђорђевић 1 пар опанака 

21. Димитрије Дмитрић 2 пара опанака 

22. Богољуб Станаревић /

23. Саво Голубовић 1 пар опанака 

24. Ивко Лечић /

25. Милева Марковић 2 пара опанака 

26. Милан Максимовић 1 пар опанака 

27. Славка Радовић 2 пара опанака 

28. Ивко Дамњановић /

29. Нинко Степановић /

                                                                                  Свега: 19 пари опанака 

Прикупљено је укупно 19 пари опанака за децу. Анализом 
документа, може се утврдити да је тадашња процењена вредност 
једног пара опанака била 25 круна, тако да је вредност ове 
донације износила укупно 475 круна.10

10 Прилог групе опанчара из Ваљева од 20. новембра 1918. године, који су 
поклонили опанке за децу Материнског удружења Ваљево. Радило се о 19. 
пари опанака у вредности од 475 круна. 
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Појединачни прилози грађана Материнском удружењу 
Ваљево11

3. Дара Ж. Ивковић, Мара Ђ. Цветковић, Вида Матић и Зор-
ка Вукосављевић су 12. јануара 1919. године приложиле 15 ко-
мада кутија за оставу писаћих гума и оловки у вредности 39,50 
круна.

Појединачни поступак пружања помоћи штићеницима 
Дома приказан на примерима Стојке Дикановић из Сече 

Реке и Милорада Ђоковића из Ужица

Стојка Дикановић из Сече Реке 

Један од примера указане помоћи детету, које је остало ратно 
сироче, јесте случај Стојке Дикановић из Сече реке. Начелство 
округа ваљевског се, 20. новембра 1918. године, обратило 

11 Дара Ж. Ивковић, Мара Ђ. Цветковић, Вида Матић и Зорка Вукосавље-
вић су 12. јануара 1919. године, приложиле у корист Материнског удружења 
Ваљево, 15 комада кутија за одлагање писаћих гума и оловки у вредности 
39,50 круна. 
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Начелству округа ужичког са обавештењем да је у Ваљеву 
пронађено дете Стојка, ћерка покојног Недељка Дикановића 
из Сече Реке, округа ужичког, старости 12 година. Стојка је као 
сироче била привремено прихваћена од стране Материнског 
удружења Ваљево. Смештена је у дечије склониште „Азил“. 
Дечије склониште „Азил“ било је под директном контролом 
Материнског удружења Ваљево. Радило се о привременом 
решењу, док се не прикупе подаци о осталим члановима 
породице. Ту се, пре свега, акценат стављао на родитеље, браћу, 
сестре, дакле чланове уже породице. 

Начелство округа ужичког преузело је обавезу да прикупи 
податке о томе шта се десило родитељима напуштене девојчице, 
да ли су живи, односно каква је њихова судбина. Ко је њен 
најближи живи сродник, како би могао да преузме старање о 
Стојки. Уколико су родитељи покојни, да ли су у свом поседу 
имали имање, доноси ли оно какав приход и ко тај приход прима. 
Уколико је образована оставинска маса, ко су носиоци масе. Све 
су то питања, на која је било неопходно одговорити, ради даљег 
поступања у овој управној ствари. Када је пронађена у Ваљеву, 
Стојка је изјавила да је остала без родитеља, да нема никог свог 
до стрица Велимира Бишића. Рекла је да нема никаквих података 
о томе где се он налази. Стојка је саопштила да је још прошле 
године била остављена сама себи, без ичије помоћи. Служила је 
једно време у Мионици код Милана Ерчића, а у последње време 
код Радивоја Ђуковића из Радовића. Из дома породице Ђуковић 
је отерана и тада је дошла у Ваљево. Пронађена је у тешком стању 
и потпуно похабаног одела. 

Начелство округа ужичког је, 08. децембра 1918. године, 
доставило тражене податке надлежним властима у Ваљеву. 
Стојкини родитељи су били покојни, тако да је девојчица и 
званично постала сироче. Отац Недељко Дикановић је погинуо 
у рату приликом одступања, док је мајка умрла. Велимир Бишић 
стриц пронађене девојчице је у том временском периоду био 
у војсци, па из тог разлога није консултован да ли може да се 
брине о пронађеном детету. Од најближих сродника живи су 
пронађени браћа Владислав и Радисав. Владислав је дошао из 
ропства, док је Радисав био малолетан. Што се тиче њиховог 
имовинског стања, били су у тешкој ситуацији. Нису имали 
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никакво имање. У прошлости, док је отац Недељко био жив, 
имали су своје имање на којем су радили и живели, међутим 
појавили су се имућни купци који су имање откупили и нису 
дозвољавали наследницима никакав приступ. Владислав 
и Радисав су живели од надничења и нису били у стању да 
издржавају сестру Стојку. Тешка судбина породице Дикановић, 
као и саме Стојке Дикановић, навела је Суд општине Секо – 
Речке да упути апел општинским властима у Ваљеву, да се 
детету пружи одговарајућа нега и васпитање, која би била 
пружена од стране неког хуманог друштва. 12

Милорад Ђоковић из Ужица 

Нажалост, Стојка Дикановић из Сече Реке није била једино 
дете које је захтевало овакву врсту помоћи. Даљом анализом 
архивске грађе, пронађен је документ Окружне Државне Заштите 
Деце и Младежи Ваљево бр. 2675 од 04.IX 1920. године, у којем 
се ова институција обраћа Материнском удружењу Ваљево, 
са молбом да се преузме брига и старање о једном детету, које 
је такође остало сироче. Радило се о Милораду Ђоковићу из 
Ужица, старости 11 година, од родитеља Крсте и Новке Ђоковић. 
У документу нису приказани никакви детаљи о Милораду 
Ђоковићу, осим тога да је доведен из Ужица у Ваљево од стране 
једног сточарског трговца, где је и остављен. Окружна Државна 
Заштита Деце и Младежи Ваљево је по службеној дужности 
упутила Милорада у дом Материнског удружења Ваљево. Радило 

12 Исто, Службена преписка између Начелства округа ваљевског и Начелства 
округа ужичког у вези пронађене Стојке Дикановић из Сече Реке. Прегледом 
архивске грађе могу се видети подаци о томе који су све државни органи 
учествовали у овој управној ствари. Самим тим, кроз анализу њихове 
коресподенције на индиректан начин можемо уочити однос представника 
државе, према деци ратној сирочади. Уложен је велики напор од стране 
тадашњих државних органа у прибављању неопходних података о горе 
наведеној Стојки Дикановић из Сече Реке, о судбини њене породице, њиховој 
материјалној ситуацији. На основу целокупне ситуације и података до којих 
су дошли, закључено је да нико од просталих живих чланова породице 
Дикановић, није у стању да се брине о Стојки. Разлози за то су се превасходно 
налазили у лошем материјалном положају породице, где је донета одлука 
њено даље одрастање и васпитањи, буде поверено неком хуманом друштву. 
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се о привременом решењу, док се не утврди његово фамилијарно 
и имовинско стање, а да се након тога овај дечак пошаље натраг 
за Ужице.13 

Закључак

Увидом у званичне акте Материнског удружења Ваљево, 
можемо видети огромну одговорност коју је ова организација 
примила на себе. Ту се пре свега мисли на обезбеђење дома, који би 
испуњавао све неопходне услове за нормално развијање и живот 
деце, затим решавање питања надлежности и законско уређење 
њиховог рада и деловања. Сарадња са представницима војске и 
Црвеног крста била је од огромне важности, у смислу нормалног 
функционисања, посебно у месецима након ослобођења, 
када је град био у тешкој економској и инфраструктурној 
ситуацији. Прегледом архивске грађе пронађени су бројни 
подаци о добротворним прилозима који су послати од стране 
других општина, сродних организација, удружења и хуманих 
појединаца. Приоритет ове хуманитарне организације била је 
заштита и побољшање здравља деце, а затим и обезбеђивање 
неопходног образовања које ће им омогућити нормалан животни 
пут. Увидом у архивску грађу можемо констатовати висок ниво 
друштвене свести у тадашње време. Без обзира на сиромаштво, 
последице рата, демографске проблеме, тешку економску 
ситуацију у земљи, сваки од елемената друштвеног система је 
на свој начин, у складу са својим могућностима, помогао ову 
племениту идеју. Један од основних циљева овог рада свакако 
јесте и подизање свести о хуманитарном раду, са посебном 
пажњом на деци која из неког разлога немају породицу која би 
се бринула о њима. 

 

13 МИАВ, А.2.1.118 Окружни суд Ваљево (1804 – 1944), 1807 – 1944; Решење 
Окружне Државне Заштите Деце и Младежи Ваљево, којим се Милорад 
Ђоковић из Ужица, шаље у привремени смештај дому Материнског 
удружења Ваљево. 
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