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Милорад Радојчић
Ваљево
bobava@ptt.rs

ВЕЛИКИ РАДЕНИК И ДОБРОТВОР
АКСЕНТИЈЕ СРЕЋКОВИЋ
Апстракт: Средином XIX века једна од најимућнијих и најутицајнијих
личности у Ваљеву био је Аксентије Срећковић. Нажалост о њему се и сада
јако мало зна пошто се у књигама, листовима и часописима помиње само
фрагментарно. На основу прикупљених података настојали смо да сачини
мо његову биографију како би могли да што потпуније, свестраније и објек
тивније сагледамо његов животни пут и радни ангажман. Надамо се да ће то
бити од помоћи да се реално сагледа његово место и улога у историји ваљев
ског краја и шире. Верујемо да ћемо га на тај начин сачувати од заборава и да
ће бар будуће генерације имати прилику да га боље упознају.
Кључне речи: Аксентије, Ваљево, Шушеока, имућан и утицајан човек,
срески и окружни начелник, велико богатство, бројна породица, добро
твор итд.

Мало мионичко село Шушеока, које многи називају и Шушов
ка, познато је као насеље које се налази на десној страни Колубаре
и стрмо се спушта плећима Беле Стене ка кориту поменуте реке,
десне притоке Саве. По тврдњама Милана Ђ. Милићевића на Белој
Стени се налазио истоимени средњевековни град, али неки архео
лози то оспоравају тврдећи да се Бела Стена налази у Крчмару на
падинама планине Маљен. Међутим, недовољно се зна да је Шу
шеока у новије време постала постојбина више знаменитих људи
попут: Гаврила Гаје Петровића, Јеврема Гавриловића, Аксентија
Срећковића, Јакова Михаиловића итд. У XX веку у њој су рође
ни и неки познати ратници, узорни пољопривредни произвођачи,
успешни привредници и високообразовани људи међу којима је
највише лекара, доктора наука и професора универзитета.
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Један од тих знаменитих људи је и Аксентије Срећковић, ви
шегодишњи официр, срески и окружни начелник, судија и де
легат Светоандрејске скупштине, а изван свега велики раденик
и добротвор, један од најимућнијих и најугледнијих становника
овог града средином XIX века, који је иза себе оставио бројно и
успешно потомство.
Без обзира на сва звања и бројне заслуге у Ваљеву, па и родној
Шушеоци, више нема ништа што би подсећало на њега. Мало је
писаних података о њему и његовој активности, а и оно мало што
има разастрто је на све стране по разним архивима, збиркама и
фондовима, тешко доступно јер се о њему само фрагментарно
пише. Није познато да било где постоји његова ма каква фото
графија. Због свега тога ово је први покушај да се потпуније и
свестраније сагледа његов животни пут и активност. Покушаћу
да то урадим хронолошким и тематским приступом.
Непознаница о пореклу
Потиче из шушеочке породице Срећковића која је досељена од
истоимене породице из Брекова код Ариља, односно из Старог
Влаха како се некад говорило и писало. Овамо су дошли у време
последње аустријске окупације у XVIII веку. Важили су за велику
и виђену породицу па су и овде брзо изашли на глас и брзо почели
да се деле и расељавају. За њих се тврди да су били мале спахије1.
Према писању антропогеографа Љубомира Павловића из њихове
породице било је доста јунака и чиновника расељених по Србији
под истим презименом. Славе Светог Илију а у Шушеоци их има и
сада под презименима Срећковић и Стевановић2.
Познато је да је Аксентије Срећковић рођен у Шушеоци али
прецизних података о години и датуму његовог рођења нема.
По Википедији спахије су припадници елитних коњичких јединица
Османског царства а њихов положај сличан је положају средњевековног
европског витеза. Они су имали имања, која су им давали османски султани.
Полагали су право на све приходе са тог имања (тзв. Плодоућивање) док су за
узврат имали обавезу да служе и османској војсци. Према српском речнику
они су последници, власници, земљодржа-тељи и многим случајевима то се
не односи на значење спахије као припадника турске војске.
2
Љ. Паловић: Колубара и Подгорина. Антропографска проматрања, Београд,
1907, фототипско изадање, Ваљево 1991,
1
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Ако је веровати у тач
ност података са попи
са становништва 1862.
године у Ваљеву он је
тада имао 50 година. А
то би требало да зна
чи да је рођен 1812. го
дине, годину пре или
годину дана касније.
По писању Љубомира
Павловића Аксентије је
био син Гаје познатог
војника и фрајкорца3.
То није тачно јер се по
уздано зна да је капетан
Гаврило Гаја Петровић,
по некима Јевтић, који
је храбро погинуо са
својих осам братстве
ника у боју на Засавици
Споменик мајке Аксентија Срећковића
1913. године био отац
Јеврема Гавриловића, такође дугогодишњег окружног начелника
али и државног саветника, великог просветног добротвора и па
шенога кнеза Александра Карађорђевића, са којим је Аксентије
блиско сарађивао, па је вероватно дошло до њихове замене. Пре
ма писању хроничара старог Ваљева Радована М. Драшковића
Аксентије је био син буљубаше Стевана, што такође није тачно4.
На месном гробљу у Шушеоци и сада стоји надгробни спо
меник на коме је уклесан текст следеће садржине: Овде почивају
кости Паве супруге Грујице Срећковић из Шушеоке, родом из Тврдојевца од фамилије Дубљевића. Она је поживела 60 година. Умрла је у наручју своје фамилије. Овај камен подиже 1860. године син
њен г. Аксентије окружни начелник и полковник за спомен. Према
томе Аксентијев отац звао се Грујица, по доступним подацима
био је буљубаша и треба да је учествовао у српским устанцима.
Љ. Павловић: О Ваљеву и Шапцу – Изабрани списи, Ваљево, 1990, 49.
Р. М. Драшковић: Ваљево у прошлости – прилози за завичајну историју,
Ваљево, 1987, 152.
3
4
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По некима био је један од оних осам Гајиних братственика. По
другим причама заменио је Гају Петровића, преживео и Други
српски устанак па је након повлачења Турака из Ваљева од њих
купио знатније земљишне парцеле. Забуну уноси и тврдња поје
динаца да је ту имовину купио лично Аксентије јер је у то време
био млад, једва пунолетан. Аксентија је родила Пава из познате
породице Дубљевића из Тврдојевца код Уба.
Прва служба
Ни о школовању и првој служби Аксентија Срећковића нема
прецизнијих писаних података. Пошто антропогеограф Љубо
мир Павловић5 пише да су Срећковићи из Шушеоке били друга
чиновничка породица која се доселила у овај град на Колуба
ри реално је претпоставити да се Аксентије најпре школовао у
Ваљеву где је завршио основну школу или се образовао уз помоћ
неког приватног учитеља.
Потом је вероватно 1825. године регрутован међу оних 1.147
младића, названих „уписни пандури“, касније „солдати“. Пет го
дина касније (1830.) кнез Милош је основао пешачку гарду од
149 младића, са седиштем у Пожаревцу и Крагујевцу, па се веро
ватно и он нашао међу њима. Потом је 1832. године оформио и
коњичку гарду, која је представљала заметак коњице, као новог
рода у војсци Србије. Формирањем првих регуларних јединица,
кнез Милош се исте 1830. године одлучује и за школовање ода
браних младића из свих нахија, те у Пожаревцу формира Гвар
дијску школу за школовање и обуку војника гардијског батаљо
на, која је уједно представљала и прву војну школу у Кнежевини
Србији. У њој су кадети стицали неопходна војничка знања и по
четну писменост потребну за штабне и канцеларијске послове.6
Као прва војна школа у Милошевој Србији почела је са 73 ка
дета, а већ у другој класи новим регрутовањем уписано је 149 по
лазника. У њој су кадети имали „целодневну“ наставу, пре подне
су у школи учили читање, писање и помало рачунање, а по подне
ишли су ван вароши, у поље и тамо вршили војни егзерцир. За
војну обуку кадети су имали официре, а за школско учење спе
5
6

Љ. Павловић: О Ваљеву и Шапцу – Изабрани списи, Ваљево, 1990, 26.
М. Зорић и С. Ђукић: Српско војно школство, Београд, 2010, 11
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цијалног учитеља. Не зна се ништа ближе о раду и успеху ове
школе, ако се она тако уопште може назвати. Није познато како
су у њу уписивани питомци, по којем је програму радила, ни
како је настава у њој обављена, као ни квалитет и приљежност
првих њених ученика.
Са сигурношћу се једино може рећи да „гвардијска школа“
није била нека стална школа са одређеним планом и програмом
који би се у њој спроводио. Сем учитеља и ђака она није имала
ништа друго што би јој дало карактер праве васпитно-образовне
установе. Описмењавање које је она могла да да нити је могло
бити солидно, нити је било најважније што су гардисти имали
да науче у касарни. Опште правило Милошевог времена било
је несталност и честе промене у свему што се подразумевало на
плану унутрашње политике, па може бити примењено и на ову
школу. Она се није развила у праву школу, управо настава пис
мености у њој није се одржавала као саставни део војничке об
уке, па у вези с тим убрзо се изгубила и „гвардијска школа“ док
су њени учитељи отишли на другу страну „трбухом за крухом“.7
Поносан на своје какво такво образовање Аксентије је својски
прионуо на посао који му је повераван и настојао да га што боље
обави. На жалост нисмо успели установити ни где је почео ра
дити па ни које је дужности у војсци обављао. Једино што знамо
о томе је да је више година вредно и одговорно службовао у на
родној гарди.
Капетан Среза параћинског
Пошто је за кратко време стигао до чина „целога“ капетана
мора да је био изузетно спретан, вредан и одговоран. Сви су
изгледи да је био веома ангажован, врло комуникативан и јако
перспективан официр. Као такав врло брзо је преведен у поли
цијску службу па га 1837. године видимо као капетана Среза па
раћинског. Има индиција да је њега на то место поставио Аврам
Петронијевић, а кнез Милош накнадно потврдио.
Друга половина 1837. године у Срезу параћинском била је ис
пуњена борбом против куге, услед чега је сав привредни и сваки
Р. Марковић: Војска и наоружање Србије кнеза Милоша, Београд, 1957, 272
и 273.
7
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други живот био замро. Ради одбране од куге биле су предузете
многе епидемиолошке и дисциплинске мере па је град био по
дељен на неколико махала. У свакој од њих постављен је кмет
задужен за праћење здравља људи у свом рејону и свакодневно о
томе извештавао надлежне старешине. Житељима Параћина на
ређено је да одржавају строгу хигијену својих домова, док је сва
ку улицу контролисао надзорник (кмет). Уколико се неко зара
зи, требало је одмах обавестити суседе и око те куће поставити
стражу. На гробљу је било ограђено посебно место за сахрањи
вање умрлих од те заразе.8
Захваљујући свим предузетим мерама куга је сузбијена. Па
раћин је тада био стално блокирани под пуном заштитом, да се
здрави не би мешали са болеснима. Болесници су изношени из
града и размештани по шумама изнад Параћина да се боре са
болешћу. У збеговима су забрањивани сусрети између породица,
а старешине сваког збега такође су свакодневно извештавале о
здравственом стању у њима. Град је по наређењу кнеза Милоша
уредно снабдеван храном па је 13 болесника преживело од 48 за
ражених. Куга је трајала од августа до почетка новембра 1837.
године, када више није било оболелих и када је живот почео да
се враћа у нормалу.9
У вези с тим десио се и један инцидент. Крајем септембра
1837. године извесни Атанацко Јовановић, посилни параћин
ског капетана Аксентија Срећковића, пуцао је на свог прет
постављеног зато што није хтео да извршава карантинске
прописе нити да оде у Параћин, у којем је било оболелих од
куге. Петронијевић као санитетски комесар, извештен о том
догађају, наредио је да се кривац одмах стреља, а његово тело
затим стави на точак за опомену другима. Срећковић је кри
тикован што није сам казнио преступника, будући да је знао
за кнежеву наредбу од 11. септембра 1837. године по којој је
свако ко се успротиви наредби власти, могао да буде погубљен
без судске пресуде.10
Архив Србије, Kнежева канцеларија, XXXI, 982.
Портал 35: Како су се Параћинци изборили с кугом 1837. године. и Параћин и
куга 1837. Глас Поморавља, 9.марта 2020.године.
10
Архив Србије, Кнежева канцеларија, XXXI, 983, 984,1024; Архив Србије,
Средоточна војна команда, 690; Кнежевска канцеларија, XXXI, 1026.
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Старешина Среза трнавског у Чачку
Већ наредне године Аксентије Срећковић је постављен за на
челника Среза трнавског са седиштем у Чачку. Познато је да је
на том положају заменио чувеног Димитрија Маџаревића. За об
ављање те деликатне дужности имао је само шест сарадника: пи
сара Петра Трнавца, пензионера Радосава Јеличанина и четири
момка – пандура.11
Тада подручје Трнавског среза чинило је 27 насеља међу који
ма је била и варош Чачак. Срећковић је одмах својски прионуо
на посао и настојао да све постави на своје место. Поред сва
кодневних управних послова за врло кратко време сачињен је:
списак војника Среза трнавског регрутованих у службу књаза
Милоша, списак пореских обвезника који не извршавају своје
обавезе, списак одсељених са тог подручја и сл. У то време ку
пљена је и кућа Илије Поповића, полковника из Чачка за старе
шину Среза Трнавског, односно Аксентија Срећковића12.
Вероватно је његовом напредовању доприносила и чињени
ца да се у међувремену оженио Вишњом Обреновић, синовицом
кнеза Милоша. Нажалост увидом у познате и доступне родосло
ве династије Обреновића, до којих смо успели доћи, нисмо могли
пронаћи ову Вишњу и установити чија је била кћер. Међутим,
још 30. новембра 1838. године дивизијски генерал и командант
Војне моравско-подрињске команде Јован Т. Обреновић пише
брату кнезу Милошу и обавештава га да је њихова синовица
Вишња, а супруга кап. Аксентија Срећковића, озбиљно наруши
ла своје здравље и како јој ваздух у Чачку не одговара па прети
опасност да га још више угрози те им је препоручено да промене
животну средину, те у име ње и њеног супруга од њега тражи
сагласност да их пресели у Ваљево. Да се њена болест не би даље
компликовала и кобно завршила Јован истовремено тражи да му
кнез Милош да сагласност да је сутра на својим колима са једним
пратиоцем и дететом у Брусницу превезе где би са оцем, мајком
и осталом фамилијом била.13
Б. Перуничић: Чачак и Горњи Милановац 1815-1865, Чачак, 1968, књ. 1, 24
Исто, стр. 386-397.
13
Б. Перуничић: Град Ваљево и његово управно подручје 1815-1915, Ваљево,
1973, 416.
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Већ сутрадан кнез Милош је одговорио Јовану Обреновићу
у Чачак и истакао да је разумео да се „синовица наша Вишња
с мужем својим изјаснила да се жели у Ваљево преселити и то
што скорије“. Тим поводом кнез Милош пише да је сагласан
што је са дететом одвезена у Брусницу Јовановим колима. По
себно наглашава да је сагласан да се преселе у Ваљево и суге
рише да се настане у кућу у којој је седео Јеврем Ненадовић и
да чекају његове даље одлуке. С тим у вези није сувишно под
сетити да су у Чачку 17. јуна 1838. године Вишња и Аксентије
добили сина Љубомира са којим је она отпутовала у Брусницу
код својих14.
О спрези Срећковића са династијом Обреновић сведочи и
овај податак. Господар Јеврем Обреновић, брат кнеза Милоша,
по одласку са дужности старешине Ваљевске и Шабачке нахије
своју воденицу на Колубари више Ваљева, 1840. године пуно
моћјем пренео на Аксентија Срећковића. Њиме га је и овластио
да са њоме газдује и да се о њој стара.15
Нећемо „Јабанца“
Вероватно у жељи да што пре испуни дато обећање кнез Ми
лош је Аксентија Срећковића предложио за начелника Среза
тамнавског. Тим поводом, на иницијативу мајора Матије Си
мића, команданта Војне подринско-савске команде у Шапцу 22.
децембра 1838. године у Туларима код Уба, одржана је Скупш
тина Среза тамнавског на коју су из сваког села у Срезу дошли
кметови и још по два човека да би им представили капетана
Аксентија Срећковића као новог начелника Среза тамнавског.
Након што је прочитано писмо кнеза Милоша о постављању
Срећковића из масе су се чули повици тројице стараца који су
викали: Фала господару на његовом писму, али ми нећемо тога
капетана никако због тога што је јабанац16. Убрзо су се њима
придружили још неки појединци. Узалуд је интервенисао мајор
Кућа у којој је живео Јеврем Ненадовић и у којој је рођена краљица Персида
Карађорђевић налазио се на углу данашњих улица Карађорђеве и војводе
Мишића где је сада зграда Вишег (Окружног) суда
15
Исто, 417.
16
Израз јабанац значи странац, туђинац, особа ван њиховог среза, краја.....
14
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Симић објашњавајући да је капетан Срећковић из њиховог нај
ближег суседства, али ни то није помогло.
Сутрадан је Аксентије Срећковић писмено известио кнеза
Милоша о одржаном збору (скупштини) и да га присутни нису
прихватили говорећи да ће између себе бирати своје стареши
не. Посебно је наглашавао како се мајор Симић упињао да их
одврати од те намере али ни то није помогло. Дана 24. децембра
и мајор Симић је рапортирао кнезу Милошу о том непријатном
догађају истичући да им је он говорио да је капетан Аксентије
њиов најближиј сосед, кога све једно, као међу њима рођена сматрати имају , да је он више година у служби будући, способан
човек и најдостојни избора овог. Све то ипак није помогло.
Тај немио догађај узнемирио је кнеза Милоша па је дописом
од 31. децембра 1838. године послао оштро писмо Гаји Дабићу,
председнику Суда округа ваљевског у коме га обавештава да
је он послао Аксентија Срећковића за старешину Среза тамнавског и да народ нема право да прими или не прими Аксентија, јер он је постављен као један способан човек који је дуговремено служио у народној гарди и писмен је. Истовремено,
он се пита како се и зашто побунио народ, када су до сада све
наредбе власти извршавали и власт поштовали. Кнезовима и
кметовима је поручио ако се и даље буду бунили, он ће их
прогласити нарушитељима јавног реда и поретка и да сами
себи препишу шта их за то снађе. Тим поводом наредио је да
се провери кога би Тамнавци волели за старешину, ко је тај
што је први поменуо да неће Аксентија и који су први возирали
да неће овог старешину да приме.
Из овога произилази и закључак да им је кнез оспорио пра
во да бирају старешину из своје средине тврдњом да је срески
старешина правитељствени чиновник а не обштинскиј и стога
владаоцу припада искључиво право постављања таквих чиновника. Дакле, од локалне самоуправе у срезу није остало готово
ништа. Према кнежевом тумачењу, она се могла одржати једино
у општини. Самим тим и органи ове установе остали су без са
моуправних права. Стога је кнез оштро укорио народ тамнав
ског среза да је велико изтупленије учинио што је на себе узео
избор старешине свог, који је само владатељу принадлежни.17
17

Р. Љушић: Кнежевина Србија (1830- 1939), Београд, 1986,228.
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Након овог немилог догађаја кнез Милош наређује да писар
среза Павле Гудовић и момак Кузман Обрадовић који су вршили
начелничку дужност исту предају Аксентију Срећковићу, као и
да се изјасне зашто су равнодушно гледали да се људи договоре
како њега за старешину неће. Уколико се они изјасне да о томе
нису знали ништа да се питају зашто нису знали кад је једна од
њихових основних дужности да чувају да се тајна друштва не
плету. Испољавајући своју самовољу кнез Милош их је подсетио
да је срески начелник државни а не општински чиновник и да,
средствено нами право припад постављати их из онаквих лица,
у које смо уверени да ће кадри бити налоге наше као што ваља
к напредку и миру и тишини народној у извршеније проводити.
Народу пак остаје право жалити се на сваког старешину. Тако
је кнежево законско право спроведено и Аксентије Срећковић је
ипак постао тамнавски капетан.
Мада је ова намера кнеза Милоша спроведена у дело остаје
дилема зашто је дошло до ове побуне и што Тамнавци нису хтели
Срећковића за господара свога среза. То „јабанац“ је вероватно
само лепо срочена фраза, док иза ње стоји нешто друго. Тим пре
јер им је предочено да је он био из суседног (Колубарског) среза,
а неки од њих сигурно су знали да му је мајчевина и тада живела
у тамнавском селу Тврдојевцу. Посебно се поставља питање да
га нису желели јер су чули да је кнежев зет (ожењен његовом
синовицом), па као такав није био пожељан јер им је било доста
Обреновића и њихових сродника. Поред тога можда су чули за
Аксентијево велико богатство па није искључено да се тим пово
дом шушкало и о његовом поштењу кад већ има толики иметак.
Капетан Среза тамнавског у Ваљеву
Срез тамнавски су у то време сачињавале следеће општине:
Совљачка, Врељанска, Калиновачка, Гвозденићка, Туларска, Но
вачка, Тврдојевачка, Памбуковачка, Дружетићка, Гологлавска,
Бранковачка, Котешичка, Забрдичка, Бабинолучка, Чучушка,
Попучанска, Лукавачка, Кланичка и Ваљевска, па је седиште
тамнавског среза било у Ваљеву. Самим тим у њему су се поред
Ваљева налазиле и општине које углавном припадају ваљевском
срезу па и данашњој градској општини Ваљево: Бранковачка, Ко
14
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тешићка, Забрдичка, Бабинолучка, Чучушка, Попучанска, Лука
вачка, Кланичка, па и Гологлавска и Дружетићка, које су наизме
нично припадале ваљевском и подгорском срезу. Истовремено
су неке општине које су традиционално припадале Тамнавском
срезу и сада припадају општини Уб углавном биле у Посавском
срезу са седиштем у Обреновцу. Срез тамнавски потпадао је под
надлежност Округа ваљевског.18
Нема конкретнијих података о његовом ангажовању на функ
цији капетана Среза тамнавског. Вероватно је ту дужност об
ављао у складу са важећим законима и другим прописима, па
није било разлога да се људи жале на њега иако су првобитно
били против његовог избора. Како су ти управни послови углав
ном константни и на известан начин поверљиви то се о њима
мало зна па и ретко пише.
Као што се зна након абдикације кнеза Милоша 13. јуна 1839.
веома кратко Србијом је владао Милошев син кнез Милан Об
реновић, који је умро већ 8. јула 1839. године. После Миланове
смрти нови кнез постао је Михаило Обреновић, а пошто је био
малолетан у име њега владало је Намесништво у саставу: Јеврем
Обреновић, Тома Вучић Перишић и Аврам Петронијевић. Дола
ском кнез Михаила у Србију тек 14. марта 1840. почеле су оштре
расправе и кошкања. Временом је дошло и до разлаза међу на
месницима па и до поделе на политичкој сцени Србије на „об
реновићевце” и „вучићевце”. Прву струју су чиниле присташе
обреновићевске династије, а вучићевци су се сматрали за уста
вобранитеље, који су себи поставили циљ да доведу Александра
Карађорђевића на српски престо.
Обреновићевци су 6. маја 1840. године подбунили народ из
више нахија против кнежевих тутора Томе Вучића Перишића,
који су потом потражили уточиште најпре у београдској тврђа
ви, а затим и у Цариграду. Вође српске опозиције су у Русији и
у Цариграду успешно представиле свој положај, па су руски и
турски представници тражили да се дозволи повратак прогна
них Вучићеваца. Априла 1841. амнестирани су сви опозициона
ри сем Томе Вучића, Милутина Савића Гарашанина и Стојана
Симића.6) Њих тројица амнестирани су тек априла 1842. године.
18

Водич Међуопштинског историјског архива Ваљево, Ваљево 2004, 38 - 39.
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Кнез Јовица Милутиновић, председник Ваљевског суда и вођа
обреновићеваца у Ваљеву са Миливојем Томићем, председником
ваљевске општине, Николом Ракићем, капетаном колубарског
среза, Аксентијем Срећковићем капетаном Среза тамнавског и
Милојем Теодоровићем капетаном посавског среза припремао је
ваљевску војску наклоњену обреновићевцима да крене у помоћ
кнезу.19 Током побуне Тома Вучић је успео да пре кнеза стигне у
Крагујевац и уз помоћ својих присташа преузме артиљерију, која
је играла одлучујућу улогу у неколико окршаја са кнежевом вој
ском. Буна је трајала од 30. августа до 7. септембра 1842, када је
кнез Михаило био присиљен да напусти Србију и положај кнеза.
Вучић је потом, као „предводитељ народа“, у Београду за кнеза
прогласио Александра Карађорђевића.
Судија Ваљевског окружног суда
Пошто је Вучић на Врачару прокламовао нови режим усле
диле су бројне кадровске промене. На упражњено место пред
седника Ваљевског суда, Вучић је усмено поставио Гаврила Гају
Дабића, устаничког кнеза родом из Јаутине, засеока Голе Главе
код Ваљева, а за члана суда Миливоја Тадића, дотадашњег пред
седника ваљевске општине. Од 11. септембра 1843. за новог чла
на овог суда (судију) постављен је и Аксентије Срећковић, који
је био обреновићевац али се у овој прилици умео снаћи па га је и
нови режим прихватио20.
Као судија тог суда Срећковић се још увек потписивао као ка
петан, а учествовао је у пресуђивању различитих судских спо
рова, попут оног о наплати дуга и повраћају ракије, деоби зајед
ничког обрадивог земљишта у Радуши, наплати облигационог
дуга у Убу итд.21 На овој дужности остао је до 14. новембра 1844.
године када је постављен за начелника Колубарског среза са се
диштем у Мионици.
Р. М. Драшковић: Ваљево у прошлости – прилози за завичајну историју, Ва
љево, 1987, 104
20
Међуопштински историјски архив Ваљево, Кнежев указ од 15. септембра
1843. године.
21
О. Гавриловић: Ваљевски окружни суд 1815 – 1865. године, Београд, 1973,
156–158.
19
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Није сувишно подсетити да је Суд тада био најстарија ин
ституција у Ваљеву и као основа нове власти одржавао је ред
и ограничавао самовољу појединаца која је нарочито долазила
до изражаја по ослобођењу. У почетку је имао судску, управну
и полицијску функцију, а доносио је и пресуде по закону који
је садржавао искључиво одредбе кривичног и војно кривичног
законодавства. Од 1822. године радио је под називом Суд нахије
Ваљевске и стално се ширио делокруг његовог рада па се бринуо
о поштовању закона и дељењу правде.
Касније је називан Магистратом и Ваљевским окружним су
дом у Ваљеву и осталим насељима који су административно била
упућена на њега. Гледано по броју међусобних спорова станов
ништва и броју кривичних дела током 19. века, суд је био једна
од најпотребнијих установа.22 Током Аксентијевог службовања у
овом суду није било судија професионалаца. Тај посао углавном
је повераван писменим људима са богатим животним и поли
тичким искуством.
Старешина Среза колубарског у Мионици
На положају начелника Колубарског среза, односно у матич
ном Колубарском срезу где је рођен, заменио је Николу Ракића,
најстаријег сина кнеза Раке Тешића. Током 1823. године Никола
је од оца наследио титулу колубарског кнеза и све до Срећко
вићевог постављења био је старешина тог среза као кнез, капе
тан и начелник. Кнез Александар Карађорђевић га је 5. јануара
1843. године унапредио у чин мајора. Због подржавања побуње
ника у Катанској буни 1844. године, Никола Ракић је осуђен на
губитак службе и упућен на робију у Ћуприји. Касније учесници
буне су помиловани али нису враћени у службу. Међутим, Ни
кола Ракић умро је не дочекавши помиловање и повратак Обре
новића на власт.23
У њихово време Срез колубарски чинило је 68 села груписа
них у 34 општине. Биле су то општине: Петничка, Шушеовачка,
М. Перишић: Ваљево град у Србији крајем 19. века (1880-1903), друго издање,
Београд–Ваљево, 1998, 139.
23
Љ. Урошевић: Потомци кнеза Раке Тешића – између пушке и пера, Гласник
Историјског архива Ваљево, 2002, 148.
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Паунска, Белошевачка, Рајковачка, Белићка, Драчићка, Жабар
ска, Бачевачка, Крчмарска, Мратишићка, Осеченичка, Пепеље
вачка, Ратковачка, Придворска, Цветановачка, Славковачка,
Брежђанска, Струганичка, Берковачка, Велишевачка, Попа
дићка, Команичка, Вртиглавска, Кључка, Горњемушићка, Виро
вачка, Санковићка, Мионичка и Паштрићка.24Занимљиво је да је
у то време писар Среза колубарског, а самим тим и Аксентијев
најближи сарадник био Јеврем Ракић (1818-1879). рођени брат
његовог смењеног и ухапшеног претходника. Јеврем је касније и
сам био срески начелник у Мионици али и у Шапцу. Његов син је
био чувени Димитрије Мита Ракић, гимназијски професор, по
знати финансијски стручњак, секретар Министарства спољних
послова, комесар Народне банке, председник Пореске управе,
начелник Статистичког одељења Министарства народне при
вреде, министар финансија, али и плодан писац и преводилац.
Митин син је чувени песник и дипломата Милан Ракић.
Уставом из 1838. године потврђена је подела Србије на окру
жја, срезове и општине, а годину дана касније донето је Устроје
није окружних начелстава и главне дужности среских начелни
ка. Према том закону среска начелства била су органи Мини
старства унутрашњих дела и старала су се о реду и миру на својој
територији. Срески начелници су били непосредно одговорни и
потчињени окружним начелницима. Као срески начелник и Ак
сентије Срећковић, као носилац полицијске власти био је одго
воран да се хватају кривци и шаљу окружном начелнику са на
знаком кривице. Пратили су кретање сумњивих лица, старали се
о спровођењу осуђених лица, прикупљању пореза и приреза, на
плати дугова, спровођењу наређења о прикупљању оружја, раду,
судским споровима, регрутацији војних обвезника итд. Једино
нису имали право да се мешају у црквене и школске послове.
За вршење својих дужности располагали су писаром, благајни
ком и одређеним бројем пандура.25 На тој дужности Аксентије
Срећковић остао је све до 18. октобра 1851. године.26
Водич Међуопштинског историјског архива Ваљево, Ваљево 2004,37-38.
Исто, 38
26
Љ. А. Поповић: Шематизам суда и начелства Округа ваљевског од 1942. до
1951.године, Гласник Историјског архива Ваљево, Ваљево, 1967. бр 2/3, 187190.
24
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Најближи сарадник Јеврема Гавриловића
Пошто је већ помињани Јеврем Гавриловић (Шушеока, 1807Београд 1879.) указом кнеза Александра Карађорђевића, који му
је био и пашеног, од 31. марта 1851. године постављен за начел
ника Округа ваљевског, био је то његов велики повратак у родни
крај и одмах се осетио. Искусни и дугогодишњи начелник завео
је ред у све области живота у вароши и ван ње. Године 1852. про
сечен је београдски друм према Словцу и даље ка Београду уме
сто оног који је ишао преко Крушика и Уба. Годину дана касније
правитељствени инжењер Никола, по његовом налогу, саставио
је прве регулационе планове за реке Колубару и Љубостињу.
Круна Гавриловићевог визионарског посла је први Урбанистич
ки план Ваљева, који је 1855. године сачинио окружни инжењер
Никола Јовановић. У знак признања за вишегодишњи рад кнез
Александар га је 20. новембра 1857. године поставио за члана
Совјета, највишег органа у Србији.27
Аксентије Срећковић је извесно време био помоћник свом зе
мљаку и пријатељу Јеврему Гавриловићу и општа је оцена да су
добро сарађивали. У вези с тим антропогеограф Љубомир Пав
ловић је и ово записао: Јеврем се не да замислити без Аксентија,
а Аксентије без Јеврема, они су се допуњавали; што би један предлагао други би изводио, а што би Јеврем као писменији и окретнији почињао, Аксентије би без поговора изводио28. А просецање
Ваљева, изградња правих и широких улица, почео је 1838 године
Јеврем а довршио и главније поплочао Аксентије до 1845. године.29
По Павловићевом писању пошто је Ваљево још 1827. године
изгубило своју школу која је била део старе цркве, Јеврем је већ
1830. године почео зидати нову, а Аксентије 1831. године довр
шио на плацу где су се касније налазили дућани Николе Јанко
вића кројача. Јеврем није само тај плац поклонио већ и дао нај
више новца за њену изградњу. Имућни трговац и вишегодишњи
В. Б. Савић: Гавриловић, Јеврем у Биографском лексикону ваљевског краја,
Ваљево, 1916/1997, 1. књига, стр 217.
28
Љ. Павловић: О Ваљеву и Шапцу – Изабрани списи, Ваљево, 1990, 38.
29
С тим у вези није сувишно подсетити да је у то време Аксентије бивао
начелник Среза тамнавском са седиштем у Ваљеву које тада било у саставу
тог среза и судија Ваљевског окружног суда.
27
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председник Ваљевске општине Живко Тадић говорио је да је
школа коштала Гавриловића 560 дуката, да је он лично дао 300
дуката и да су друга нужна средства дали други Ваљевци.30 Ту
школу као напуштена зграду општина је продала трговцу Јови
ши Ђурићу за 1 000 дуката.
Јеврем Гавриловић и Аксентије Срећковић били су чланови
Клуба (Стола) дванаесторице, неформалне и невладине органи
зације, која је дала значајан допринос културном и свеколиком
развоју Ваљева. Чинили су га највиђенији, најагилнији, па и нају
тицајнији Ваљевци тога доба који су били посвећени својим по
словима, али усредсређени на привредни, културни и сваколики
развој и напредак града. Пошто би се из његовог назива могло
погрешно закључити да их је било само 12 морамо нагласити да
се број учесника , па и његов персонални састав мењао. А овај
назив је настао јер их је најчешће за спојеним столовима било
по дванаест. Иначе, остало је записано да су оснивачи тог Клу
ба били: Коста Иванић, Алекса Стојшић и Живко Тадић, а међу
његове најуспешније чланове се убрајају: Павле Гавриловић Кај
макам, Димитрије Митровић, Коста и Касијан Стојшић, Радован
Лазић, Јеврем Гавриловић, Аксентије Срећковић, Марко Јере
мић, Вук (Миливојевић) Балиновац, Милош Настић, Гаја Жива
новић, Стеван Томић Бутина, Лазар Глишић, Павле Маринковић,
Васа Мариновић и Јеремија Карамарковић. Нешто касније су им
се придружили и адвокат Мирко Радовановић, прота Живојин
Марковић, инжењер Стеван Ђуричић, апотекар Клаудије При
келмајер, официр Ристо Укропина и професор Ђура Козарац.31
Јеврем Гавриловић и Аксентије Срећковић нису били само
обични чланови већ су активно учествовали у свим активности
ма. Распрострањено је веровање да многе ствари које су закљу
чиване на састанцима тог Клуба да су они непосредно спрово
дили у дело као активни носиоци власти у граду на Колубари.
А његови најважнији задаци били су да Ваљево распростру на
леву обалу реке Колубаре, да што пре саграде цркву, зграду за
основну школу, зграду за судницу, да изграде општинске кошеве
за исхрану сиротиње, да по вароши просеку нове праве и ши
Љ. Павловић: О Ваљеву и Шапцу – Изабрани списи, Ваљево, 1990, 38.
М. Радојчић: Јеврем Гавриловић – један од великих неимара Србије, Баш
тиник Историјског архива Неготин, Неготин, 2009, 83-102
30
31
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роке улице, да се подигну трговина и занатство, да се омогући
грађанима што јаче учешће у раду општинских органа и еснафа.
Наводно, Јеврем је довео воду у Ваљеву и преместио маги
страт из Уба у Ваљево. Са стране у Ваљево је доводио позна
те занатлије попут Маринка Матића32 шмита, Фрању Регнера
пинтера, својег сродника Мирка Милосављевића, болтаџију,
свог земљака Јакова Михаиловића такође болтаџију33, Димит
рија Гроздановића циглара, Новака Бирчанина34 пинтера, Ми
лоша Араповића циглара и многе друге касније угледне житеље
Ваљева.
Окружни начелник у Ваљеву
По Јевремовом одласку за Београд 6. марта 1852. године Ак
сентије Срећковић је и формално постављен за начелника Окру
га ваљевског. Није сувишно да подсетимо да је у то време Ваљев
ски округ са седиштем у Ваљеву обухватао срезове: Колубарски
са седиштем у Мионици, Подгорски са седиштем у Каменици,
Тамнавски са седиштем у Ваљеву и Посавски са седиштем у Об
реновцу. Начелство Ваљевског округа имало је ова одељења: по
лицијско, казначајно, санитетско и војно. Основна дужност му је
била да врши надзор над радом среских начелстава, да се стара
о јавном реду и миру и да се супротставља хајдучији. По наред
бама министарстава, нарочито Попечитељства внутрених дела у
чијој је ресорној надлежности било, обављало је и остале посло
ве као што су: прикупљање пореза, војни послови, надзор над
трговином, индустријом, саобраћајем и пољопривредом.35
Тако је он у Ваљеву саставио дужи временски период и обавио
многе значајне послове. Поред тога што је настављао и изврша
вао послове које је започео Јеврем Гавриловић, Срећковић је пре
свега водио рачуна о јавном реду и миру али и био иницијатор и
извршитељ више крупних послова. Овај неуморни раденик ни
Оца Милана Матића, чувеног трговца и председника Ваљевске општине.
Који ће временом постати и грађевински предузимач, председник Ваљевске
општине и народни посланик.
34
Оца Марјана Бирчанина, чувеног предузимача, имућног трговца, председ
ника Ваљевске општине и народног посланика.
35
Водич Међуопштинског историјског архива Ваљево, Ваљево 2004, 35.
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кад није седео беспослен па га је било тешко пратити, те многе
његове активности нису остале забележене.
Током 1858. и 1859. године Ваљево је добило и нове трасе пу
тева за Лозницу, Шабац и Ужице. Тада је дефинисана траса пута
преко Кајмакановог шанца и Боричевца где се делила у два кра
ка, десни преко Јаутине за Шабац, а леви преко Радије и Камени
це за Осечину и Лозницу. Исто тако постављена је и траса преко
Бачеваца и Букова за Ужице. Тим поводом остало је записано да
народ никад више није кулучио него тих година, али су и путеви
били добро оправљени да се после сравнити могу с путевима ,
који по суседној аустријској држави постоје.36
Следеће, 1859. године, потпуно је реконструисан и главни
мост на Колубари у Ваљеву, који повезује два варошка насеља –
стару градску чаршију „Тешњар“ и нови део града на левој стра
ни Колубаре.За овај мост је силну грађу морао околни народ с великом муком и теретом доносити.37
Наводно доста се ангажовао око довођења Стевана Ђуричића
за првог окружног инжењера у Ваљеву, који је непосредно ру
ководио изградњом многих путева у овом крају и учествовао
у откривању више налазишта рудног блага и тако дао значајан
допринос уређењу и напретку града и шире околине. Аксентије
Срећковић је био укључен и у оснивање Друштва за театарска
представљања. Као окружни начелник 4. октобра 1860. писао је
Попечитељству (министарству) просвете како се овде у вароши
саставило једно друштво које у намери да театар установи, пи
тао је има ли каквих примедби на поднета правила.38 Пошто је
отуда стигао позитиван одговор он је сигурно дао сагласност да
се оно може основати и неометано радити.
Наредио је да се установи чињенично стање и сачини Списак
дућана у Округу ваљевском и проследио га Попечитељству уну
трашњих дела. Из њега се јасно види да је 1852. године у Округу
било 286 дућана од чега 136 у вароши Ваљеву, колубарском срезу
осам, тамнавском два, посавском 158 и подгорском само два. Уз
списак дате су и њихове спецификације по врсти услуга али и
М. Влајинац: Згон или кулучење ван места становања, Београд 1932, 40.
Р. М. Драшковић: Ваљево у прошлости, Ваљево, 1987, 197.
38
З. Ранковић: Добровољно друштво за театарска представљања, Гласник
Историјског архива, Ваљево, 1999¸ број 33, 19.
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локацијама места у којима се налазе.39 Мада није био обавезан
будно је пратио стање у просвети. Чак је 1859. године детаљ
но известио Попечитељство о стању основних школа у Округу
ваљевском.
У знак захвалности за обављене послове и сећање, а на бази
чињенице да се у њој налази његово имање и кућа, после 1830. го
дине и просецања бивше Главне, а садашње Карађорђеве улице,
део ње звао се Срећковића улица јер је и он живео у њој. Остало
је забележено да је и један сокак по њему имао име Срећковића
сокак. Није најјасније да то није део улице који је раније поменут
или неки сокак који је водио поред његове куће и излазио на са
дашње улице др Пантића и Војводе Мишића.
Окружни начелник у Шапцу и делегат
Светоандрејске скупштине
По повратку кнеза Милоша Обреновића 1858. године на ср
пски престо, свуда по Кнежевини Србији извршене су бројне ка
дровске промене. Тако је на место окружног начелника у Шапцу
уместо дотадашњег начелника Јована Вучковића дошао Аксен
тије Срећковић. Био је смењен и његов помоћник Радован Ђурић,
а на његово место је постављен Матија Крмпотић, дотадашњи
начелник Среза поцерског. Уместо ранијег секретара Среског на
челства Веље Петровића постављен је Ђорђе Радовић.40 Нисмо
пронашли више писаних података о његовом ангажовању на том
месту, али има индиција да се није дуго задржао у Шапцу јер се
изгледа брзо вратио на дужност окружног начелника у Ваљеву.
Познато је да је као начелник Округа шабачког учествовао
у раду Светоандрејске скупштине41. Под притиском опозиције,
пре свега уставобранитеља, кнез Александар Карађорђевић је
сазвао скупштину. Закон о народној скупштини, на основу кога
је сазвана Светоандрејска скупштина 1858. године мотивише са
зив скупштине обичајем народним који од старина постоји, да
Б. Перуничић: Град Ваљево и његово управно подручје 1815-1915, Ваљево,
1973, 735-737
40
Група аутора: Шабац у прошлости. Шабац, 1980, II књига, 216.
41
Светоандрејска скуштина је почела на Светог Андреја, 12. децембра 1858,
и завршила се 12. фебруара 1959. године.
39
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се наш народ с времена на време сакупља на скупштину поради
саветовања о општенародним делима. На скупштини су уставо
бранитељи и група либерала подржали династију Обреновића
и Милоша Обреновића па је скупштина решила да се од Кнеза
затражи оставка.
Кнезу је написано писмо у коме скупштина, y име народа, тра
жи да Кнез поднесе оставку на достојанство Кнеза Србије, a да
власт своју преда Народној скупштини. . . . Народна скупштина
се нада, каже се у томе писму, да ће Ваша Светлост уважити
овај глас народа свог и за љубав среће, мира и спокојства отечества нашег и Вашег својевољно се одрећи владе, па као што вам
је 1842 скупштина народна владу предала, тако да је и ви сад,
Светли Књаже, скупштини и чрез њу народу повратите...
Уз ово писмо била је приложена и оставка коју је Кнез тре
бало да потпише, a оба акта однела је у двор једна скупштинска
депутација којој је на челу био потпредседник народне скупш
тине Стевча Михајловић, а у којој је био и Аксентије Срећковић
у то време окружни начелник у Шапцу. Кнез је примио депута
цију и замолио је да по оставку дође сутра ујутру. Међутим,
тога дана увече, Кнез је у пратњи Илије Гарашанина отишао у
београдски град а скупштина га је, не чекајући да добије пис
мену оставку, једном својом одлуком збацила са кнежевског
достојанства.42
Порта је преко београдског везира пристала на избор Кнеза
Милоша, и упутила му кнежевски берат. Дана 25. јануара 1859.
Кнез Милош допутовао је у Београд. Одмах по доласку његову
одржана је свечана седница Народне скупштине, која је поздра
вила Кнеза и саслушала његову беседу. После двомесечног рада,
Кнез Милош је 31. јануара 1859, лично распустио скупштину с
тим да се она поново састане о Малој Госпојини исте године, y
року који је био предвиђен законом о народној скупштини, који
је та скупштина донела пре одлуке о збацивању Кнеза Алексан
дра. Тако је почела друга владавина кнеза Милоша Обреновића
која је трајала до 1860. и завршила се његовом смрћу. Њега је
наследио његов син Михаило Обреновић, који је наследио кне
жевску титулу.
42

Записи Јеврема Грујића, Београд, II књига, 36.
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Светоандрејска народна скупштина одржала је 46 пленарних
седница а трајала је 60 радних дана. Она је имала свој протокол
у који су завођени сви предлози и све одлуке, које су оверавали
чланови председништва. Имала је и свој печат и своју архиву.
Донето је 385 одлука, a свака од њих добила је у томе протоколу
и своју нумеру. За време рада посланици су скупштини поднели
на решавање велики број предлога који уопште нису могли да
буду узети у разматрање. Ради тога је решено да једна ужа скуп
штинска комисија – одбор прегледа све поднесене предлоге и да
оне, који су важни и изводљиви, достави Савету и влади на даљи
рад. За помоћника председника тог тела изабран је Аксентије
Срећковић. Тако је Срећковић и непосредно допринео повратку
Обреновића на српски престо и поново се показао као обрено
вићевац.
Председник пописне комисије
Аксентије Срећковић саставио је дуг низ година у државној
служби и прошао многа радна места и имао више значајних
звања. Пензионисан је почетком седме деценије XIX века као
окружни начелник и пуковник али је наставио да живи у Ваљеву.
Према писању Љубомира Павловића43 био је и државни савет
ник али нисмо успели наћи доказа за ту тврдњу. Међутим, ни њу
не треба искључити тим пре ако се зна да је Аксентије прерано
пензионисан али да је и даље остао у добрим односима са прет
постављеним старешинама чим је као пензионер постављен за
председника пописне комисије за попис житеља вароши Ваљево
и њихове имовине 1862. године.
Иначе, познато је да је попис становништва једна од најваж
нијих али и најтежих статистичких радњи. Њиме се о сваком
становнику бележе многи подаци који служе разним админист
ративним потребама, а све више се користи и као значајна грађа
за бројна научна истраживања. Први попис у Србији обављен
је маја 1834. године, а ово је био девети и требао је да обезбеди
попис целокупног становништва и њихове имовине како би по
служио за ново и објективније опорезивање.
43

Љ. Павловић: О Ваљеву и Шапцу – Изабрани списи, Ваљево, 1990, 27.
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Припреме за њега почеле су 1861. године одмах по доношењу
Закона о плаћању пореза по имућности. Зна се да дотадашњим
начином опорезивања нико није био задовољан, ни кнез, ни
влада, а још мање народ. Тражен је другачији, праведнији и пре
цизнији порески систем у коме би сва покретна имовина и сви
остварени приходи становништва били доследно оптерећени
порезом. О томе се расправљало и на Светој преображанској на
родној скупштини.
Након тога кнез Михаило је потписао Закон о плаћању пореза
по имућности. Убрзо потом донета су и посебна Правила пописа
људства, имања и прихода за порез по имућности која су пред
стављала допуну наведеног закона. Планирано је да се попис
житеља и њихове имовине у целој Србији обави 1862. године.
Тим поводом образовани су комисије за попис и обављене те
мељне припреме. Чак је 25. априла 1862. године почео попис али
је због ванредних прилика (бомбардовања Београда и сукоба с
Турцима) морао бити прекинут. Кад су прилике нормализоване
наређено је да се 12. октобра настави започети попис.44
Захваљујући мирној атмосфери, темељним припремама, до
број организацији посла и квалитетном избору проценитеља
овај посао у Ваљеву је обављен је 3. јула 1862. године. Био је то је
дан од првих обављених попис те година у Србији ако не и први.
А познато је да је у многим, па и много мањим местима тај посао
обављан и током 1863. године. Поред Срећковића у Ваљеву на
овом послу били су ангажовани и помоћник Окружног начел
ства Живан Антонић, као деловођа казначај П. Денић (кога је
мењао практикант Павле П. Козељац) и 22 проценитеља: Жив
ко Тадић, Милош Настић, Обрад Симић, Антоније Миловано
вић, Лука Андрић, Милић Илић, Марко Јеремић, Мијаило Ирић,
Панто Петровић, Евгенија Муњић, Васа Лазаревић, Јеросим
Хаџић, Радован Лазић, Воја Живковић, Симо Томић, Димитрије
Н. Митровић, Лазар Глишић, Глигорије Кавадаревић, Вук Ми
ливојевић и Ђоко Живковић. Били су то углавном писмени и
угледни људи, добри познаваоци варошких прилика. Међу њима
била су и четири бивша председника општине: Димитрије Н.
Митровић, Лазар Глишић, Живко Тадић и Радован Лазић.
Наши преци – општина Уб и њено становништво до 1862/63 до 1916. године,
књ. II, 41-42.
44
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Овом приликом пописано је у вароши Ваљево и селу Кличе
вац 946 домаћинстава без обзира на расну и верску припадност,
године старости, образовање и материјални статус. Занимљиво
је да је тада у Кличевцу живело само 11 домаћинстава. У свим
пописаним домаћинствима живело је укупно 2 357 српских по
даника и то 1378 мушких и 966 женских особа.45
Од пописаних 946 домаћинстава било какву имовину је има
ло само њих 316 што је око 30 одсто домаћинстава. Међутим 893
домаћинстава имало је месечне приходе. Укупно пописана имо
вина у Ваљеву вредела је 98 693 дуката, а приходи свих грађана
износили су 8 150 и по талира. Тим поводом морамо констато
вати да није само фасцинантно време у коме је обављен овај по
пис већ да су још фасцинатнији подаци који су том приликом
прикупљени и пописани. Зато је и разумљиво што статистичари
овај попис сматрају једним од најпотпунијих и најобјективнијих
и као први српски попис у модерном смислу те речи. Без сумње
велике заслуге за његов успех припадају и Аксентију Срећко
вићу, који је не само успешно организовао његову реализацију
већ и будно бдио над сваким записаним податком.
Аксентије Срећковић у огледалу овог пописа
Међу онима који су пописани 1862. године у Ваљеву наравно
био је и Аксентије Срећковић, председник Пописне комисије.
Вероватно да на остале делује личним примером, пописан је под
редним бројем један. За њега пише да је пензионирани окружни
начелник, стар 50 година и да је живео у домаћинству са женом
Маријом, старом 35 година, сином Костом старим четири годи
не, кћерком Станом од 14 година, Косаром седам година, Пер
сом шест година и Живаном од годину дана. Тим поводом морам
нагласити да се његови синови Љубомир, стар 24 године, писар
Начелства Округа ваљевског и Петар стар 19 година, практикант
Суда Округа ваљевског воде у посебним домаћинствима и не
мају ништа од имања. Љубомир је уписан под редним бројем два
а Петар под бројем три.46
Б. Перуничић: Град Ваљево и његово управно подручје 1815-1915, Ваљево,
1973, 820- 887
46
Исто, 820- 821
45
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У то време Аксентије је имао: једну кућу од тврдог материјала
са мутваком и амбаром од слабог материјала, две куће, чардак
и шталу од слабог материјала. Од обрадивог земљишта имао је
ливаде у „Ситари“, једну ливаду са забраном у „Зуквама“, једну
башчу у Ваљеву, једну ливаду у Шушеоци од четири дана орања,
једну ливаду у истом селу од три дана, једну њиву са воћњаком
у Шушеоци од четири дана орања, један воћњак са качаром од
три дана, једну њиву са забраном у Ђурђевцу од пет дана, јед
ну њиву у Ђурђевцу од једног дана орања, један виноград у Мр
чићу од два дана, једну воденицу од три витла на реци Топлици
са плацем воденичним од један и по дана. Све у вредности од 2
146 дуката цесарских.47 Занимљиво је нагласити да је Аксентије
поред имања у Ваљеву имао непокретности у родној Шушеоци
и околним селима Мрчићу и Ђурђевцу, као и воденицу на То
плици, али није познато у ком се месту налазила на територији
бившег Среза колубарског. Такође, није познато да ли је ливаду
са забраном имао у селу Зукве код Коцељеве или на неком дугом
локалитету који се такође звао Зукве што асоцира јер је стављен
под наводнике.
По имању Аксентије је спадао у седму највишу класу са још
седам најбогатијих Ваљеваца. Уз то он је имао месечни приход од
пензије 46 и по талира и по том основу разврстан је у пету класу
у којој је било још 25 Ваљеваца. У вишој шестој било је још пет
и седмој класи још два лица. Ради коректности морамо нагласи
ти да његови синови Љубомир и Петар који су живели одвојено
нису имали имања. Да је Љубомир остваривао месечни приход
од 21 талира, а Петар само седам талира.
Један од најимућнијих људи у граду
При исељењу Турака из Ваљева њихова имања покуповали
су или присвојили поједини виђенији устаници и старешине из
српских устанака. Тако је неколицина њих у својим рукама има
ла цео кварт. Један од имаоца једног таквог поседа био је и Ак
сентије Срећковић. Пошто је он у то време био веома млад, тек
пунолетан, верујемо да је то за њега учинио његов отац Грујица
47
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Срећковић, бивши буљубаша наравно ако је још увек био жив.
Но, било како било, Срећковићи су имали читав кварт у центру
града, који се простирао између садашњих улица Карађорђеве и
др Пантића, односно Војводе Мишића и Поп Лукине улице. У том
квару касније су биле куће чувених трговаца Лазе Лазаревића, Јо
више Ђурића, Милоја Тадића, али и пошта и кафана „Краљевић
Марко“. Уз ово имали су и целе Ситаре (Ситарице)48, које су после
Аксентијеве смрти прешле у својину Марјана Бирчанина и неких
сељака, а касније браће Петковић, Здравка и Станка.
Са одласком Турака из Ваљева одлази и последњи турски
управник Ваљевске нахије. Био је то извесни Нуман ага који се на
тој дужности налазио од 1820 године. Годину дана после обело
дањивања Хатишерифа из 1830. године којим је наређено да сви
Турци напусте српске градове без тврђава а да уместо кајмака
ма власт предузму органи српске управе, Нуман ага се населио у
Соко град, а претходно је своју кућу и имање по околини распро
дао. Приватни конак у коме је живео, а који се налазио у Ваљеву
на месту садашње Стоматолошке (зубне) поликлинике, купио је
Аксентије Срећковић.49 Поред Срећковића, турске куће у Ваљеву
куповали су и многи други виђени Ваљевци тог времена.50
Извесно време Аксентије Срећковић је са својима живео у
конаку Нуман аге. Средином XIX века га је порушио и на ње
говом месту саградио нову кућу која је представљала једну од
најмодернијих грађевина XIX века у овом граду. И остале куће
у овој улици све до Улице војводе Мишића, односно данашње
зграде Матичне библиотеке биле су његове.51 Још дуго у Ваљеву
у тој улици, па и сада, постоје још бар две стамбене зграде које су
биле у његовом власништву. У оној на броју 45 до II светског рата
становали су полицијски писари пошто је постала власништво
општине. Она је као и остале у низу подигнута на регулационој
Пространу пољану у садашњим Брђанима око Радничке улице, садашње
зграде Техничке школе преко улице Цара Лазара до доскорашње зграде ОШ
„Милован Глишић“.
49
Р. М. Драшковић: Ваљево у прошлости – прилози за завичајну историју,
Ваљево, 1987, 77.
50
В. Кривошејев: Ваљево настанак иразвој града, Ваљево, 2012, 144.
51
Р. М. Драшковић: Карађорђева улица, II наставак, Напред, Ваљево, 7. август
1970. год., стр. 10.
48
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линији улице. За разлику од осталих кућа у низу има издужену
правоугаону основу, а парапет је нешто нижи и сама улична фа
сада је скромније обрађена.
Кућа на броју 47 подигнута је на Срећковића имању 1890. го
дине. До I светског рата припадала је држави и била службена
кућа среског начелника. И она је постављена на регулационој
линији улице али јој је основа у облику латиничног слова „L“. На
фасади која се солидно одржава доминирају четири прозорска
отвора груписана по два. Прозори су украшени плитком мал
терском пластиком и на врху са забатом.
Срећковића имање временом су поделили синови и испрода
вали, само је део Аксентије дао у мираз зету Милисаву Радивоје
вићу, члану Апелационог суда.52
Црквени добротвор
Ваљево до 1826. године није имало зграду Српске православне
цркве. После Другог српског устанка саграђена је мања капела уз
двор Господара Јеврема Обреновића, брата кнеза Милоша, дуго
52

Љ. Павловић: О Ваљеву и Шапцу – Изабрани списи, Ваљево, 1990, 38.
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првог човека Ваљевске и Шабачке нахије. Овај храм (капела) је
био посвећен Покрову Пресвете Богородице и служио је све до
1844. године. Подигнут је трудом Дионисија, тадашњег игума
на манастира Ћелије. На овој цркви први пут је звонило звоно
1830. године. Звоно је тада поклоњено цркви, а касније пренето
на торањ данашње цркве. Када се Ваљево почело пресељавати на
леву обалу Колубаре почело се и нагло ширити и развијати, па је
почело све више да се насељава. Тада је имало 140 кућа, а заједно
са асовином (Бело Поље 14, Градац 15, Врана – Попаре 8, Рађево
Село, Дрочине 17 и Кличевац 14) 228 кућа. У то време у Ваљеву
је живело 893 становника, мушких 530 и женских 363, а заједно
са асовином 1.429 душа. Пошто је у питању углавном хришћан
ско православно становништво све више се осећала потреба за
изградњом цркве.
Први документ о градњи данашње саборне цркве посвећене
Покрову Пресвете Богородице је писмо кнеза Милоша бр. 1828,
од 1/13. јула 1832. године упућено суду Ваљевске нахије. Одго
варајући на молбу Ваљеваца, кнез Милош је не само дозволио,
већ и заповедио Обшеству ваљевском ... да се постара што пре
нову цркву приличне величине, у Ваљеву начинити...јер се у старој ваљевској цркви богослужења не могу обављати.
Како је Аксентије Срећковић имао у свом власништву и пола
кварта испред поменутог ка садашњем центру града где су били
пошта и канцеларије среза ваљевског са среским становима, жу
панијска и судска палата са апсаном, одлучио је да део тог пла
ца, величине десетак ари, на углу садашњих Вука Караџића и Др
Пантића поклони за градњу те цркве без било какве накнаде53.
На основу тога кнез одређује и локацију новог храма. Међутим,
забуну је унела и Кнез Милошева констатација да се гради на ме
сту где је пре црква преко Колубаре била... Према расположивим
сазнањима до тад нико није помињао ни знао да је ту била каква,
а поготово Српска православна црква.
У обављању тог веома значајног посла српски кнез се ослања
на сина војводе Јакова Ненадовића, Јеврема Ненадовића, пред
седника ваљевског суда. Кнез Јеврем 14/19. априла 1833. године
реферише кнезу Милошу да је сав материјал набављен и погођен
мајстор Коста Димовић. Помиње се да је земљиште за цркву по
53
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Црква Покрова Пресвете Богородице у Ваљеву
(на плацу који је поклонио Срећковић)

клонио Аксентије Срећковић. Тадашњи ваљевски протојереј Пе
тар Сајић и јереј Добривоје Урошевић са још 12 виђенијих Ваље
ваца обратили су се 13/15. марта 1836. године кнезу Милошу са
писмом у коме га извештавају да је набављена прилична коли
чина камена креча, песка и јапије и сакупљено 1 750 талира, па
моле и помоћ јер сами не могу цркву саградити. Кнез Милош из
даје наредбу да околни срезови помогну градњу ваљевске цркве
и шаље податке о мерама пожаревачке цркве, по чијем ће се узо
ру градити ваљевска богомоља. Кнез одређује и новог мајстора
Дмитра Сотировића за суму од 1 500 гроша, с тим да се образује
комисија за надзирање радова.
Радови на градњи цркве почели су у понедељак 13/25. апри
ла 1836. године. После 14 месеци рада на цркви, 19. јуна 1837.
године долази до рушења свода и зидова на цркви, што је ду
боко потресло и градитеље и све Ваљевце. Кнез Милош поно
во шаље у Ваљево новог зидара Јању Гагрицу, који се обавезује
да ће сам сносити трошкове уколико дође до пропуста у раду.
Као знатно лакши материјал од камена, а погоднији за зидање,
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мајстор Јања се опредељује за сигу, која је вађена у селу Јовања
и запрежним колима довожена у Ваљево. У документу од 8.
новембра 1837. године, види се да је за градњу цркве утроше
но 52.202 гроша чаршијских, с напоменом да вредност кулука
није урачуната, што би умногоме изменило рачуноводствено
стање до тог времена. Црква је завршена 1838. године, а од ста
ре ваљевске цркве преузела је име: Храм Покрова Пресвете Богородице, које и данас носи.
Кров је дводелни са лимом као покривачем. У унутрашњо
сти храма је високи иконостас из 1865. године са иконама које
је сликао Никола Марковић познати сликар друге половине XIX
века.54
Контраверзе
Као што се зна, о многим познатим људима из наше прошло
сти о којима се не зна много испредане су разне контраверзе. Је
дан од њих је и Аксентије Срећковић за кога је владало мишљење
да је окорели обреновићевац, па ипак и за време владавине кнеза
Александра Карађорђевића заузимао је значајне положаје. То се
тумачи да је он умео да се прилагоди свакој власти и био спре
ман да јој служи.
При томе се заборавља да су после 1839. године када је проте
ран кнез Милош и 1842, када је збачен кнез Михаило, смењивани
сви њихови сарадници и следбеници. И то им није било довољно
већ су те људе хапсили, мучили и на друге начине прогањали.
Зато је кнез Михаило из Земуна упутио, 1. октобра 1842, писма
конзулима страних држава, акредитованим у Београду, да стану
у одбрану чиновника лојалних држави Србији. Том приликом он
пише:
Чиновници моји: попечитељ внутрени дела, полковник Цветко Рајовић, начелник окружја Алексин(ачког) полковник каваљер
Петар Милет. Радојковић, управитељ Вароши Беогр(адске)
мајор Младен Жујовић, ађутант мој мајор Станојло Петровић,
председатељ суда окружја пожаревачког, мајор Стефан Јефтић,
начелник окружја рудничког мајор Вуле Вукомановић, начелник
окр. чачанског мајор Стевча Михаиловић (...) сви су сада у гвожђа
54
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оковани, неки и у заточење послани, неки пак у једну, свакојаком
нечистоћом напуњену, на Врачару налазећу се четвороуголну
рупу бачени, где су свакојакој непогоди времена и нечистоти изложени, глађу и жеђу мучени, неки и смрт своју нашли...
Ова рупа, коју кнез помиње, настала је тако што је проф. Иси
дор Стојановић, за потребе изградње нове куће, наложио мајсто
рима да поред његове старе куће ископају земљу и од ње праве
цигле за нову зграду. Тако је настала огромна непокривена рупа,
која је делимично била засута, у њу су били бацани животињски
лешеви, смеће, шут итд. Из те рупе су Вучићеве присталице из
влачиле заточенике и тукле их.
Тако су мучени, тучени и издахнули: шабачки трговац, старац
Јован Трикић, (била је то прва жртва, по којој је врачарска рупа
названа Трикићева рупа), начелник округа крагујевачког мајор
Ђорђе Поповић, помоћник начелника крагујевачког капетан Јо
ван Трипковић, казначеј Крста Георгијевић, мензулџија крагује
вачки Танацко Михаиловић и председатељ суда чачанског капе
тан Димитрије Маџаревић. Неки су само тучени, са сто и више
удараца штапом: као начелник округа чачанског мајор Стевча
Михаиловић, начелник среза тамнавског, капетан Аксентије
Срећковић... 55
Они који су остали живи упућивани су у српски Сибир. Био је
то најстрашнији српски казамат, далеко од Београда, на граници
са Турском, у чувеној Гургусовачкој кули. Њихов спровод до те
тамнице спадао је у најнечовечније појаве наше новије историје.
Они су у тешким оковима, без топле одеће вожени у запреж
ним колима завијени само у ћебад до Гргусовца. Тиме не само
да су понижавани, већ су били изложени мучењу и ризику да
се прехладе и разболе. Тамо су углавном били распоређени по
ћелијама чији су прозори били поклопљени чамовим даскама и
које се никад нису грејале. Хранили су их тако слабо као да су их
хтели уморити глађу.56 Колико су Срби мрзели ову кулу говори
податак да је први потез кнеза Милоша по повратку у Србију,
1859. године, био да нареди рушење куле и промену мрског име
на Гургусовац у Књажевац.
Поштари као жртве преврата: магазин Политикин забавник, Београд,
3320 од 25. септембра 2015. године.
56
С. Јовановић: Уставобранитељи и њихова влада 1838–1858, Београд, 1933,
276–279.
55
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Пошто је Аксентије Срећковић сваком послу прилазио оз
биљно и одговорно, а уз то углавном имао коректан однос са са
радницима и претпостављенима, то о њему није било сплетки и
злурадих коментара. Како се још трудио да себе посебно не исти
че, неки су га почели проглашавати полтроном, каријеристом и
слично. Појединци су веровали да он није имао јасних ставова о
политичким збивањима и да се трудио да плива у свакој власти.
То показује да за ово његово хапшење и малтретирање или нису
знали или су заборављали. Да нису били у праву поред овог по
казује и његово касније енергично супротстављање Карађорђе
вићима на Светоандрејској скупштини када је био у депутацији
која је тражила од кнеза Александра Карађорђевића да поднесе
оставку и оде са српског престола.
Потомци
Аксентије Срећковић је имао два брака и бројно потомство.
Из брака са Вишњом, синовицом кнеза Милоша, Аксентије је до
био два сина и две кћери.
Најстарији син Љубомир - Љуба Срећковић, рођен је 17. јуна
1836. године у Чачку. Завршио је основну школу и три разреда
гимназије у Београду. Од 1860 године радио је као писар Среза
тамнавског, па писар I класе Начелства Среза поцерског, а онда
као секретар I и II класе Начелства Округа ваљевског. Са 20 го
дина постављен је, 23. децембра 1879. године, за начелника Среза
рачанског са седиштем у Бајиној Башти. На ту дужност дошао је
из Среза подгорског након смрти Атанасија Михаиловића, потом
је бивао и начелник Среза азбуковачког са седиштем у Љубовији и
још негде. Оцењиван је са врло добрим оценама у свим пословима.
Љуба се женио три пута. Први брак склопио је 14. октобра
1863. године у Ваљеву са Екатарином – Катарином кћерком Сте
вана Поповића свештеника из Теочина код Горњег Милановца,
која је преминула 2. марта 1891. године у Ваљеву у 40 години.
Други брак засновао је Теофаном Нешковић, рођеном у Теми
швару од мајке Јулке и оца Стевана економа у манастиру Светог
Ђурђа у Крупњу, која је преминула 2. марта 1891. године. Трећи
брак склопио је са Јеленом Милутиновић из Шапца од мајке Ане
и оца Матије трговца. Као пензионер умро је у Ваљеву 25. сеп
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тембра 1909. године, дочекавши дубоку старост. Имао је синове
Драгољуба и Милорада и кћери Љубицу и Вишњу. Знамо само
да му се један син рано иселио из Ваљева и да је Вишња (Љубина
кћер, а Аксентијева унука) рођена 1894. године у Ваљеву, скло
пила брак са Живком Ђурковићем из Дубља код Богатића, где је
и умрла 3. октобра 1973. године.
Други Аксентијев син Петар Пера Срећковић рођен је 1844. го
дине у Ваљеву. Почео је радити као практикант и писар у Начелст
ву Округа ваљевског, па као секретар Окружног начелства у Ваље
ву. Умро је као начелник Среза црногорског из Косјерића у Ваљеву
26. септембра 1883. године. Дана 17 јануара 1870. године оженио се
Љубицом, кћерком Јована Параћинца, трговца и народног посла
ника из Горње Топлице код Мионице. Имали су синове Милорада,
рођеног 30. октобра 1871. и Живка, рођеног 10. марта 1978. годи
не. За њих знамо да су се још као деца иселили из Ваљева.
Аксентијеве кћерке са првом супругом биле су Стана, рођена
1848. године и Лепосава која је преминула 16. априла 1852. године.
Пошто му је прва супруга Вишња млада умрла Аксентије је
други брак склопио са Маријом, кћерком Пауна Јанковића Баће
(Коњска57, 1808, — Смедерево, 25 јул 1865) који је био познати
српски политичар и један од најистакнутијих уставобранитеља,
члан Државног савета (1840—1857), један краћи период током
1840. био је вршилац дужности председника владе, затим за
ступник министра спољних послова (1840), министар правде
и просвете (1842—1847) и финансија (1848–1854). Написао је и
објавио Мемоаре и стихотворења.
Марија је рођена у Москви, где јој је отац студирао око 1822.
године, а преминула је у Ваљеву 12. јуна 1882. године. Поред ње
Баћа је имао кћер Спасенију која је била удата за Моју, агента
бродарског аустријског друштва у Смедереву и сина Ђуру који
је студирао на Великој школи и потом медицину у Грацу и Бечу.
Био је песник и преводилац. Ђура Хервег умро је млад у 24. годи
ни живота, 1875. године. Имао је ожиљке на лицу од двобоја на
којима је учествовао.
Из брака са Маријом Аксентије је имао деветоро деце:
Косару, рођену 30. јуна 1853. године.
Персиду, рођену 6. фебруара 1855. године.
57

Касније Михајловац код Смедерева.
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Константина – Косту рођеног 7. децембра 1856. године, који
је радио као војни и цивилни службеник и умро ван Ваљева.
Као писар Среза ваљевског 12. новембра 1881. године у Ваљеву
је склопио брак са Јеленом Јанковић, рођеном 31. јануара 1861.
године у Сремској Митровици, од мајке Кумрије и оца Васе тр
говца. Имали су кћи Зорку, која је преминула 29. децембра 1888.
године у Ваљеву у седмој години.
Спиридона, рођеног 13. августа 1857. године у Ваљеву.
Јелену, рођену 21. децембра 1858 годину у Ваљеву.
Михаила, рођеног 31. јануара 1860. године у Ваљеву, који је
био ожењен Надеждом и имао сина Аксентија, рођеног 30. сеп
тембра 1880. године у Ваљеву.
Живану, рођену 16. априла 1861. године у Ваљеву која се 19.
октобра 1880. године у Ваљеву удала за Милисава Симовића, по
ручника, старог 28 година.
Драгутина, рођеног 16. јуна 1863. године у Ваљеву.
Милеву, рођену 30. јула 1864. године у Ваљеву.
Дакле, према подацима из црквених (матичних) књига Аксен
тије је са обе супруге имао укупно тринаесторо деце, али за неке
од њих нисмо успели прибавити ближе податке. Нема сумње да
су нека од њих помрла још у раној младости, те за њих немамо
никаквих сведочанстава.
Аксентије Срећковић, окружни начелник у пензији, после
дуже и тешке болести умро је 17 јуна 1868. године58. По писању
ваљевског историчара Радована М. Драшковића иза себе је оста
вио супругу Марију, синове Љубу, Коју и Перу, те кћери Стану,
Персу и Живану. По тестаменту су га наследили синови а кћери
удатој за Милисава Радивојевића, судију Апелациног суда, оста
вио је 500 дуката на име мираза.59
Међутим, из ових података које смо прибавили на бази ма
тичних (црквених) књига евидентно је у то време био жив и Ми
хаило његов син из другог брака. У прилог овој тврдњи иде и
чињеница да је он 30. септембра 1880. године у браку са својом
животном сапутницом добио сина који је понео дедино име Ак
сентије. Полазећи од тога није искључено да га је још неко дете
Српске новине Београд, XXXV, 1868, бр. 87, стр. 1.
Р. М. Драшковић: Карађорђева улица, II наставак, Напред, Ваљево, 7. авг у
ста 1970. године, 10.
58
59
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надживело, али да се Драшковић искључиво руководио сазнањима која је лично имао.
Посебно изненађује и сазнање да се на гробљима у Ваљеву не
налазе посмртни остаци ни Аксентија ни Љубомира Срећковића. Вероватно су били сахрањени на старом гробљу на Баиру,
па њихове кости нису нађене или се нико није интересовао за
њих, па нису ни издвојене и забележене. Није немогуће и да су
пронађене и пренете на Ново гробље у Ваљеву, па пошто нико
није плаћао закуп гробних места временом су прекопана и уступљена другима.
Summary
Aksentije Srećković was a hard-working, modest and, above everything
else, an honest man despite owning a considerable wealth. Although his formal
education was modest, it seems that he was very focused on self-education that
enabled him to acquire a satisfactory literacy, so he served in several important
positions. He performed his duties in an extremely involved, conscientious and
responsible manner.
He was not particularly attracted to the politics, although his professional
career was closely tied to the politics. Without any particular political ambitions,
and thanks to his characteristic modesty, he always tried to bring the citizens
to the spotlight instead of himself. The people could recognize this, and he was
respected and liked, making him not only one of the wealthiest, but also one of the
most renowned citizens of the town on the Kolubara river.
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АУСТРИЈСКИ ДЕТЕКТИВ АЛБЕРТ ГАЈГЕР И ЊЕГОВА
АКТИВНОСТ У ВАЉЕВСКОМ КРАЈУ У ВРЕМЕ ПРВОГ
СВЕТСКОГ РАТА
– судски спорови након рата –

Апстракт: У раду се говори о животу, ратним активностима, као и о
судским процесима након рата везаним за име Алберта Гајгера, који је већину Првог светског рата провео као детектив службујући при Генералном Гувернману за Србију. Приказане су његове ратне делатности у тамнавском и
ваљевском крају у време окупације, као и откривена тајна документација
која га је одвела у притвор, где је оптужен за издају народних интереса. Дата
је и делатност послератних судова Краљевине СХС, а у епилогу и прекид
судског процеса.
Кључне речи: Алберт Гајгер, Јохан Гајгер, трговачки агент, питање држављанства, Гувернман, детектив, крај рата, судски спорови, ослобађајућа
пресуда

По успостављању српских власти у децембру 1918. године на
територији новостворене Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца
(у даљем тексту Краљевине СХС), отпочело се са судским процесима против лица за које се сматрало да су у светском рату
учествовала у делима против народа и државе. Услед огромног
броја тужби за сарадњу са непријатељем, Министарство правде донело је већи број депеша, а Привремено народно представништво (ПНП) усвајало је законе који су се тицали ислеђења
свих кривичних дела која су се тицала служења непријатељу у
рату и издаје народних интереса. Бројни од поменутих судских
процеса вођени пред домаћим судовима против појединаца који
су радили у корист аустроугарских окупационих власти били су
веома мучни и дуготрајни, а многи су због тадашњих законских
39

Дејан В. Поповић

прописа били и недоказиви. У наредним редовима даћемо приказ суђења човеку сумњиве прошлости – Алберту Гајгеру, који је
већи део рата провео у тајној аустријској служби, као аустријски
детектив1.
Алберт (Аца) Гајгер рођен је 1883. године у Београду, од оца
Јохана и мајке Немице, непознатог порекла, родом из Панчева.
Имао је два старија брата: Емериха и Војина.2 Албертови родитељи потицали су из села Глогоња (код Панчева), где су имали
и земљишни посед. Овај посед Јохан Гајгер је наследио од свог
деде, који се у доба цара Јозефа II населио из Баварске, где је раније живео, у Банат. Јохан и његова супруга, вођени трговачким
послом, населили су се 1873. године у Београд, где су и изродили децу. Становали су на Теразијама, у старој згради која је касније срушена и на њеном месту изграђен је Теразијски дом (Дом
анкера). Након тога, крајем века, породица је под кирију узела
стан у улици Краља Милана бр. 7, чији је власник био Спасоје
Стефановић. Јохан Гајгер држао је на Теразијама радњу луксузне
робе у којој је пазарила тадашња имућнија београдска клијентела. Алберт је до 1900. године живео у Београду и учио трговачки позив од свог оца, а потом је отишао код брата у Беч, где је
пробавио неколико месеци, да би крајем исте године отпутовао
за Минхен и тамо провео скоро годину дана. Убрзо је Алберт
постао светски путник: у дужем или краћем времену живео је у
Лајпцигу, Берлину, Хамбургу, Бремену, Келну. Најдуже се задржао у Келну, где је изучио занат механичара. Након Келна, Гајгер
је живео једно време у Холандији, па је отишао у Белгију, где је у
градовима Бриселу и Анверсу провео око пет година, бавећи се
механичарским послом, а потом и трговином. Из Белгије, Гајгер
се поново враћа у Немачку, где проводи наредне три године, а
потом се крајем 1911. године враћа у Београд. У Београду је од
аустроугарског конзулата Гајгер добио путни трговачки лист за
Босну и Херцеговину, Бугарску, Грчку и Румунију, где ће наредне
О аустроугарским безбедносним службама, као и о тајној полицији за
време окупације Србије (1915-1918), у српској историографији релативно се
мало писало, делом и због чињенице да је мало историјских извора из овог
периода преостало; већином су уништени – нап. аут.
2
Брат Војин се почетком 20. века населио у град Вуковар, где се бавио трговачким послом. Име и порекло њихове мајке нисмо нашли у списима – нап.
аут.
1
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године до Првог светског рата провести као трговачки агент у
породичној фирми коју је водио његов отац Јохан Гајгер3.
Јохан Гајгер је у доба Анексионе кризе (1908-1909) у више наврата узимао Објаву за одлазак и повратак у Земун од кварта
теразијског управе града Београда ради подизања пакета и робе
са земунске поште, када иста није долазила у Београд и када су
две државе биле у трговинском рату.
Јохан Гајгер је плаћао порез у Београду, а државне власти су
му редовно издавале пореске књижице за трговачку радњу коју
је држао на Теразијама. Алберт Гајгер је задужен порезом у Београду од краја 1912. године, али до почетка Првог светског рата
није исплатио ниједну рату пореза.
Алберт је био личност спорне националности: рођен у Београду, а именом и пореклом Немац настањен у Аустроугарској,
водио је послове по балканским државама. По својој изјави датој
кварту теразијске управе града Београда од октобра 1919. године, у Србији није излазио на изборе, јер га политика није интересовала, а није био уверен да је био заведен у тадашње гласачке спискове. Јула 1914. године попунио је пријаву београдској
општини за упис у гласачке спискове, у време парламентарних
избора у Србији, али је није предао због ратних околности.
С обзиром на то да је тврдио да је аустроугарски грађанин,
а без ваљаних папира, у кривичним испитима против њега у
поратним годинама пред српским судовима тврдио је да није
служио у аустроугарској војсци, те да се никада није јављао њеним војним властима нити су га исте сматрале за војног бегунца
1914. и 1915. године, што би законски свакако морало да буде
да је био држављанин Угарске, Аустрије или неког другог дела
Монархије (аустроугарско држављанство у класичном смислу
није постојало, него само поданство Хабзбуршкој царевини)4.
Међуопштински историјски архив Ваљево (у даљем тексту МИАВ), Фонд:
Окружни суд (у даљем тексту ОС), 1920. година, неинвентарисана грађа, зав.
под бр. 1018. Алберт Гајгер био је римокатоличке вере и полиглота; говорио
је као матерње немачки и српски, затим, француски и румунски, а служио
се бугарским и грчким језиком У судским процесима подигнутим против
њега 1919. године стоји да је неосуђиван, материјално обезбеђен, неожењен,
средњег стаса, плавих очију и светле косе – нап. аут.
4
Аустроугарска царевина је била сложена држава у којој се објава или пу
товница (нека врста пасоша) добијала и потом оверавала у оном делу царе
3
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Постојало је интернационално политичко-административно
држављанство између сваке од крунских земаља. Компликована мрежа држављанстава покривала је целу државну територију, али није нужно формирала аустроугарско држављанство5.
Овоме треба да се дода да је цар Франц Јозеф непосредно пре
рата амнестирао све војне бегунце, који би се вратили у Двојну
монархију. Почетак рата у јулу 1914. године донео је интернирање непријатељских поданика на тлу Краљевине Србије. Јохан
и Емерих Гајгер су у првим данима рата покушали да од теразијског кварта издејствују српско поданство за целу породицу,
али нису добили никакво решење због престанка рада државних
органа. Породица је у току 1915. године интернирана прво у Београду, а потом је, због ратних околности одведена на југ, у село
Ражањ крај Ниша. Алберт је добивши радна документа од српске државе отишао у Ниш да заради нешто новца за породицу,
јер је породица у ратним околностима, оставши без трговачке
радње и пословних контаката, нагло осиромашила. У Нишу је
радио у посластичарској радњи Франца Куглера у просторијама
кафане „Смедерево“6. По објави рата Србији од стране Бугарске 1915. године, напустио је посластичарски посао и град Ниш
вине у ком би се појединац регистровао или радио; важила је 30 дана до шест
месеци. Стога у путовницама су се налазили печати аустријског, угарског
(мађарског), чешког, босанско-херцеговачког или неког другог државног
апарата (с тим што је статус Босне и Херцеговине у унитарној држави
више наликовао статусу колоније). Сви печаги су били једнакоправни и
важећи. Држављанство у Двојној монархији није представљало појам у сав
ременом смислу речи, већ је битисало на транснационалном региону, за
једничкој историји, заједничкој интегрисаности, заједничким културним
обрасцима, сличношћу обичаја и др. Непобитна је чињеница да је централна
власт у Бечу лимитирала регионалну моћ појединих области стварајући
нове административне јединице, са различитим законодавством, које су
контролисане ауторитетом хабзбуршке државе. Први помен објаве (пу
товнице) у Гајгеровим документима је из 1914. године. Да ли је исти имао
раније путовнцу којом је путовао Европом или је био апатрид, није објаш
њено у накнадном судском поступку – нап. аут.
5
О питању аустроугарског држављанства вид. текст: Andrea Komplosy
(University of Wienna), Habsburg Borderlands: A Comparative Perspektive, XIV
International Economic History Congrees, Helsinki, Finland, 21-25, 2006.
6
Године 1919. Франц Куглер отворио је велику посластичарску радњу у
Будимпешти – нап. аут.
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и отишао је у Ражањ, где су му били интернирани родитељи7.
При повлачењу српске војске крајем 1915. године повело га је са
собом начелство среза ражањског (начелник Спасић из Врања)
до Приштине, где је Гајгер отпуштен да иде куд хоће. Убрзо су у
Приштину ушли Немци, а Гајгер је од њиховог заповедника добио објаву за град Ниш, одакле га је аустроугарски конзулат пустио у Ражањ да посети родитеље. У Ражњу је наишао на баварски пук, са којим је добровољно пошао као тумач, под условом
да немачки ађутант у Нишу извести аустроугарски конзулат да је
Гајгер на служби при дотичном пуку. Тако је Гајгер са пуком K.B.
„Infanterie Leibregiment“ преко Ниша, Врања и Скопља отишао до
Велеса, где ће службовати око пола године. С обзиром на то да је
овај пук у међувремену добио прекоманду на француски фронт, а
пошто командантура пука није имала одобрење да поведе Гајгера
са собом, то су га, по његовој молби, оставили у служби при немачкој команди у Велесу. Априла 1916. године послат је на службу
у своју команду (29. пешадијски пук) у Велики Бечкерек, али се он
тамо није дуго задржао већ се примио службе у београдском Гувернерству, које га је упутило натпоручнику Витману8. Поручник
Клобучарић га је потом упутио у Ваљево генералштабном мајору Кованди да се јави. Мајор Кованда у то време био је начелник
политичке полиције за округ ваљевски, па пошто је мало било
адекватног кадра, Гајгер је примљен за детектива, а Гувернерство
му је издало писмену наредбу и сву потребну документацију. Гајгер је прихватио понуђену му аустроугарску службу, јер се није
заносио идејом да буде послат на фронт.
Политичка полиција у окупираној Србији била је део аустроугарског Евиденцбироа (Evidencebyro) и имала је задатак да приТом приликом Гајгер је од српских власти добио Објаву у којој се наводи
да је овом аустроугарском поданику дозвољено да се врати у Ражањ, где су
му били интернирани родитељи. Исти је имао ограничено кретање између
Ниша и Ражња, а пут између једног и другог места могао је трајати највише
три дана. Ако би се именовани, чак и са овом објавом нашао у неком другом
месту, а без нарочитог другог одобрења, имао би се одмах интернирати као
аустроугарски поданик. У Ражњу имао је обавезу свакодневног јављања
месној полицијској власти.
8
О шефу београдске полиције у доба окупације Витману вид. Божица Б. Мла
деновић, „Град у аустроугарској окупационој зони у Србији од 1916 до 1918
године“, стр. 70, 209, 224, Београд, 2000.
7

43

Дејан В. Поповић

купља податке политичког, безбедносног, економског и војног
карактера9. У аустроугарској окупационој зони оваквом делатношћу бавило се Политичко одељење Војног генералног Гувернмана за Србију, које се састојало од обавештајног и полицијског
одсека. Своје канцеларије тајна полиција је имала код Окружног
заповедништва. Она је путем војних и грађанских наредби окупационих власти установљавала политичке кривице појединаца
и одлучивала да ли је потребно да се неко уклони или остави. Године 1915. одељење тајне полиције у ваљевском округу потпадало
је под власт Окружног Комаданта, а одељење се звало Kundschaft
– Stell. Свака одрасла личност имала је код одељења шпијунаже
свој картон10. По окупацији Србије, по мишљењу тајне полиције
требало је интернирати и уклонити све виђеније Србе, да народ
не побуне. Такво мишљење заступали су Окружни Заповедник
пуковник Мориц Срнка и шеф тајне полиције мајор Кованда. С
обзиром на Гајгерове квалификације, као и знање језика, окупационим властима он је више користио у тајној служби него са
пушком у руци.
По сопственом признању, Гајгеру аустроугарске власти никада нису узимале за зло што није служио у њиховој војсци, нити
га је ко за то питао. Априла 1916. послат је на Уб, где је све до децембра месеца исте године обављао посао детективски и прикупљао податке са терена. У својим потоњим изјавама пред судом
категорички је тврдио да у доба своје службе у тамнавском срезу
није никога проказао. Међутим, овај исказ тешко је доказив, јер
су многи утицајни људи тога краја у то време доспели у интернацију по бројним логорима Двојне монархије.11 Гајгер је имао
задатак да прикупља податке са терена, а сазнања о непријатељском понашању појединих лица добијао је преко окупаторских
Евиденцбиро је била безбедносно-информациона институција Аустроугарске, са великим бројем службеника (агената) на терену. Иста је имала
своје резидентуре у Београду, Неготину и Нишу – нап. аут.
10
Прота Слободан Костић, Српска црква у округу ваљевском за време окупације 1915-1918 године, стр. 28-35, Темишвар, 1925.
11
Један од тих људи био је и бргулски прота Милутин Поповић, који је интерниран у логор Нежидер септембра 1916. године. Иследник проте био је
Гајгер, који је имао великих овлашћења – вид. и Дејан В. Поповић, „Тамнавски прота Милутин М. Поповић у вихору Првог светског рата“, Гласник
МИАВ-а бр.54, Ваљево, 2020.
9
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жандармеријских локалних постаја и повереника-доушника
(конфидента). Конфиденте није бирала ни постављала окупациона власт, већ је сваки детектив имао овлашћења да сам нађе
конфидента и помоћнике међу грађанима, које је бирао по свом
укусу. Ови конфиденти и њихови помоћници били су обично из
трговачког сталежа или су били аустрофили; окупационе власти
су грађане придобијале за овај посао израђујући им дозволе за
слободно кретање по граду, срезу, округу или ван округа. Оваква
лица имала су заштиту од интернирања, повластице за продају
монополисаних предмета и лично богаћење, за печење ракије
и пекмеза12. По окупационим законима детектив је имао право
да по дојави, за поједине крупније услуге и значајније доставе
награди потказивача (конфидента) и новчано до 100 круна, али
је у том случају детектив морао узети од овога потписану признаницу на исплаћену му награду ради оправдања трошкова.
Гајгер је у својим каснијим судским сведочењима изјављивао да
у тамнавском крају није имао својих повереника, нити су му у
детективском послу требали, јер је он сам као бивши трговачки путник (агент) добро познавао крај и у свакој прилици је
био добро информисан од својих трговачких партнера и познаника који при том и нису знали да је он аустријски детектив.13
Међутим, ова констатација тешко да је била тачна, јер је морао
да има људе око себе који су га обавештавали о субверзивним
и непријатељским активностима и разним појавама на терену
који су били политичке или војне природе. Истина је да је Гајгер
свој посао заснивао на тајности; необично за једног Немца, врло
мало је записивао шта је чинио, па је већи број интернација и
притварања осумњичених прошао скоро неопажено. Међу народом тамнавског краја помињало се његово познанство са велетрговцем са Уба Јаковом Паунковићем, који је касније прешао
у конфидентску службу. Касније, да би спасао себе, Паунковић
је предао неколико докумената српским судским властима и на
посредан начин оптуживао Гајгера за непријатељски рад против
народа и државе.
О конфидентима, војним лиферантима и ратним профитерима вид. Божица Младеновић, „Породица у Србији у Првом светском рату“, стр. 78, Историјски институт, Београд, 2006.
13
МИАВ, ОС, 1920. година, зав. под. бр. 1030
12
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Политичка полиција, при којој је радио Гајгер, није се тицала
само криминалних делатности, већ је имала и задатак да проналази лица и елементе који су радили против интереса АустроУгарске, њене безбедности и владавине. Њени органи – детективи имали су задатак да будно мотре како на српске грађане,
тако и на официре и војнике саме Монархије (посебно српског
порекла). Пријаве које су писане против таквих лица слате су у
Београд, да их потврде више инстанце14. Ова политичка полиција, која је радила у строгој тајности и била одвојена од народа
имала је по једног детектива за сваки срез: до децембра 1916. године, за варош Ваљево и срез ваљевски детектив је био Ђока Хубеј, а до априла 1918. године тај посао обављао је Алберт Гајгер.
За срез колубарски окупатор је поставио за детектива Бела Вајс
Граса, јеврејског трговца из Футога; за подгорски крај детектив
је био Ђока Вунетић, а од децембра 1916. године за тамнавски и
посавски срез детектив је био Коста Стејић.
У јесен 1916. године, у својству детектива Гајгер је прегледан
на лекарској комисији и означен као способан за борца, али је у
међувремену, Гувернерство израдило код Врховне команде ослобођење, јер је исти био потребнији на детективској дужности.
Децембра 1916. године Гајгер је премештен у службу при канцеларији „извештајног официра политичке полиције у Ваљеву“,
где је остао до априла 1918. године, са месечном платом од 450
круна. У каснијим судским списима поново се помињао Гајгер
да је у својству детектива интернирао више лица српске националности у логоре.15 У свом сведочењу он је истицао да је у време
службовања у канцеларији у Ваљеву водио деловодник и издавао легитимације свим интернираним лицима која су се враћала
кући. Са грађанством није имао ближег додира, сем у случајевима кад је добијао налог да иде у Општину, а по потреби и у
место да се распита код својих људи о дотичном лицу.16 Лично
ОС, 1920. година, пр. бр. 345/13. Обично је то била Крајскомадантура у Београду – нап. аут. О детективима и њиховом раду на терену вид. Божица Б.
Младеновић, поменуто дело, стр. 182-192 и 221-222.
15
Иследни органи знали су за најмање четири случаја интернирања српских
грађана које је Гајгер својим потписом оверио; оптужени није ни крио ове
чињенице, него их је сам изрекао у иследном процесу – нап. аут
16
О специфичности паралелних друштава на тлу Гувермана у доба окупације вид. Божица Б. Младеновић, наведено дело, стр. 40- 60.
14
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се старао да сви неподобни и сумњиви елементи буду испитани,
а осумњичене је упућивао у ваљевски логор, тзв. топовске шупе,
састављене од дрвених барака и металне бодљикаве жице, окружену стражарима да не би неко од ухапшеника побегао.
Сарадња са аустријском тајном полицијом у Ваљеву приписивана је Димитрију Милићу, председнику ратне ваљевске општине, Милутину Дојчиновићу, кафеџији из Ваљева, Милошу
Николићу, трговцу и још шест грађана; поменути су 1917. године
од окупатора добили концесију за продају монополисаних роба
у конзорцијуму „Дојчиновић и Компанија“17. Сам Милутин Дојчиновић је у званичним актима аустроугарских власти пронађених у архиви бившег аустроугарског гувернмана у Београду означаван као повереник-конфидент извештајне станице у Ваљеву, врло поуздан човек, пријатељ монархије који је „извештајној
станици учинио врло добре услуге“, које су тицале и давања података о појединим грађанима и приликама у ваљевском срезу.
На тај начин ови повереници сарадници тајне полиције имали
су могућност да дају доставу о појединим српским грађанима
окупационим службама, које су затим хапсиле, мучиле по затворима, интернирале и вешале становништво. Дојчиновић и Гајгер
тесно су сарађивали; међутим, Гајгер као представник тајне полиције радио је у дубокој конспирацији, па готово и није оставио
никакву документацију о сарадњи са ваљевским сарадницима
и помагачима. Наравно, да је ово јако отежало после рата рад
ОС, 1921. година, зав.под. бр. 1235. У доба окупације постојало је више
људи који су добили концесије за робу широке потрошње; један од њих био
је ваљевски трговац Сабитај Конфино, који је добио повластицу за искључиву куповину јагњећих кожа и кожне галантерије у округу ваљевском. Исти је
за потребе непријатеља набављао и испоручивао кожу преко Хајнриха Флајшера, трговца из Београда, угарског поданика преко Будимпеште и даље.
Конфино је у више наврата уписао непријатељски ратни зајам у износу од
40.000 круна, чиме је у послератном вођеном кривичном поступку против
њега пред ваљевским Првостепеним судом оптужен да је „помогао непријатељску војну силу противу Србије, чији је поданик“. Димитрије Милић је,
по наређењу окупационих власти тражио од Конфина да овај упише 40.000
круна зајма; Милутин Дојчиновић уписао је 6.000 круна а трговци Исак
Вајбергер и Милутин Гођевац уписали су по 1000 круна зајма. Након рата
Сабитај Конфино је стављен у притвор јер се огрешио о параграф 85 Казненог законика за дело служења непријатељу и непријатељској ратној сили
– нап. аут.
17
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нових судских органа Краљевине, које у недостатку доказа нису
могли да оснаже кривичан поступак против Гајгера18.
У време службовања у Ваљеву Гајгер је дао ухапсити извесног Светозара Ивановића, због уцене, и Симку Дикић, што се
самовласно издавала за детектива и од сељака ваљевског краја
измамљивала намирнице и новац. Изјављивао је да је оптужио
извесне аустријске финансијере и официре, који су вршили изнуде и злоупотребе од српског народа. Констатује, да су га због
свог поштења и ревности многи грађани Ваљева хвалили, па је
то и био разлог да буде премештен из Ваљева.
Априла 1918. године Гајгер је премештен за Београд, а одатле
у Крушевац и Врњачку Бању, одакле је крајем 1918. године одступао са аустроугарском војском до Новог Сада. Да остане у
Београду није му дао отац Јохан који се плашио последица синовљеве службе при аустроугарским властима. Крајем исте године
обрео се на породичном имању у Глоговцу крај Панчева. Обновивши старе трговачке везе и уз нешто уштеђевине, Гајгер је видео прилику да поново започне каријеру трговачког агента. Крај
1918. и почетак 1919. године затекао га је као трговачког путника
који је из Земуна, Панчева, Вршца, Великог Бечкерека набављао
разну робу становништву и постепено увећавао своје приходе.19
Јануара 1919. године Гајгер је од Управе теразијског кварта
накратко лишен слободе: Управа града Београда је у свом акту
поверљиво бр. 1686 од 28. јануара 1919. године прекинула судски процес против Алберта Гајгера, бившег аустријског детектива, због недостатка доказа, а на основу тачке 1. и 2. параграфа
29 Кривичног закона. За време ислеђења Гајгер је Управи поднео на увид детективску књижицу, коју је добио од београдског
Гувернерства, belassungsschein, тј. исправу којом гувернерство
наређује да се као полицајац ослободи сваке војне службе, као
и карту за слободну вожњу железницом и паробродом, коју је
такође издало Гувернерство. У дијапозитиву текста стојало је да
код београдске управе није постојала тужба да је за време окупације поменути учинио неко кривично дело за које би се проОС, 1921. година, зав.под. бр. Ф-32-38/21 и Милорад Митрашиновић, Ва
љевски крај у Првом светском рату 1914-1918, Глас Подриња (Подрињскоколубарски регион), стр. 161-180, Шабац, 1983.
19
Исто, зав.под.бр. 1037 и 17632
18
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тив њега могла подићи оптужница, те да нема елемената за отпочињање било какве кривичне истраге. Београдска управа је
дошла до докумената из београдског Гувермана у коме је стојало
име Алберта Гајгера и у којима су стајали основни подаци о приступу Гајгера овој тајној окупационој служби.20 Управа није постављала питање зашто је осумњичени Гајгер за држављанство
написао да је „из Баната“.21 Фебруара месеца исте године Гајгер
је пред теразијским квартом пријавио место боравка (у улици
краља Милана бр. 7), да је трговачки агент по занимању, рођен у
Београду, да је из Баната, римокатоличке вере и да није ожењен.22
Један примерак поменутог решења Гајгер је узео за себе у случају
лишавања слободе; том приликом наплаћена му је и такса од три
динара, док се у међувремену и даље бавио трговачким послом.23
Управа града Београда, кварт теразијски је 1. јула 1919. године ради обављања приватног посла одобрио Гајгеру путовање
у Панчево и натраг до Београда. Поменути се морао јавити српској команди у Панчеву, а упутница је важила 30 дана.24 Истог
месеца допутовао је у Ваљево, где је куповао намештај од Аце Јездића, ваљевског трговца, продавао је луксузну текстилну робу
из Баната и примио поруџбине лекова од апотеке Прикелмајер.
У време ове посете Ваљеву становао је у хотелу „Секулић“, а путовао је са Пером Меленцем и Вилијем Тмижићем, који су крајем
Исто, зав.под бр. 1686. Акт о ослобађању Гајгера од било какве кривичне
одговорности потписали су управник града Београда К. Туцаковић и деловођа Суда Јос. Стојановић – нап. аут.
21
Чиновници Управе града Београда овом приликом направили су велики
превид. Због недостатка образованих службеника који су погинули у рату
или су били у војним јединицама, држава је упошљавала службенике који
нису били дорасли овој државној служби. Овде треба додати да је ово време
стварања закона и прописа нове државе СХС, који у пракси још нису ступили на снагу, што је Гајгеру ишло на руку. На основу територијалне припадности, а не националне, Гајгер је добио сва могућа акта и дозволе и није
имао никаквих проблема са српским државним властима ни по закону, ни
у трговачким пословима све до септембра 1919. године. Гајгер је сва могућа
документа од кварта теразијског добијао на прост захтев, без провере, без
икаквог јемства или питања чији је поданик – нап. аут.
22
Исто, зав. под. бр. 383
23
Исто, зав.под.бр.3128 – управа града Београда. Документ је верификован
код Управе града Београда и носи датум 14. јуни 1919. године.
24
Исто, зав.под.бр.3099
20

49

Дејан В. Поповић

исте године држали посластичарницу у „Гранд“ хотелу у Ваљеву.
Други пут је долазио у Ваљево августа месеца исте године, када је
куповао намештај и интересовао се за кућу у улици Чика-Љубиној бр. 29, а имао је намеру да купи један локал у строгом центру
вароши у власништву трговца Ристе Топаловића.
Циљ пута у Ваљево је свакако била и посета вереници Мари
Ђуковић, која је становала у вароши, у кући прекопута зграде
Дивизије.25 Гајгер се издавао за шармантног пословног човека,
а Мару је упознао приликом службовања у Ваљеву 1917. године, када се издавао за аустријског службеника. Венчање је требало да се обави, али је тих дана умрла Марина сестра, тако да је
венчање отказано до даљњег. Гајгер је и овога пута, у лето 1919,
обављао у Ваљеву трговачке послове, а поново је одсео у хотелу
„Секулић“.26
Дана 21. септембра 1919. године иследном судији за град Ваљево и срезове ваљевски и подгорски доспело је писмо Драгољуба
Милосављевића, управника поштанско-телеграфске станице у
Мионици, у коме дотични Суду предаје три оригинална документа аустроугарских окупационих власти; у документима стоји
да је Алберт Гајгер, родом из Београда, био у тајној окупационој служби агент-детектив. Међу грађанством ваљевске чаршије
ширила се прича да је широм среза достављао људе, који су потом интернирани по бројним заробљеничким логорима Двојне
монархије.27 Окупациона документа изложена су на увид начелнику среза колубарског, па је уследила преписка између Начелства и иследног судије у Ваљеву у којој се тражило да се према именованом отпочне са кривичном истрагом. Поменута документа,
печатирана, потписао је Гајгер, датована су на 9. јун 1917. године
и представљају званичан документ окупационих власти за интернирање Драгиње и Ане Нешковић. У међувремену, у време
преписке Начелства среза колубарског и иследног судије Гајгер
Када је и где била веридба Албрерта Гајгера и Маре Ђуковић на основу
архивских извора није познато – нап. аут.
26
МИАВ, ОС, 1920. година, зав.под.бр.1030
27
Пред ваљевским првостепеним Судом Гајгер је оптужен да је у време окупације интернирао Драгињу и Ану Нешковић, обе из Тодорина Дола. У достављеној документацији нађено је решење о интернирању ових лица, уз
лични Гајгеров потпис – нап. аут.
25
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Легенда: анверс документа на немачком језику којим су интерниране
Драгиња и Ана Нешковић из Тодорина Дола (у потпису Алберт Гајгер)

(Акт је писан налив-пером, писма су искрзана и делимично поцепана – нап. аут.)
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је у Ваљеву купио кућу. Милосављевић је у службеној белешци
Суду изјављивао да му је акта о поменутим активностима Гајгера предао трговац из Уба Јаков Паунковић, који је у ваљевској
кафани „ Посавина“ пред више сведока изјавио да „код себе под
кључем има још много оваквих аката за цео округ ваљевски“.28
Иследни судија је наложио да се преко надлежних власти поверљивим путем изврши детаљан претрес Паунковићеве куће и
да се сва акта пронађу; у захтеву је тражено да се према свим
достављачима и шпијунима отвори кривична истрага. У време
писања ових аката ваљевског Суда, Управи града Београда је од
виших инстанци наложено да хитно пронађе и стражарно спроведе Ацу Гајгера, трговачког агента, у притвор.29
Из преписке Управе града Београда, иследног судије у
Ваљеву и среског суда у Убу види се да су тражени на увид сви
подаци о Гајгеру и његовим активностима у току рата, да ли је
чинио насиље над народом, а срески суд у Убу добио је налог
за претрес куће Јакова Паунковића, трговца, ради проналаска
осталих исправа и достава лица која су интернирана.30 Суд на
Убу позвао је Паунковића на саслушање, али се адресант није
могао наћи, па му ни позив није било могуће уручити.31 На
основу поновљеног захтева иследног судије за град Ваљево и
срезове ваљевски и подгорски од 24. септембра 1919. године,
а на основу параграфа 73, 75 и 77 Кривичног судског поступМИАВ, ОС, 1920. година, пр. бр. 116. За Јакова Паунковића, трговца из
Уба, се међу народом тамнавског краја причало да је за време рата био у аустријској тајној служби као конфидент код поменутог Гајгера и да се од тога
веома окористио. Због умешаности у непријатељске активности, код Паунковића се врло вероватно увукао страх да пред законом не буде осуђен по
параграфу 85 Кривичног законика као сарадник окупатора. Остаје нејасно
зашто је поменутом Милосављевићу доставио документа – нап. аут.
29
ОС, 1920. година, Управа града Београда, пов. бр. 1207. и ОС, 1920. година,
пр. бр. 1014. У то време, Гајгер се из Ваљева упутио у Банат по трговачком
послу. Гајгер је лишен слободе 18. октобра 1919. године, када се из Баната
вратио у Београд, а по наредби Управника града Београда. Неколико дана
касније стражарно је упућен у ваљевски притвор – нап. аут.
30
ОС, 1920. година, пр. бр. 418. Иследне судије ваљевског Суда били су Светозар Стојановић и Тих. К. Гвозденовић – нап. аут.
31
Документ је заведен под 29. септембром 1919. године. Председник Суда
тамнавског био је Ал. Манојловић – нап. аут.
28
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ка, као и члана 15 Устава, захтевано је од Суда тамнавског
да се хитно трговац Јаков Паунковић пронађе, да се изврши
лични претрес, као и претрес стана и осталих објеката које
је дотични имао у свом власништву. У случају проналаска таквих докумената, Суд ваљевски је налагао да се именованом
иста одузму и одмах пошаљу на адресу иследног судије за град
Ваљево. Паунковића су судски органи пронашли дана 7. октобра исте године, када је трговац примио решење Суда среза
тамнавског.
Дана 10. октобра у присуству органа власти и сведока извршени су претрес куће, помоћних објеката и дућана Јакова Паунковића на Убу и том приликом није нађена никаква додатна
документација из ратног периода.32
Пред иследним судијом за град Ваљево дана 21. октобра
1919. године дао је изјаву Драгољуб Милосављевић, чиновник
у ваљевској пошти. У изјави је стајало да је Милосављевић (који
је до тада радио као управник телеграфско-телефонске станице
у Мионици) дошао у Ваљево септембра месеца са породицом да
тражи нови посао и стан. Том приликом навратио је у кафану
„Посавина“, где је затекао Паунковића у друштву са Милорадом
Томићем, писаром интендантуре Дринске дивизијске области,
Љубом Хаџићем, трговцем из Уба и власником кафане, Драгомиром Стефановићем, кафеџијом из Ваљева и Милорадом Томићем, занатлијом из Сокобање. Милосављевић се придружио
друштву, а у неком тренутку, водећи разговор о ратним временима, Паунковић је у присуству именованих предао Милосављевићу три акта, молећи да их овај преда капетану у Мионици или
у Убу са образложењем да трговац није ни за једно поменуто
дело крив. Остала документа, тврдио је Паунковић, налазила су
се код њега, под кључем.33
МИАВ, ОС, 1920. година, пр. бр. 938. Полицијском и судском увиђају у претресу куће присуствовали су сам Паунковић и сведоци Сретен Стојановић и
Илија Станишић. Акт о претресу потписао је судија тамнавског среза Влад.
Јовчић – нап. аут.
33
МИАВ, ОС, пр. бр. 988. Милосављевић и Паунковић су се објашњавали око
Јовише Кондића, доказаног сарадника окупатора. Након Милосављевићевог
исказа, иследни судија Светозар Стојановић је, на основу параграфа 85
Кривичног законика, наложио притвор за Јакова Паунковића – нап. аут.
32
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Два дана касније (23. октобра), пред иследним судијом за
Ваљево, а по кривици Јакова Паунковића и Алберта Гајгера, сведочио је трговац из Сокобање Милорад Томић. Он је изјавио да
му није познато деловање Гајгера у току окупације, а за Паунковића је потврдио да је у кафани изнео нека писма, предао их
Милосављевићу уз речи: „ Ево ти, подај твоме капетану“.34
Дана 25. октобра 1919. године Алберт Гајгер је давао свој
исказ код иследног судије за град Ваљево о својим активностима
за време Првог светског рата, а везане за 85 параграф Казненог
закона.35 Том приликом изјавио је да је за време окупације био
у служби као детектив при политичком одељењу полиције београдског гувернерства за округ ваљевски, где је радио као детектив среза тамнавског, са седиштем у Убу, а потом као детектив
вароши Ваљева и ваљевског округа. Упитан да ли познаје три
акта која је Суд преко Јакова Паунковића добио, одговорио је да
су то доставе које је он (Гајгер) лично потписао против Драгиње
и Ане Нешковић, писане у канцеларији обавештајног одељка, а
упућена заповедништву локалне жандармерије на надлежност.
Наиме, ове две жене (на које су се и односили документи) биле
су у затвору среског заповедништва, а по Гајгеровом налогу, стога што се њихов син, односно муж био одметнуо у шуму, па су
због тога оне интерниране, када се Благоје није предао у одређеном року36. Гајгер је упорно побијао став иследног судије да му је
Јаков Паунковић, трговац из Уба био конфидент (поверилац). За
Паунковића је говорио да га је упознао још док је радио као трговачки агент, а да га је као пријатеља често питао за појединце,
који су тражили ослобођење од интернирања, за које је Паунковић увек давао добро мишљење, па су ови и ослобађани. Паунковић је, по исказу, у више наврата молио Гајгера и Иванчића да се
Исто, пр. бр. 1000
Гајгер је иследним властима објаснио да он нема везе са Адолфом Недићем
(кога су српске власти такође гониле за непријатељско деловање у време
Првог светског рата у Србији), кога је лично познавао и виђао у Вршцу,
а након рата се склонио у Темишвар, где је био на служби у фабричком
предграђу. На овом месту навешћемо да је један од пунктова Евиденцбироа
био у Темишвару – нап. аут.
36
О женском друштву у Србији у време окупације и о проблематици жена
које су интерниране вид. Божица Младеновић, „Породица у Србији у Првом
светском рату“, стр. 13-14, 98-99, 110, 187, Историјски институт, Београд, 2006.
34
35
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из логора, топовских шупа у Ваљеву, многи људи отпусте кућама.37 Гајгер је тврдио да никакве акте ни исправе није остављао
код Паунковића, да овај није ни знао да је поменути Гајгер детектив. Документацију поднету Суду Паунковић је „нашао“ претурајући по згради Дринске дивизије кад се повукла аустроугарска
војска из Ваљева у јесен 1918. године.
Дана 26. октобра 1919. године иследни судија за град Ваљево,
на основу поднетих доказа и бројних ислеђења, потписао је акта
из којих се потврђивало да је Алберт Гајгер у време окупације
Србије ступио у службу аустроугарске полиције као детектив
политичке полиције београдског гувернерства, и да је таквим
својим деловањем помагао окупациону власт, уходио српске
грађане и помагао непријатељске уходе, па се огрешио о параграф 85 Казненог Законика. У својој одбрани Гајгер је наводио да
му је све било слободно чинити, јер није био српски поданик, а
истовремено је говорио да је рођен у Београду и ту годинама живео, што је стварало извесну контрадикторност. Иследни судија
је наредио даљу истрагу по овом питању, па је на основу члана 9
Земаљског устава Краљевине Србије и параграфа 117, 127, 131,
131а, 131б, те параграфа 308-312 у заглављу акта Суд решио да се
окривљени Алберт Гајгер стави у притвор при ваљевском Суду,
све док ислеђење против њега траје.38
Иследни судија за град Ваљево у писму Суду општине београдске од 28. октобра исте године тражио је уверење, односно
извешће о следећим питањима:
1) да ли је Алберт (Аца) Гајгер, трговачки агент из Београда, са
станом у улици Краља Милана бр. 7 био поданик – држављанин
Краљевине Србије до рата и почетком рата?
2) да ли су Алберт (Аца) Гајгер и његов отац Јохан задужени
порезом, на што и ако јесу да ли је исти плаћан?
3) Да ли имају непокретног имања у свом власништву или
кога свога?
4) Да ли су исти били уведени у гласачке спискове пре рата и
јесу ли уведени после рата?
Поручник Иванчић, помиње се као обавештајни официр при Гувернерству,
службовао једно време у ваљевском срезу – нап. аут.
38
МИАВ, ОС, 1920. година, пр. бр. 1018
37
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5) Да ли постоји у статистичком одељењу општине београдске
пријава Алберта (Аце) Гајгера и оца му Јохана из доба Краљевине Србије?
6) Као чији држављани су исти пријављени?
7) Како је Алберту Гајгеру издаван путни лист (пасош) за иностранство приликом путовања истога у Белгију, Немачку, Бугарску, Грчку и Румунију?
8) Да ли су Алберт и отац му Јохан некад уписани у спискове
војних обвезника?
9) Да ли има података у архиву тога Суда о тражењу српског
држављанства породици Гајгер на почетку рата?
10) На који начин је Јохан Гајгер од кварта теразијског управе
града Београда добијао Објаве за прелазак у Земун 1908. и 1909.
године ради преноса робе са земунске поште у Србију?
Приликом саопштења решења о притвору иследног судије у
Ваљеву Алберт Гајгер је изразио лично незадовољство и упутио
Суду жалбу у вези притвора те поновио да није српски поданик. Том приликом поднео је следеће доказе: решење Управе
града Београда из јануара 1919. године, као и објаву и пријаву
београдске полиције из фебруара исте године. Тврдио је да се
у архиви Управе града Београда налази једна легитимација са
натписом Belassungеschein (Беласунгешајн) у којој је означена
регимента аустроугарске војске у којој је Гајгер служио. Гајгер
је указивао да код куће, у Београду, у улици краља Милана бр.
7 поседује пасош и објаву коју је исти добио у Нишу, из октобра 1915. године, приликом објаве рата Бугарској у којој стоји
да као интернирани аустроугарски поданик може да се врати у
Ражањ, где су му били интернирани родитељи. Истицао је да пошто нема никакве тужбе против њега у току трајања рата, него
само похвале српских грађана, затражио је од надлежних власти
пуштање на слободу.39
Иследни судија за град Ваљево је међутим, одбио Гајгеров захтев и продужио је притвор истом, по параграфу 85 Кривичног
законика. Дозволио је давање нових исказа окривљеног у циљу
истраге, као и позивање у Суд већег броја сведока.
Исто, пр. бр. 1022. Гајгер је истражним органима понављао причу да је у
рату стално чинио услуге српским грађанима, те је због тога од стране Гувермана оптужен, кажњен, те премештен као србофил – нап. аут.

39
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У ово време државни органи Краљевине СХС донели су већи
број закона за ислеђивање оптужених по параграфу 85 и 85а
Кривичног законика; сва дела злочинства и поступања из користољубља, као и отворено служење непријатељу и издаја народних интереса, ислеђивала су се по хитном поступку. Иако
је након рата покренут велики број судских поступака против
непријатељских дела окупатора и његових сарадника, треба
да се истакне да нове државне власти нису могле адекватно да
пред домаћим судовима процесуирају стране држављане, који
најчешће нису потпадали под кривичну одговорност. Најчешће
због неприменљивости закона над таквим лицима, судски процеси су у највећем броју случајева прекидани или су осумњичени
осуђени по неком другом основу на мале затворске казне. Једно
је било сасвим извесно – судити таквим људима био је дуг, неизвестан, скуп и напоран процес, а за злочине у рату се није могло ретроактивно судити. За добар део лица против којих су покренуте тужбе једноставно није било могуће применити српске
законе у време док још није постојало унитарно законодавство
нове државе. Зато је највише оспораван параграф 85 и 85а Казненог законика, којим је суђено за велеиздају, али само лицима
држављанима Србије. Окривљеним лицима, страним држављанима, од којих су многи починили тешке злочине, кажњиве и по
међународном праву (које је било у зачетку), могло се судити по
другим основама, али у највећем броју случајева овакве судске
истраге и одлуке обично су биле лако правно обориве, неадекватне, засноване на малом броју доказа, па су изазивале огромно
незадовољство код заинтересованих страна.
Дана 30. октобра на адресу иследног судије за град Ваљево
доспео је акт Суда општине београдске у коме је стајало да је
поменути Гајгер био и да је и сада аустријски поданик, за доказ
чега је исти у својој одбрани понео и факта. Београдски суд је
истицао да је Гајгер, као аустроугарски поданик ослобођен сваке
кривичне одговорности код Управе града Београда, као и да је
исти уредно пријавио место боравка у кварту теразијском. По
акту, дужност иследног судије у Ваљеву била је да сачека извештај надлежних власти да ли је Гајгер српски поданик или нечији
други. У судском акту Управе тврдило се да је у овом сумњивом
процесу у Ваљеву овдашњи судија прекорачио своја законска ов57
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лашћења и запитао по којим основама је исти изнео претпоставку да је Гајгер српски поданик. Чињеница да је оптужени Гајгер
рођен у Србији, да је живео један период живота у истој, да је
плаћао порез, не мора неизоставно да буде доказ да је Гајгер српски држављанин. Београдски суд поменуо је и Гајгерову тужбу
о лошим условима у којима се притвореник налазио. На основу
члана 9 и 44 Устава и параграфа 131 Кривичног законика, Суд
општине београдске поништио је претходно решење ваљевског
иследног судије о притвору и препоручивао да се у свим приликама Устав и закони Краљевине Србије поштују, а да се осумњичени Гајгер одмах пусти на слободу.40
Истога дана, иследни судија за град Ваљево и срезове ваљевски и подгорски продужио је притвор и наредио нову кривичну истрагу против окривљеног Алберта Гајгера из Београда. У
акту је стајало да се при најезди непријатеља у 1915. години Гајгер добровољно ставио на расположење непријатељској војној
сили, водио један пук баварске војске до југа Србије, да је служио
немачком заповедништву у Велесу. У Београду, где га је Гувернерство примило, служио је у аустроугарској служби као детектив политичке полиције најпре у Убу, а потом и у Ваљеву при
канцеларији Nachrichten - Abtheilung окружног заповедништва у
Ваљеву. У свом огорчењу Суд је навео исказ Гајгеров у коме исти
каже да „му није било забрањено служити непријатељима српства и Србије, а противу ове земље у којој се, по свом исказу родио,
живео и засновао свој опстанак, у којој његови родитељи живе
46 година, уживајући све благодати као и синови ове земље, па и
више од истих – будући окретнији, довитљивији, прилагоднији
приликама мање савесни но они. Вели да му је све то било слободно чинити, јер није био држављанин (поданик) Краљевине
Србије“.41 За доказ да није био држављанин Краљевине Србије
Исто, пр. бр. 1038 и 17632. Осумњиченог Гајгера иследни судија града Ваљева није ослободио, него му је још и притвор продужио и наредио накнадни
испит. Два суда убрзо су дошла у колизију: београдски суд је тражио прекид
даљег ислеђења као непотребног и хитно ослобађање притвореника, уз опаску да ће у супротном иследни судија града Ваљева да одговара по закону. Из
архивских докумената није нам познато да ли је Гајгер имао правне заступнике – нап. аут.
41
Исто, пр. бр. 1038.
40
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и да још ни сада није, поднео је пријавну листу; међутим, листа је својеручно била написана, без печата надлежних власти.
У истој Гајгер је као место рођења уписао Београд, а под ставком држављанство уписао је да је из Баната! Такође, приложио
је Суду објаву кварта теразијског о месту боравка и допуштењу
путовања у Војводину послом, као и решење Управе града Београда из јануара 1919. године да се против поменутог Гајгера не
води судски спор нити било каква кривична истрага. Иследник
ваљевског Суда је оспоравао поменута документа по више основа. Замерано је Управи што је иста пропустила да каже по чему
она налази да је окривљени Гајгер баш аустријски поданик, на
основу чега то закључује, који су докази о томе били пред њом.42
Пред Управом је од документације била Гајгерова детективска
књижица (исправа) са приложеним билетом за слободно путовање железницом и паробродом, као и документ Гувермана о
ослобађању дотичног од војне службе. „Аустријски поданик“,
наводи у свом извештају ваљевски иследни судија, могао би поменути Гајгер да буде по праву наслеђа од својих давних предака
који су у 18. веку дошли у Банат. Међутим, то би било неко сасвим ново начело у тадашњем међународном праву за одређивање држављанства (подаништва). У акту ваљевског Суда даље
се објашњава параграф 44 Грађанског законика Краљевине Србије у коме се каже да „ српско житељство тј. грађанство или
припада по самоме рођењу или се добија превођењем по чему
су сви житељи, права грађанска уживајући или рођењем или
превођењем губи... превођењем се пак добија онда, кад би иностранац који пуних седам година било у служби државној, било
у вођењу заната или земљорадњом или каквом другом занимању
овде проживео и за све то време би поштено и сходно законима
земаљским живео, не учинивши никаква злочинства. Иначе, пак
без опредељеног времена пребивања добијаће и право грађанства само особитим дозвољењем књаза и сагласјем Савета.“43
Стога, по иследном судији, Јохан Гајгер који се стално населио
у Београд пре више од 46 година постао је прирођени Србин (раније је могао имати угарско држављанство), а његова деца, која
Горе је напоменуто да иследни судија није сматрао Гајгеров пасош за
исправан – нап. аут.
43
ОС, пр. бр. 1038.
42
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су рођена на тлу Краљевине Србије морају да имају српско држављанство. Окривљени Алберт Гајгер по самом свом рођењу је
српски држављанин, све док не добије уредан отпуст од српског
поданства.
Окривљени Гајгер је негирао да је српски држављанин, као и
да не зна чији је поданик, па је по истражном судији то био разлог што је оптужени навео у пасошу у одељку држављанство да
је из Баната. Никакав ваљан доказ о држављанству Гајгер није
поднео ваљевском суду. По Суду, из свега наведеног би могао
да се изведе закључак да је окривљени Гајгер hommo vagabundus,
како се називају у међународном праву људи без држављанства.
Иако би окривљени радо пристао на овај статус, да би избегао
грађанске дужности, права и обавезе српске државе, све је то у
супротности са параграфом 44 Грађанског законика. Свему томе
треба додати и факте које је Гајгер поднео у своју одбрану, јер
исти нити су били валидни, били су самопотписани, без печата
надлежних власти, нити су било какве чињенице које могу да одведу истога до слободе.
Ваљевски иследни Суд је замерао Управи града Београда како
је ова могла да одобри валидност Гајгерових исправа, када је већ
било познато да је именовани лично написао пријавну листу,
попунио податке у њој по слободној вољи, па такву предао општинском суду београдском. Затим, било је спорно на који начин
је Гајгер добио објаву и путовницу којом је путовао по слободној
вољи до Земуна, Бечкерека, Панчева, Ваљева. Управа Београда
издала је без ваљане судске провере уверење да против Гајгера
не постоји никаква тужба за какво кривично дело, а зна се да је
именовани радио у тајној аустроугарској служби и да то прође
неопажено. Ваљани доказ о држављанству Гајгер није поседовао,
а опет, београдски Суд и општинске београдске власти никад
нису тражиле исправне документе од истог и остављају отворено питање зашто је то тако. Даље се наводе превиди београдског
Суда и власти – када Гајгер пријављује своје место боравка кварту теразијском, службеници Суда претпостављају да је аустроугарски поданик, а исти је рођен у Србији, па се питају по ком
параграфу закона претпоставка може бити ваљан доказ.44 Као
Постоји извесна недоумица у вези с Гајгеровим документима - наиме, или
је нехат и немарност српских службеника који нису довољно познавали
44
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аустроугарски држављанин Гајгер је морао да служи у војсци
Двојне монархије, а то није био случај; ваљевски Суд изражава
сумњу како је то могуће, а да при том не одговара по војним законима Монархије.45 Ако би Гајгер био страни држављанин, на
њега се не би могли да се односе законски прописи српске државе, па би могао да сноси само моралну одговорност која није у
ингеренцији овога Суда. Али како није оборена чињеница да је
окривљени Гајгер рођен на територији Краљевине Србије и учинио је дела кажњива по параграфу 85 и 85а српског Кривичног
законика, а да му је отац Јохан превођени српски грађанин, истражни судија за град Ваљево и срезове ваљевски и подгорски
на основу изложенога, а по члану 9 Устава а у вези параграфа 44
Грађанског закона и параграфа 117, 127, 131, 131а, 131б, 308-312
Кривичног судског поступка донео је решење да се започета кривична истрага против окривљеног Алберта Гајгера из Београда
продужи, а да за време исте поменути остане у притвору.46
На поменуто решење Гајгер је 1. новембра 1919. године поднео
жалбу, те поновио констатацију да је страни држављанин, који је
са породицом у току рата био интерниран у Београду и Ражњу.
Жалио се на лоше притвореничке услове и позивао се на поштовање акта београдског Суда, који је, по службеној дужности
поништио решење иследног судије.47
Дана 1. новембра 1919. године на адресу иследног судије приспео је акт ваљевског првостепеног Суда у коме се каже да се решење београдског Суда бр. 17632, а по параграфу 131 Кривичног
законика и тачке 9 Устава, одмах изврши, што је по закону за иследног судију обавеза и да исти мора по претходном решењу да
поступи. По Првостепеном Суду, сви докази које је поднео оптусудску праксу и законе државе утицала да се овакви документи сматрају за
валидне, или је Гајгер имао везе у истима који су му издавали овакве личне
исправе. Могуће је да је Гајгер своју документацију и фалсификовао – нап.
аут.
45
Гајгер није поседовао никакав документ о томе да је регрутован у војску
аустроугарску; исти је наводио да је тада живео у Немачкој. Аустроугарска
војска је веома водила рачуна о свом регрутном кадру: наиме, када је
аустроугарска војна сила запосела Македонију и Албанију 1915-16. године,
регрутовала је у своју војску поменуте Србе и Албанце – нап. аут.
46
ОС, 1920. година, пр. бр. 1038
47
ОС, 1920. година, пр. бр. 1042
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жени Гајгер били су валидни, па у том духу иследни судија нема
основа да поново доноси још једно решење о притвору за оптуженог Гајгера. По Првостепеном Суду, докази, које је иследник
наводио по другом решењу о притвору заведеним под бр. 1038,
били су предмет судске оцене у првом решењу бр. 17632 београдског Суда. Првостепени суд је сматрао да су сви докази против
оптуженог Гајгера недовољни да се утврди постојање кривичног
дела из параграфа 85 Казненог законика, па је поништено решење иследног судије. Како истрага иследног судије није изнела
никакве ваљане доказе о постојању било каквог кривичног дела,
тражило се од иследног судије да хитно поступи по закону и отпусти оптуженог Гајгера из притвора.48
Оптужени Гајгер је истог дана отпуштен из притвора, али са
обавезом да не сме да напусти Ваљево за време ислеђења те да се
има јавити сваком позиву иследног судије49.
Дана 3. новембра, у циљу своје одбране, Гајгер је иследном
судији предао пасош аустроугарског конзулата у Београду, који
је био оверен од немачког конзулата, зато што је аустроугарски
конзул јула 1914. године напустио Београд због објаве рата, па је
немачки конзулат имао улогу да штити аустроугарске поданике
на тлу Србије.50 Придодао је Објаву Начелства округа нишког,
заведену под бр. 1114 од 30. 9. 1915. године, где се наводи као
аустроугарски поданик, и „маршруту“ (путовницу) од немачке
команде из Велеса, а по наредби Врховне аустроугарске команде
да се исти јави на расположење Гувернману у Београд.51
У исто време, иследном судији је приспео извештај Суда општине града Београда бр. 51594, а везано за параграфе 225 и 234
Кривичног законика у којем је стајало да је окривљени Гајгер
аустроугарски поданик, „па у његовој изложеној радњи не стоји
ОС, 1920. година, пр. бр. 1043. Судија ваљевског Првостепеног суда који
је издејствовао поништење решења о притвору Алберта Гајгера био је Рад.
Павловић
49
Окривљени Гајгер провео је укупно 15 дана у притвору - нап. аут.
50
Као што смо напред навели, Гајгеров пасош бр. 5928 био је такође предмет
спора: оверен је најпре у мађарском конзулату у Београду 25. марта 1914.
године, а потом у немачком конзулату (Kaiser lich Deutsahas Konsulat) 21. јула
исте године – нап. аут.
51
Путовницу је Гајгеру издала K.U.K. (Крајскомадантура) за територију Београда и целе Србије у Велесу, дана 8. 4. 1916.
48
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дело издаје по параграфу 85 Казненог законика нити ма какво
друго кривично дело“.52
Управа града Београда и београдски општински Суд су новембра месеца затражили од Министарства унутрашњих дела
извештај о Алберту (Аци) Гајгеру, трговачком путнику, родом из
Београда, податке да ли су исти и његова породица примљени у
српско поданство 1915. године. Указивано је на могућност да је
подносилац молбе био Јохан Гајгер, а не Алберт. Одговор Министарства унутрашњих дела био је следећи:
1) Да ли су чланови породице Гајгер уведени у гласачке спискове пре рата судији је непознато, из разлога што је документација уништена (спаљена) у рату од непријатеља. Тадашње стање
(новембар 1919. године) у вези гласачког списка је било потпуно
неуређено, а кад буду сређене књиге гласача београдске општине, Министарство би могло да достави тражене податке.
2) Алберт Гајгер може да има само угарско поданство
3) Старе пријаве у одељењу теразијске општине више нису постојале, пошто су биле попаљене од непријатеља
4) Од стране Суда општине београдске окривљеном Гајгеру
није никад издавана никаква путна исправа
5) Суду је било непознато на основу чега или кога је Јохан Гајгер примао објаве од теразијског кварта за прелаз у Земун ради
набавка луксузне робе 1908. и 1909. године
6) Да ли су Јохан и син му Алберт Гајгер били икад у списку
војних обвезника у Србији, судији је непознато, пошто су и они
изгорели у рату
7) Списак лица која су прешла у држављанство Краљевине
Србије у току 1914. године су сачувана, али се именовани нису
налазили у истом
Извештај је прослеђен ваљевском иследном судији дана 10.
новембра 1919. године, док се Алберт Гајгер налазио у својој
кући у Ваљеву.53
ОС, 1920. година – Извештај Суда општине београдске бр. 51594 од 3. новембра 1919. године иследном судији у Ваљеву
53
ОС, 1920. година, пр, бр. 1071. Акт Министарства унутрашњих дела је
приспео на адресу београдског општинског Суда 8. новембра исте године,
потпис судије је нечитак, а писар Суда био је Т. Миловановић – нап. аут.
52
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У међувремену, процес против Алберта Гајгера приводио се
крају.54 Нови иследни судија, на основу тачке 1. параграфа 29
Кривичног судског поступка, као и тачке 6. члана 12 Закона о
пороти, донео је дана 27. фебруара 1920. године решење да се
започета кривична истрага према окривљеном Алберту Гајгеру,
трговачком агенту из Београда прекине. Том приликом сва искупљена документација је стављена ad acta и стављена је у архиву, а
градском Суду за Београд и Чукарицу достављен је један примерак о прекиду истраге.55 По један примерак решења упућен је на
адресу Управе града Београда и кварту теразијском. Шеф Кривичног одељења београдског Суда, а по наредби управника града
Београда, је дана 11. марта 1920. године упутио молбу иследном
судији у Ваљеву да се притвореник Гајгер пусти на слободу.56
Иследни судија је дана 15. марта 1920. године поднео извештај
бр. 235 ваљевском првостепеном Суду по званичној дужности. У
истом је стајало да се на основу члана 3 Закона о истражним властима прекида истрага против Алберта Гајгера, јер је утврђено
у истражном процесу да није било кривице истог. Осумњичени
Гајгер није поднео никакву жалбу. Коначно, ваљевски првостепени Суд, бр. акта 5616 од 18. марта 1920. године у Ваљеву, донео
је следеће решење:
„Ваљевски првостепени Суд у колегијуму, састављен од председника Суда Милана Струндалића и судија Михаила Марковића
и Радојице Марковића размотрио је по званичној дужности акта
и решење иследне власти и размотрио по званичној дужности
акта и решење иследне власти бр. 1071 од 27. фебруара 1920. године о прекиду истраге, па је нашао да је исто на закону основано и за тога на основу 3 Закона о истражним властима оснажава,
а жалбу одбацује. Акта се враћају“.57

Почетком 1920. године уместо иследних судија Светозара Стојановића и
Тих. К. Гвозденовића постављен је нови иследни судија Драшко Јеловац –
нап. аут.
55
ОС, 1920. година, пр. бр. 1071
56
ОС, 1920. година, Кривично одељење Суда за Београд и Чукарицу, пр. бр.
5361 од 11. 3. 1920, потпис шефа одељења нечитак
57
ОС, 1920. година, пр. бр. 20- 41/20. Даља судбина Алберта Гајгера није нам
позната – нап. аут.
54
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Summary
Albert Geiger, son of Johann Geiger, was born in Belgrade in 1883, in a merchant family. His father Johann owned a luxury goods shop at the Terazije square.
As a young man, Albert travelled all over Austria-Hungary, Germany, the Netherlands and Belgium, where he worked as a mechanic and a salesman. After several
years of living in Europe, he returned to Belgrade in 1911 where he worked at
his family company as a sales agent, managed by his father. As a salesman, he
travelled to Bulgaria, Romania, Bosnia and Herzegovina and Greece. As he travelled and worked with the documents issued by Austria-Hungary, Albert and the
Geiger family were interned at the beginning of World War I. Albert did not have
the citizenship of Serbia and thus he was considered to be a subject of AustriaHungary. In 1915, the Geiger family was interned in the south – Albert was sent
to the city of Niš, while the other members of the family were sent to the village of
Ražanj. With the withdrawal of the Serbian army, he came to Priština, where he
found the German army and, with the Bavarian regiment, he came to Veles as an
interpreter. In the spring of 1916, he was employed by the Military administration
of Austria-Hungary in the occupied Belgrade as a detective with the secret police
department of the Tamnava county with headquarters in Ub. His personal traits,
skills and his linguistic knowledge made Albert Geiger an ideal person for this
position because he was much more useful to the authorities of Austria-Hungary
in the occupied Serbia as a detective than he would have been as an active soldier.
Geiger’s job was to collect intelligence on all suspicious persons whose activities
were aimed against the interest of the Dual Monarchy, its security and rule, and
he gathered the necessary information on the hostile actions of particular persons through the local stations and confidants of the occupier’s gendarmerie, and
he kept the closest possible relations with these stations and confidants. As a detective, Geiger was very powerful, and by his orders at least four persons for the
Valjevo district were interned in the camps.
Geiger served in the district of Tamnava until December 1916 when he was
relocated to Valjevo. He continued to work at the same position, with even higher
powers, in Valjevo until April 1918. His contact with the citizens of Valjevo was
limited, except in cases when he received orders from the higher authorities or
when he himself interviewed the persons of interest or conducted investigations.
Late in 1918, he withdrew with the army of Austria-Hungary to Novi Sad, and
early in 1919 he resumed his work as sales agent. He spent the first half of 1919
skilfully avoiding the judicial and the state authorities of the newly formed Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, expanding his business operations and income
from sales at the same time. Geiger got engaged and bought a house in Valjevo and
considered opening a shop. In September 1919, the investigating judge in Valjevo
received the compromising documentation that alleged the hostile activities of
Geiger aimed against the Serbian people during the war. The incriminating documentation was received through Jakov Paunković, a merchant from Tamnava
district, who was rumoured at the time to have been a confidant at the occupier’s
service and one of Geiger’s closest collaborators during the war. The criminal investigation soon followed, and Geiger was arrested in Belgrade and brought to the
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Valjevo prison. While in custody, he kept repeating that he was a foreign citizen
and that he could not respond to the accusations under the Serbian law. However,
his birth in Belgrade and the accompanying documentation were a matter of dispute: his passport was not fully valid, because Geiger entered the data himself, and
other documentation was also contradictory. For a while, he was considered to be
a stateless person, but the stamps in his passport were Hungarian and German,
which led the investigation in a new direction.
Soon there was a dispute between the Municipal court in Belgrade that requested immediate release of the defendant and the Investigating court in Valjevo
that requested that defendant stay in prison. However, the criminal proceedings
against Geiger continued: the aftermath was the change of investigating judges,
and the first-instance Court in Valjevo dismissed the previous decisions. Geiger
was released, but he was not allowed to leave Valjevo during the proceedings.
In November 1919, the Belgrade City Administration and the Municipal Court
in Belgrade requested a report on Albert Geiger from the Ministry of interior,
including his activities during the war and after the war and his citizenship. The
Ministry replied that, because the municipal records were lost in fire, many details
on Geiger cannot be proven, while it was clear that he was a foreign citizen.
Finally, the Belgrade City Administrator sent a request to the investigating
judge in Valjevo to stop the criminal investigation of the accused Albert Geiger
and to release him.
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ДРУШТВО ЗА УЛЕПШАВАЊЕ ВАЉЕВА
Апстракт: Дуже време Ваљево је важило за једно од најлепших места
и пожељнијих градова за живот у Србији. Нажалост, оно већ више од три
деценије озбиљно стагнира у економском и сваком другом погледу, а последњих година и слови за једно од најзагађенијих места у земљи. Разлози
су бројни, врло сложени и веома деликатни. Наравно, то није једини разлог
који неповољно утиче на леп изглед града на Колубари. Пре свега то су: све
нижи ниво комуналне хигијене, честа оштећења зелених површина, сеча дрвећа, све већи број напуштених кућа, станова и локала, оронулих фасада,
све лошије одржавање градских улица, тргова, све више дивљих депонија на
периферији града и слично. Томе свакако у значајној мери доприноси и недовољна активност органа локалне самоуправе, појединих јавних предузећа
и других надлежних градских служби.
У овим околностима (апатије, депресије и све присутније незаинтересованости) чини нам се умесним да се бар делимично подсетимо шта су то и
како радили наши преци и њихови суграђани у ближој прошлости на примеру Друштва за улепшавање Ваљева и сличних друштава. Надамо се да
оно може подстаћи промену свести према колективном раду и средини у
којој живимо и радимо, па и подстаћи житеље Ваљева на активније учешће
у одлучивању о његовом развоју и на самоорганизовање како бисмо стање
мењали на боље, а наш град учинили лепшим, атрактивнијим и привлачнијим за живот.
Кључне речи: Србија, Ваљево, Колубара, Пећина, Градац, Видрак, грађани, свест, здравље, природа, ваздух, хигијена, изглед, пошумљавање, озелењавање, самоорганизовање итд.

У срцу Србије, стотинак километара југозападно од Београда, уздиже се венац ваљевских планина. Оне заокружују котлину у коју са запада утичу реке Обница и Јабланица и спајајући
се стварају Колубару. Након два три километра у Колубару се
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улива бистра и чиста планинска река Градац, а потом и речица
Љубостиња. На њиховим обалама, заштићен околним брдима
смештен је град Ваљево, на раскрсници путева који воде на све
стране света.
Ваљево је једно од најстаријих градских насеља у Србији и
више од шест стотина година је место окупљања трговаца, разних привредника и других путника намерника. Током протеклих
векова ваљевска котлина је била довољно пространа да прими
све који су желели да се у њој настане али и прихвати све урбане
садржаје града па и снажан привредни развој, средином XX века,
проузрокован наглим развојем индустрије, занатства, трговине,
саобраћаја и других грана привреде. То је узроковало и његово
ширење долином Колубаре и на падинама брда која окружују
ваљевску котлину.1 Његовом интензивном развоју значајно је
допринело и неформално удружење – Клуб (Сто) дванаесторице
који су чинили имућни трговци, савремене занатлије и по који
интелектуалац. Наравно, није запостављен ни његов културни,
спортски и свеколики развој.
Данас је Ваљево један од значајнијих српских градова и средиште Колубарског управног округа који поред њега чине општине: Лајковац, Љиг, Мионица, Осечина и Уб. Временом град
Ваљево је стасао у модерно насеље и већ деценијама је један од
административних, привредних, културних и свеколиких центара западне Србије. У атару града Ваљева који захвата површину
од 2 256 хектара са надморском висином од 185 метара и својих
77 села има око сто хиљада становника, док у самом градском
насељу Ваљево живи преко 60 000 грађана.
Ваљево има и богату историјску и културну баштину. Овде су
почињале многе буне свим нералним захтевима и наметима, али
и устанци против мрских освајача. Било је и једна од првих већих
вароши у Србији која је ослобођена на почетку I српског устанка и коначно ослобођена у II светском рату. Житељи Ваљева и
околине били су учесници свих ослободилачких ратова и својом
храброшћу, држањем и смислом за руковођење давали значајан
допрнос борби за очување мира, слободе и територијалног интегритета земље. Поред бројних познатих ратника, јунака и хеВ. Кривошејев и Б. Лукић: ВАЉЕВО ЗА ВАС, културно-туристички водич,
Ваљево, 2008, 4-5 страна.

1
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роја, овај крај изнедрио је много истакнутих културних радника
и стваралаца, спортиста, пољопривредних рекордера и проналазача којима се поноси цела Србија.
Град са лепом основом
Како има повољан географски положај и умерену континеталну климу последњих година овде се све више пажње поклања
и развоју туризма. На раскрсници поменутих путева, са умереном континенталном климом, испод венца ваљевских планина,
окружено је живописним шумама и пашњацима, испресецаним
речицама и потоцима, богатим и разноврсним биљним и животињским светом. У његовој околини доста је и ловне дивљачи,
разних врста печурака и лековитог биља, што такође привлачи
посетиоце и туристе. Ако се томе дода да су Ваљево и његова
околина познати по бројним природним занимљивостима и
вредним културно-историјским споменицима, установама, приредбама и манифестацијама, евидентно је да оно има доста услова за одмор и рекреацију и других предиспозиција за интензивнији развој туризма.
Од вајкада су житељи Ваљева водили рачуна не само да очувају изглед свог града и његове тековине, већ и да га улепшају и
прилагоде својим жељама и потребама. О томе пре свега сведоче
његово планско расељавање из старе градске чаршије Тешњар,
просецање широких праволинијских улица, подизање лепих и
функционалних грађевина, образовање више паркова и зелених
површина, регулисање и уређење речних токова, поправка постојећих и изградња нових тргова, улица и путева, појачана комунална хигијена итд. Не мале заслуге за успешан развој града
дали су и многи његови житељи, пре свих председници општина: Живко Тадић, Радован Лазић, Костантин Кокан Тодоровић,
Љубиша Милошевић и Душан Михаиловић, али и окружни начелници Јеврем Гавриловић и Аксентије Срећковић, привредници Димитрије Митровић, Марјан Бирчанин, Никола Станковић
и Ђура Ђука Љиљак, професор Живко Романовић, адвокат и народни посланик Миливоје Савић, правник и публициста Велибор Берко Савић и још неки. Не треба заборавити ни поједине
Ваљевце који су дуго живели или и даље живе у иностранству,
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који су повремено покретали разне корисне иницијативе и помагали њихово претварање у дела, попут сликара Љубе Поповића али и сликара и сценографа Слободана Јевтића Пулике.
Како се то некад радило можда најбоље показује овај текст.
Ваљево има привлачну и романтичну околину као ретко који град
у Србији. Нарочито је лепа ближа околина Ваљева. У граду има
више паркова и других зелених површина. чим се изађе из ужег
градског језгра стигне су у лепо уређен парк на Јадру, где се налази и више занимљивих споменика. Одмах потом наилази се на
уличне тротоаре оивичене дрвећем да би се потом улазило у лепо
однеговну и уређену шуму, која својим мирисом и свежином има
пријатно и умирујуће дејство. То је природно шеталиште које
се простире на површини од преко 20 хектара. Лепо одржавана
трава, проређено и поткресано дрвеће са благим серпентинама и
клупама за одмор омогућавају пријатан и лагодан боравак у овој
оази мира богатој чистим ваздухом и пријатном свежином. На
врху парка Пећина налази се пропланак са кога се отвара поглед
на Ваљево и околину који је изванредан. На крају парка између
реке Обнице и пута Ваљево – Лозница налази се Ловачки дом са
предивном баштом и малим парком на којима се могу видети
паунови, фазани, кокоши, пловке, зечеви и још понешто.2
Прве познате акције на уређењу града
С тим у вези није сувишно подсетити да се првобитни парк
Пећина простирао само на простору где се сада налази дечије
игралиште. Целокупно брдо изнад њега, које је сада украшено
боровом шумом, користило се за испашу стоке и обрађивало за
пшеницу и кукуруз. Током 1868. године Радован Лазић (Ваљево,
1834 – Ваљево, 1884), тадашњи председник ваљевске општине,
организовао је да се простор на коме се сада налази поменуто
дечје игралиште засади липама и другим дрвећем. Како је то давало леп хлад, ту је постављена и по која клупа, па су Ваљевци
са децом недељом и празницима долазили да се одморе, проведу
извесно време у природи, па чак и доносили храну и пиће да се
освеже и уживају. По неким изворима на садњи и одржавању тог
2

М. Радојчић: Ваљево које нестаје – Прилози за историју, Ваљево, 2014, 48.
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дрвореда кроз садашњи парк академске вајарке Виде Јоцић на
Јадру посебно се ангажовао ваљевски трговац Света Вујић, па је
пут преко њега ка Пећини неко време носио назив Стаза Свете
Вујића.3
Као пандан парку Пећина, с друге стране Колубаре, изнад
пута Ваљево – Дебело Брдо - Бајина Башта, протеже се последњи
огранак ваљевских планина познат под именом брдо Видрак,
које је било обрасло густом шумом и шибљем. На његовом крају
налази се мала пећина по којој је по легенди и парк с друге стране Колубаре назван тим појмом. Недалеко од ње подигнута је
Ваљевска пивара, као индустријски првенац Ваљева пре нешто
више од 160 година. На плацу између пећине и Пиваре налази се
више старих и гранатих стабала платана. Поред њих је познати
стари ресторан са проширеном терасом, зове се Платани.4 И са
једне и са друге стране Колубаре и друмова су засађене тополе
тако да се њима долазило хладовином. Некако у то време сазидана је данашња кафана Платани.5
Почетком XX века интензивиране су активности на уређењу
града. Најпре је Општина ваљевска узела од Управе фондова
на зајам извесну суму новца за уређење и улeпшавање Ваљева.
Ваљевске новине су 29. јануара 1887. године објавиле и вест да
је Општина ваљевска установила и посебан Фонд за регулацију
и улепшавање Ваљева.6 Одмах потом порушене су све зграде и
с једне и с друге стране Колубаре, с намером да се тај простор
уреди и на њему подигну сточна и зелена пијаца. Истовремено,
почело је регулисање улица и њихово поплочавање а планирано
је и довођење воде у ужи центар града са чувених Плавића и
Мејине чесме итд.7
Пошто је парк на Пећини тада био доста удаљен од града, појавила се потреба да се нешто слично уреди ближе граду. Иницијативу за то узела је војска, па је командант XVII пешадијског пука,
3
М. Радојчић: Вујићи у Ваљеву пореклом из Овчиње, Напред Ваљево од 4. и
11. априла 1997, 5
4
Ваљево и околина, Београд, 1956, 85-87.
5
Р. М. Драшковић: Из заоставштине – Парк на Пећини, Гласник Историјског
архива Ваљево, Ваљево, 1981, 15/16, 257. 258.
6
Ваљевска општина 1839-2003, Приредио Здравко Ранковић, Ваљево, 2003, 21.
7
Аноним: Улепшавање Ваљева, „Србија“, Београд, 30. јун 1905, 3.
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стационираног на Јадру (Илиџи), упутио молбу општини да се
земљиште преко пута касарне уступи за парк, који би војска уредила. На седници Општинског одбора од 20. марта 1892. године
подржана је та иницијатива и додељено тражено земљиште. За
само 15 дана парк на Јадру је уређен, а 5. априла 1892. године и
свечано предат на употребу. Тим поводом у њему је свирала војна музика8 и одвијало се велико народно весеље. Касније ће то
постати обичај који је окупљао већи број грађана жељних дружења, провода и забаве.
Оснивање Друштва за улепшавање Ваљева
Посебан допринос уређењу града дало је Друштво за улепшавање Ваљева са племенитим циљем да Ваљево подигне на хигијенски виши ниво, а да од његове околине створи ваздушну
бању - лепо и згодно одмаралиште за све, нарочито за омладину.
Нема прецизних и поузданих података када је основано то друштво. Највероватније је то било средином прве деценије XX века.
Понегде се може прочитати податак да је то било 1905. године,
али за то нема довољно поузданих тврдњи.
Најстарији расположиви помен овог Друштва је чланак у београдском листу „Политика“, од 6. фебруара 1906. године, на основу којег би се могло рећи да од оснивања Друштва није прошло
много времена, тек који месец. На тај закључак упућује тврдња
сарадника тих новина да Друштво за улепшавње Ваљева још није
изнело „на јавност оно што мисли предузимати“ него је само на
једном свом плакату наговестило да „на пролеће почињу велики
радови“. И стари Ваљевци у својим сећањима лоцирају настанак
ове организације у то рано доба XX века. Њен тадашњи настанак
поврђују и оновремене разгледнице на којима су приказивани
видрачки павиљони, парк уз Колубару и Обницу и раскошна капија постављена на улазу у паркић испред садашњег Ловачког
дома, на којој је исписан пун назив Удружења. Има тврдњи да је
оно било прво друштво те врсте у Србији.9 Међутим, установили
Р. М. Драшковић: Из заоставштине – Парк на Пећини, Гласник Историјског
архива Ваљево, Ваљево, 1981, 15/16, 257. 258.
9
Ј. Лазић: И опет о Друштву за улепшавање Ваљева, „Глас Ваљева“, Ваљево,
31. март 1935. године.
8
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Капија Друштва за улепшавање Ваљева

смо да то није тачно јер је Друштво за улепшавање Врачара у Београду, из потребе за бољим и квалитетнијим животом, настало
још 1884. године,10 па не искључујемо и могућност да је баш оно
било узор за оснивање овог друштва.
У то време Ваљево је имало педесетак различитих друштава
и удружења, од хуманитарних и просветних до привредних, националних и спортских. Друштво за улепшавање Ваљева није
се међу њима издвајало ни бројем чланова а ни расположивим
новцем али је његова улога у уводнику „Гласа Ваљева“ вреднована као веома значајна. То што се у њему тада налазило једва
150 чланова оцењивано је као „поражавајућа истина“ Месечна
чланарина у њему износила је свега – два динара.11
Прве акције Друштва
У периоду од оснивања до Првог светског рата ово Друштво
доста је радило и урадило на уређењу ваљевских излетишта.12
Познато је да је по угледу на њега дошло до образовања сличних
Историја за улепшавање Врачара, Званични сајт града Београда. При
ступљно 9. јуна 2021. године.
11
З. Ранковић: Од Клуба дванаесторице до Клуба истраживача, Додатак
Ревије Колубара, август 2002. године.
12
М. Трипковић: Ваљево 1900-1941, Ваљево, 1980, стр. 77.
10
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друштава у више других места али и у неким од околних места,
попут Мионице, где је 20 фебруара / 5. марта 1908. године
образовано Друштво за улепшавање Мионице и околине на челу
са Илијом Поповићем, намесником Среза колубарског, које је
плакатом наговестило живу и разноврсну активност.13 Слично
друштво основано је 1910. године и у Белановици, каснијем
средишту Среза качерског у Округу рудничком, а сада варошици
у Љишкој општини.14 Оно је било изузетно активно и водило је
неколико значајних акција. Знамо да је слично друштво основано
1. маја 1912. године у Власотинцу.
Из извештаја о раду Друштва за улепшавање Ваљева поднетог
првој годишњој скупштини види се да је његов рад био веома
жив и динамичан. На Видрачкој стени подигнута су три павиљона, просечена је и уређена шеталишна стаза у дужини од три километра, са више одмаралишта. Прочишћено је корито реке Обнице и припремљено за пловидбу у коме је предвиђено да плови
десет друштвених чамаца. Земљиште око Обнице претворено је
у парк, а започело је и уређење старог парка на Пећини. Засађено
је преко хиљаду садница украсног дрвећа.
Велике заслуге за изведене радове припале су и пуковнику
Илији Гојковићу (Дреновац код Параћина, 1854 – Средоземно
море код Сицилије, 1917), тадашњем команданту Дринске дивизијске области; мајору Дамњановићу, адвокату и народном
посланику Миливоју Савићу (Крагујевац, 1867 - Ваљево, 1920)
и гимназијском професору Живку Романовићу (Ваљево, 1870
– Ваљево, 14. јуни 1920), који су се највише ангажовали. За Савића се говорило да је дао посебан допринос, па су грађани
глану стазу која води кроз парк Пећина звали Стаза Миливоја
Савића. Имајући све то у виду, продужен је мандат дотадашњој управи у којој су поред њих били: Катарина Бирчанин,
Наталија Н. Јовановић, Риста Топаловић (Крајпоље у Херцеговини, око 1860 – Ваљево, 1922), потоњи председник општине, Миливоје Нинковић, судија и Боривоје Тошић, пешадијски
капетан.15
З. Ранковић: Ваљевски крај у XX веку – Хронологија, Ваљево, 2002, 30.
М. Божовић: Белановица, Белановица, 2012, 30 и 31.
15
Друштво за улепшавање, „Видело“, Београд, 7. јули 1906, 3.
13
14
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Потврде за неки од ових навода нашли смо и у другим изворима.16 На Видрачкој стени, која је врло стрма и обрасла густом
шумом, просечене су иницијативом г. Живка Романовића потпредседника Друштва за улепшавање Ваљева, лепе и широке
стазе и подигнуто је више павиљона. На врху саме стазе налазе
се три павиљона, обојена српском тробојком, са којих се простирао величансвен поглед на варош и околину. Учинио је то Романовић са својим ученицима – ђацима Ваљевске гимназије 1904.
године. Ондашњи гимназијалац Радован М. Драшковић (Ваљево, 1889 - Ваљево 1974) а потоњи историчар Ваљева и ваљевског
краја, упамтио је да је то рађено са великом муком, јер је Видрак
тада био права џунгла.17 Након уређења шуме Ваљевска општина забранила је пуштање стоке у њу и било какву даљу сечу па је
и он на известан начин постао заштићена парковска површина.
На жалост, о целокупном раду овог друштва још увек се мало
зна. Није нам познато да је о њему било где детаљније писано,
нити да је сачувана његова документација. Зато смо били приморани да се у осветљавању његовог рада користимо штурим
фрагментарним изворима. Према сећању познатог ваљевског
адвоката Михаила Јевтића Кајла (Ваљево 1875 - Ваљево 1965),
почетком XX века прву реч у граду водили су трговци и све гледали са материјалне стране.18 Радован Лазић, иако је био трговац
имао је смисла и за културни живот. Покушао је да оснује читаоницу и покретао више других акциија.
По неким изворима највећи покрет у том правцу био је 1905
- 1907. године када је гимназијски професор Живко Романовић
са још некима основао Друштво за улепшавање Ваљева. Уредили
су Пећину, рибњак, чамце, стазе, пошумили Видрак и засадили
бориће. Ишли су на то да се Ваљево подигне. Уређена је пијаца, подигнути су кејови. Замисао је била лепа, али иако је то био
културни гест, гледан је кроз призму материјализма.19 Засађено
је преко хиљаду садница украсног дрвећа и уређена потребна одмаралишта. Велику помоћ у тим акцијама пружала је и војска.20
Љ. Андрић: Ваљево од постања, Ваљево, 1985, 157.
З. Ранковић: Ваљевски крај у XX веку – Хронологија, Ваљево, 2002, 23.
18
Љ. Трајковић: Казивања о старом Ваљеву, Ваљево, 1980, 21.
19
Исто.
20
М. Трипковић: Ваљево 1900-1941, Ваљево, 1980, 39.
16
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Својим пионирским радом на озелењавању и уређењу града
истицали су се и окружни начелник Јеврем Гавриловић, председник општине Радован Лазић, већ више пута помињани Живко
Романовић и још по неки ентузијасти, који су нас својим радом
много задужили. Да није било њих и других великих неимара,
наш град би данас изгледао много другачије, мало више од бивше турске касабе или тек нешто више од обичне паланке, па не
бисмо могли да овако живимо и уживамо, али и да се хвалимо.
Уређење Видрачке стене
У својим сећањима на тај период стари трговац Никола Ђукановић21 између осталог каже: При уласку на Пећину, тамо где
су били чамци, била је некад лепа капија, на чијем је врху стајао
натпис ”Друштво за улепшавање Ваљева“, а горе са једне стране
били су насликани мали чамци.22
Свој вишедневни боравак у Ваљеву Стеван М. Радовановић
професор Гимназије у Шапцу овако је, поред осталог, описао: Сутрадан, 21. маја, цело пре подне падала је киша те нисмо могли
разгледати околину. Тек око 4 часа поподне смо размотрили романтичну околину ваљевску. Прво смо отишли на Видрачку стену, која је врло стрмовита и обрасла густом шумом. На овој стени просечени су иницијативом г. Живка Романовића, потпредседника Друштва за улепшавање Ваљева, лепе и широке стазе и
подигнуто је више павиљона, обојено српском тробојком, са којих
је величанствен поглед на варош и околину. Затим смо сишли и
разгледали Ваљевску пећину, која је дугачка 200 метара. Потом
одосмо до парка који се налази на једном идиличном месту, где се
Обница и Јабланица састају у Колубару. По Обници смо се провозили на чамцима, прошетали по парку; посматрајући са великим
задовољством лепу околину. Одатле смо отишли и разгледали
акционарску пивару и на преноћиште вратили смо се у модерну гимназијску зграду, која се својом лепотом најјаче истиче од
осталих државних зграда.23 У једном „Политикином“ чланку је
Љ. Трајковић: Казивања о старом Ваљеву, Ваљево, 1980, 60
Ваљево и околина, Београд, 1956, 60.
23
Извештај Српске краљевске гимназије у Шапцу за школску 1906/07. године
, Шабац, 1907, 60.
21

22
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грађевински инжењер Чедомир Гагић поменут као председник
Друштва, а у предходно цитираном чланку тврди се да је гимназијски професор Живко Романовић био потпредседник наведеног друштва. За њега је наведена и тврдња да је најзаслужнији за
уређење Видрачке стране.

Павиљон на Видрачкој стени

Стицајем разних околности сваки рад Друштва замро је у ратним годинама од 1912. до 1918. године. Додуше, у зиму 1917/18.
унеколико се распламсала мисао о обнови тих прегнућа. О томе
је било речи и у Београдским новинама али без виднијих резултата.24 Вероватно да се у архивској грађи из онога времена, такође и
у оновременим новинама, може наћи још по које сведочанставо
о Друштву за улепшавање Ваљева и на основу тога могли бисмо
потпуније осветлити оснивање Друштва и сагледати учинак
прегалаца његових акција.
У периоду између два светска рата
У међуратном периоду Друштво је поново обновљено и радило је до избијања Другог светског рата. Мада је било без потребних финансијских средстава његово деловање се програмЗ. Ранковић: Од Клуба дванаесторице до Клуба истраживача, Додатак
Ревије Колубара, август 2002. године.
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ски распрострло и на околину па му је у том смислу и назив
проширен на Друштво за улепшавање Ваљева и околине. Уз велике напоре Друштво је развило још интезивнију, кориснију и
разноврснију активност и покретало и водило нове акције. Ми
на жалост не знамо ни како је оно обновило своје деловање.
Претпостављамо да је до обнове дошло пре априла 1923. године. Наиме 15. априла те године убски лист „Глас Тамнаве“ је
писао о тек изашлој књизи санитетског пуковника у пензији и
витеза Карађорђеве звезде са мачевима др Владимира А. Поповића (Јагодина, 1868 – Ваљево, 1935) “Сунце и ваздух“ коју је
објавило ово Друштво.25
Зна се да су очишћене постојеће и просецане нове стазе за
шетаче, посађено више садница разноврсног дрвећа, иницирана
изградња више комуналних објеката у граду итд. Међутим, како
су му једини приходи били од накнада за коришћење чамаца на
Обници и чланарина од 24 динара годишње, није се могло учинити много више. Зато су прикупљани прилози од утемељивача
и добротвора, а у томе је нарочито био значајан допринос вишегодишњег председника овог друштва Павла Миросавића, управника Ваљевске трговачке банке.
Према писању Гласа Ваљева, у броју од 12. августа 1928. године, Ваљевска општина дала је и земљиште иза касарне на Пећини
ради просецања нове стазе. Она је директно повезивала данашњу Карађорђеву улицу преко Ајхингеровог брда, односно изнад пре неку годину порушене касарне на Илиџи и преко парка
Пећина са чамцима на Обници. Тиме су шетачи били ослобођени прашине и омогућено им је да брже и лакше дођу до Пећине
(плућа града) и чистог ваздуха. Поводом отварања новопросечене стазе, Управни одбор овог друштва у парку Код чамаца приредио је летњи концерт са игранком. Присутне је том приликом
забављао оркестар војне музике. Улазнице су биле пет динара,
а деца и ђаци плаћали су два динара.26 Те године организован је
обилазак и оцењивање уређења и одржавања градских кућа, али
и још неке активности.
Годину дана касније, према писању истог листа, у броју од
16. јуна 1929. године, Управа Друштва за улепшавање Ваљева,
З. Ранковић: Ваљевски крај у XX веку – Хронологија, Ваљево, 2002, 98.
26 Исто, 107
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одлучила је да уведе и електрично осветљење од вароши до
Пећине. Није нам познато да ли је ова одлука и реализована,
али знамо да је Друштво имало финансијских проблема и да
се обратило грађанима следећим апелом: Кад сви будемо чланови овог Друштва и кад га сви свесрдно морално и материјално помогнемо, онда ће Друштво бити у стању да развије све
далекосежне послове око улепшавања Ваљева и околине, те ће
наше место, као и пре рата бити привлачан крај за излете,
ескурзије и летовање што ће доприносити напретку и моћи ће
да предњачи осталим варошима ако не као најлепше, а оно бар
једно међу најлепшим варошима у нашој држави по природној
лепоти и чистоти. А то може служити на част нама. Зато
сви помогнимо ово друштво, чувајмо његове тековине и пропагирајмо његове племените идеје.
У међувремену реализовани су радови на још неколико локација и објеката па је објављено још неколико новинских вести
које сведоче о његовој активности у међуратном периоду. Најзад,
учитељ Михаило Д. Максимовић (Ваљево 1872 – Ваљево, 1915)27
је у листу „Самоуправа“ изнео тврдњу да је „вредно Друштво за
улепшавање Ваљева на Обници установило – набавило чамце
једну од најлепших и најкориснијих забава“.
Из јула и августа 1932. године има више вести о концертима
на Пећини код чамаца у организацији Друштва за улепшавање.
Осмог маја 1932. године у пивници Србија одржана је нова редовна скупштина овог Друштва. Тим поводом објављена је и вест
да је преминули ваљевски воскар Милош Тешић оставио тестаментом овом Друштву, чији је члан био од оснивања, новчани
прилог у износу од 250 динара. С тим у вези наглашавано је да
је то Друштво основано и одржавано приватном иницијативом
и да служи најбитнијим потребама становништва.28 У то време
оно је имало око 150 чланова који су плаћали месечну чланарину
од по два динара.

Отац познате песникиње и академика Десанке Максимовић, такође песник али и просветни, културни и задружни прегалац који је преминуо у
Првом светском рата од тифуса 4. марта 1915. године у Ваљеву.
28
З. Ранковић: Од Клуба дванаесторице до Клуба истраживача, Додатак
Ревије Колубара, август 2002. године.
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Иницијатива за изградњу хотела „Промаја“
Са жељом да се да нови подстицај раду тог друштва 1935. године покренуто је неколико занимљивих иницијатива. Пре свих
да се Друштво омасови, а његов рад добије на интензитету, разноврсности и значају кроз реализацију петогодишњег плана рада.
Потом да се на доминантном платоу, одмах изнад бунара на Ајхингеровом брду, изгради ресторан са лепим погледом на Ваљево.
Тим поводом читаоци су обавештени да млади ваљевски, а потом
и познати српски архитекта Момчило Белобрк (Ваљево 1905 – Београд, 1980) већ пројектује ту грађевину. То је објекат који је касније назван хотел Промаја, који је осамдесетих година XX века
након извесне доградње и адаптације претворен у зграду у којој
је деценијама крајем XX и почетком XXI века било смештено и
радило Дописништво Радио телевизије Србије из Ваљева.
Тада је покренуто још неколико вредних и корисних иницијатива. Пре свега да се направе прилази том објекту, да се на Пећини сагради спортски стадион, подигне купатило са плажом
код састава Обнице и Јабланице итд. Било је и иницијатива за
установљење археолошког музеја у знаменитој кући Ненадовића
у Улици проте Матеје у Ваљеву29, где би временом требало сместити и ово Друштво итд.30
Ово Друштво имало је један кућерак на Пећини у којем је извесно време становао Страхиња - Страјин Минић (Драчић, 1888
- Равње, 1942) из Драчића, који је био ангажован на издавању и
чувању чамаца. Пошто је Минић био кандидат за члана КПЈ, то је
тај кућерак био и значајно упориште револуционарног радничког покрета и КПЈ ваљевског краја. Поред повременог састајања
и размене најактуелнијих информација комуниста и сарадника
он је неко време служио и за скривање технике Окружног комитета КПЈ за Ваљево.31 Због сарадње са партизанима Страхиња је
заклан од четника 31 децембра 1942. године. И његову ћерку ЈоТамо где су сада зграда бивше Хипотекарне банке односно Службе друштвеног књиговидства (СДК-а) и управна зграда бившег Грађевинског предузећа „ Јабланица“ у Ваљеву.
30
Ј. Лазић: И опет о Друштву за улепшавање Ваљева, „Глас Ваљева“, Ваљево,
31. март 1935. године.
31
З.Јоксимовић: Револуционарни раднички покрет у ваљевском крају, Ваљево,
1981, стр. 348
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Чамци на Обници

ванку – Јоку, као партизанског сарадника и позадинског радника такође су заклали четници, 26. априла 1943, а кћи му Миленка
– Миља, била је борац Ваљевског и Ужичког партизанског одреда, заробљена и спроведена у логор на Бањицу, где је стрељана.32
Логично, Друштво за улепшавање Ваљева највише је радило
на уређењу Ваљева, посебно његових излетишта Видрака и Пећине. Шта су она значила житељима Ваљева и околине можда
доста показује податак да их је Душан Ст. Петровић33 стиховима
овенчао у песми На Видрачкој стени где се каже:
Јутрос кад сен поче јављат’ светлост дана
Пољем бледих ружа и пољем љиљана
Блесну сунчев талас сребрнасто бео
И охрабрен зором диже ноћни вео.
У шуми тишина, а Обница доле
Ваља се и хуји – таласи жуборе,
Скакућу по грању. Сунце пече – горе
А тихани ветрић нијао је боре.
А где видик тамо у свој наготи
Румени полако. У ратној грозоти
Моје место снева. Дан се ближи крају.
Ја сам тада снев’о о свом завичају.
Споменица палим борцима и жртвама фашистичког терора општине Ва
љево 1941-1945, Ваљево, 1995, 89. и 90.
33
Душан Ст. Петровић: Песме, Београд, 1934.
32
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Оснивање Друштва за улепшавање Ваљева
и унапређење туризма
Са II светским ратом замро је рад и овог Друштва. У јесен
1941. године Немци су се плашили напада партизана, па су посекли шуму на Видраку. Требало је три четри деценије да се она обнови. На жалост, није то једини атак на Видрак јер је Трговинско
предузеће Будућност 1953. године почело да копа по њему да би
градило магацин експлозивних материјала, али је након протеста љубитеља природе од тога одустало. Потом је Предузеће за
путеве почело да отвара каменолом око 300 метара од млина, али
су љубитељи природе и то осујетили.
Већ 16. марта 1946. године покушано је обнавање Друштва за
улепшавање Ваљева. Тада је изабрана његова привремена управа. Договорено је и оснивање прве бригаде која ће се бавити заштитом дрвећа у читавом крају итд.34 Ипак, тек 30. априла 1952.
године поново је обновљен рад овог друштва, али под називом
Друштво за улепшавање Ваљева и унапређење туризма. Његов
основни циљ био је учинити што више око уређења града и туристички интересантних места у околини35 и пропагирања туризма, а нарочито да се запосленима омогући провођење недељног
одмора у природи. Током 1952. обновљена је Араповића чесма
испред ваљевске Пиваре, а неколико година касније и рибњак.
Из документације о раду овог друштва, која се чува у Међуопштинском историјском архиву у Ваљеву, види се да је на његову иницијативу Народни одбор општине Ваљево доста радио
на уређењу Пећине, Видрака, парка код Јадра, изградњи парка
код Музеја и слично. Иницирана је масовнија и интензивнија изградња викендица на Дивчибарама и уређење те ваздушне бање;
организовано више излета, припремљен и штампан водич Ваљево и околина; организовано више туристичких друштава по околним селима; израђивани и продавани многобројни сувенири.
Угледни туристички посленик Богољуб Бока Лома у Напреду,
од 16 марта 1984. године, овако је описао Друштво за улепшаЗ. Ранковић: Ваљевски крај у XX веку – хронологија, Ваљево, 2002, 169.
А тада је процењено да су то: Петница, Ћелије, Поћута са манстиром Пустиња, Маглеш са Растилом; Брежђе, Крчмар, обронци Медведника и Повлена, Дивчибаре и Бранковина.
34
35
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вање Ваљева и унапређење туризма: Ово Друштво основано је
међу првима у Ваљеву и нашој Републици. Оно је одмах на основу усвојеног програма преузело низ акција како на улепшавању и
уређењу града, тако и на организовању масовних излета Ваљеваца у поједина околна места, најчешће на Дивчибаре. У том
циљу је Друштво у сарадњи са дописницима београдских листова, објавило више чланака о лепотама, природним реткостима и културно-историјским споменицима нашег краја. Маја и
јуна 1953. године снимљен је и филм Излет у Ваљево и околину.
Филм је обухватио одлазак излетника у ваљевски крај: Ваљево,
Петницу, Бранковину, Белу Цркву, Јабланицу са манастиром Пустиња, и Дивчибаре. У склопу тога приказане су и могућности
лова, риболова и планинарења.
Друштво за улепшавање Ваљева и унапређење туризма често
је приређивало концерте у граду, али по сећањима старијих посебно су остали запамћени концерти у парку на Пећини. На том
месту налазило се мало језеро, начињено од вода Колубаре, Обнице и Јабланице, па су у близини чамаца, у предивној природи
одржавани концерти класичне музике. Обично је свирао војни
оркестар. Овакви музички догађаји су били омиљена врста забаве тадашњим Ваљевцима а нарочито младима, Ти концерти
су најчешће одржавани од маја до септембра. То је уједно било
летње састајалиште омладине и оновремене господе.36
Друштво за улепшавање Ваљева и унапређење туризма поклањало је дужну пажњу пропаганди туристичких потенцијала
овог краја. Издало је већи број разгледница попут оних: Парк на
Пећини пред рибњаком, Вожња чамцима на реци Обници, Средњи
павиљон на Видрачкој стени, Капија Друштва за улепшавање
Ваљева и околине на Пећини итд. Маја 1953. године у Ваљеву
је почело снимање филма “Ваљевска нахија“. Филм је снимала
„Авала филм“ у организацији Туристичког савеза Србије. Скоро
истовремено почели су радови на уређењу Петничке пећине. На
излазу реке Бање из каменог гротла наш познати вајар Марко
Брежанин почео је да клеше ликове народних хероја Драгојла
и Мише Дудића и Жикице Јовановића Шпанца. Било је предвиђено да исклеше и лик народног хероја Стевана Филиповића
Д. В. Поповић: Музика и Ваљевци (1918-1941); „Ваљевски алманах“, Београд,
2004, књ. V, 295.
36
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и устаничких војвода Алексе Ненадовића и Илије Бирчанина.37
Прерана смрт вајара омела је да до краја реализује своју намеру.
Маја 1956. године је основан Туристички савез среза Ваљево,
па пошто се очекивало да он обавља и ове послове почела је да
јењава његова активност те је Друштво за улепшавање Ваљева
и унапређење туризма престало са радом 1959. године. Иначе,
највеће заслуге за успешан рад тог Друштва у поратном периоду
припадају Богољубу - Боки Ломи, Ратку Китановићу, Костадину
- Који Стојановићу, Александру Лазићу, Ради Драшковићу, Луки
Милуновићу, Дики Драшковићу и још некима.38 На жалост, нико
од њих више није међу живима.
Захваљујући перманентној бризи о нашем граду стара градска чаршија „Тешњар“; Градски трг, Трг војводе Мишића, парк
Пећина, поједина стамбена насеља, Кнез Милошева улица, зграда Ваљевске гимназије, адаптиране судске зграде и још понешто
постали су понос овог града. Надали смо се да ће то бити и Градски тржни центар, дечије игралиште на Пећини и евентуално
још нешто и тако постати пунктови којима би се почетком XXI
века поносили. Желели смо да таквих средина и објеката убудуће буде што више. Међутим, о њима последњих година брину
само општинске власти, поједине стручне службе и јавна комунална предузећа.
Иницијатива
Туристичка организација Ваљева у протеклом периоду доживела је више организационих и статусних промена. Како није ни
технички ни финансијски оспособљена, а изгледа да ни нормативно није у позицији да се бави тим пословима та очекивања су
изневерена. Зато има све више потребе да се обнови рад Друштва за улепшавање Ваљева и да се у тај посао укључи што већи
број наших суграђана. Пре свега да би поправили квалитет живота становника Ваљева, али и да би се овом граду на Колубари
повратила репутација једног од лепших и привлачнијих градова
у Србији.
Д. Бајић: Ваљевски времеплов 1944–1984, Ваљево, 1986, 83. и 84.
М. Радојчић: Друштво за улепшавање Ваљева, “Напред”, Ваљево, 2391, 18.
новембар 1994, 15.
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Нажалост последњих деценија услед економског кризе у земљи, пре свега услед бомбардовања наше земље и нашег народа
од стране Нато снага, пропалих приватизација, па и политичких промена, стање у овој области је радикално промењено.Оно
тражи брже и ефикасније реаговање власти, веће ангажовање
инспекцијских служби, комуналне полиције и јавно комуналних
предузећа, а посебно радикалнију промену свести грађана.
Са стварањем нове атмосфере у граду нужно је покренути и
веће учешће грађана у овим пословима. Пожељно је подстаћи и
на све начине подржати самоорганизовање грађана ради бржег
и ефикаснијег решавања ових нагомиланих проблема и враћања
изгубљеног имиџа града. А то би могло бити савременије и модерније образовање Друштава за улепшавање града или сличних
друштава. У време великих транзиционих промена, недовољне
запослености па и извесних оскудица немогуће је све професионално урадити, па то захтева ангажовање што већег броја
грађана. Поред превентивног деловања на своју децу, суседе, познанике и друге они би могли значајно доприносити отклањању
поменутих недостатака, па и покретати и водити разне акције и
активности. То би могле бити: акције за уклањање дивљих депонија, озелењавање и пошумљавање појединих локација, покретање акција да се уз подршку града и надлежних институција
уклоне или заклоне руине које непријатно делују, уређење зидова и фасада јавних грађевина и стамбених зграда, организовање
надметања за најлепшу кућу и башту, најуређенији балкон и
слично. Без сумње биће још доста занимљивих иницијатива али
се треба побринути да убудуће буде више оних који ће се старати да се оне преточе у праксу. Ангажовање наших предака и
примери наведених друштава су прави путоказ куда би требало
на овом плану ићи уз извесне модификације и освремењавање.
Уверен сам да ће сви делатници на овим пословима имати
блиске сараднике у: Еколошком друштву „Градац“, Друштву младих истраживача „Владимир Мандић Манда“, Одреду извиђача
и планинки „Илија Бирчанин“ и још неким, јер и они у својим
програмима имају рад на заштити и очувању животне средине, а
познато је да су се већ опробали на сличним акција.
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Резиме
Из овог произилази да је у прошлости на развоју и уређењу Ваљева доста
урађено, али то није довољно и треба и даље радити. Досадашња искуства
показују да све не могу остварити органи локалне самоуправе и надлежне
установе и службе. Отуда је неопходно знатно веће ангажовање грађана.
А да би се то остварило треба се ангажовати на промени свести о граду и
овим питањима, али и постојање бар једне организације која ће се трајно,
организовано и упорно борити за што лепши изглед нашег града. Имамо
довољно искуства шта би се могло и требало урадити али је потребно да се
сачини акциони програм за отклањање уочених недостатака, омасовљење и
веће ангажовање свих заинтересованих за лепши град и бољи живот његових грађана.
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ЉУДИ И БРОЈЕВИ
ОСЕЧАНСКИ КРАЈ У РАТОВИМА 1912-1918.
АНАЛИЗА ГУБИТАКА БОРАЧКОГ И НЕБОРАЧКОГ
СТАНОВНИШТВА
Тема губитака становништва осечанског, али и многих других
крајева Србије чини се на жалост неисцрпна. Можда још поразније од самих бројева исудбине страдалих, чине се манупулације
на ову тему. Без икаквих конкретних извора, паушално и крајње
сензационалистички бројеви жртвава се умањују, још чешће
увећавају, поглавито из политичких или неких других разлога.
У знатно ређим и за историографију сигурно значајнијим случајевима истраживачису били поистовећенији, а њихова истраживања дубља и тиме свакакотемељнија.Ова констатација
у највећој мери односи се на радове, монографије, Милорада
Радојчића вишедеценијског истраживача на тему губитака становништва овог дела западне Србије у току ратне кампање 19121918. Следећи једно од дела овог аутора, већ поменуту монографију са списком жртава Осечанског краја, покушаћемо, да овде
изнете чињенице прикажемо путем статистике.1 Стога овај рад
треба посматрати као својеврстан приказ, али и допуну, у смислу
бројчане анализе. Како су већ објављена или у припреми слична дела посвећена жртвама Мионичког и Убског краја, сматрамо
корисним, да се и у наредним бројевима овог часописапримени
сличан аналитички приступ, чиме би се уз даља поређења приМ. Радојчић, Осечански крај у ратовима 1912-1918. Поменик ратним жртвама, Осечина-Београд, 2018.
1
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ближили најтачнијем, сигурно не потпуном броју, страдалника
из ових крајева, потпуно свесни да се у овом случају не ради о
пуком пребројавању имена већ о стварним људима и њиховим
често злосрећним судбинама.
У представљеном раду служили смо се табеларним системом,
пошто смо сматрали да су подаци изнети на овај начин вероватно најцелисходнији. На овај начин је најпре представљен укупан
број жртавасвих 17 села осечанског краја, каои саме Осечине. Табела садржи и поделу према полу, укључујући и проценте једног,
односно другог.
Даља анализа сврстана у оквирима две табеле односи се
искључиво на мушки део популације осечанског краја. У овом
случај раздвојене су жртве цивилног и униформисаног дела популације, наравно и овде исказане у процентима.
Друга овде приказана табела односи се искључивона униформисана лица страдалау Првом и Другом балканском рату,при
чему одмах треба навести да је њихов број односно проценат сигурно нешто већи. Наиме, у прилично великом броју случајева
наводи се једино „страдао у рату”, тј. без конкретног одређења
о ком се сукобу стварноради. Стога је број, самим тим ипроценат погинулих и умрлих у Балканским ратовима, сигурно нешто
већи од наведених 11%. Овом приликом посебно треба нагласити да је проценат погинулих војника из осечанског краја у
односу накомплетан састав учесника ова два рата (укупно 402
000) дупло већи од просечног (5,5%).2 Овај постотак може се најбоље објаснити учешћем војника овог краја ( 5. пук) у Албанској
операцији 1912-1913. а посебно губицима у нападу на Брдицу,
код Скадра.3 Сви ови подаци можда су најконкретнији доказ да
опсада Скадра није била само црногорска акција, како је приказивала досадашња историографија, већ заједнички ратни напор,
уједно и страдање војника Црне Горе и војника Србије.
На жалост следећи рат био је још крвавији а последице много
погубније. О томе, боље од свих овде изнетих бројева и табела,
сведочи навод да је иза Живојина Ивића из Горњег Црниљева,
Ж. Павловић, Студије о Балканским ратовима, Лазаревац 2017, (репр.),стр. 47.
О овом опширније: М. Милићевић, Рат за море. Дејства српских трупа у
северној Албанији и на приморју од 23. октобра 1912. до 30. априла 1913. године, Београд, стр. 178-211.
2
3
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ветерана Балканских ратова, умрлог на Крфу 1916. године остало шесторо сирочади. Из истог села, као редови Дринске дивизије, погинула су и браћа Новаковић. Било их је шесторица.4
Иза наведеноних табела следе оне које анализирајусмртност
деце овог краја у времену од 1912-1918. године. Ова табела, као
што је дато у напомени, сигурноје најнепрецизнија и тиме сигурно најдискутабилнија. Заправо највећи проблем је у томе што је
у маси случајева дато само име, без икаквих других ознака попут
- редов, удата, отац или сл. чиме би се бар на известан начин
могла установити категорија односно узраст преминуле/преминулог. Због овога смо, као што је даље наведено, увели и извесне податке из ранијег мирнодопског периода, чиме смо овај део
анализе учинилим барем нешто прецизнијим.
Аутор је у својој монографији навео и „странце” тј оне који
су током ратова 1912-1918. изгубили живот на тлу овог краја.
Сматрали смонеопходнимпоменути и ове жртве, тачније њихов број, тим пре што оне чине више од десет посто укупно изгубљених живота. На крају, искористили смо и чињенице о садашњем стању популације 9 (попис 2011) од тадашњих 17 села,
које недвосмислено указују да је број житеља данас прилично
умањен у односу на почетак ратне кампање 1912-1918. Колико
се ова непобитна чињеница може приписати искључиво ратним
губицима сигурно је још једно од неразрешених питања наше
новије историје.
Укупан број Жртве Осечинског краја 1912-1918. године
према полу (број и проценти)
Место
Бастав
Белотић
Братачић
Гор. Црниљево
Гуњаци
Драгијевица
Драгодол
4

Бр. жртава
%

114
62
96
107
256
188
213

Мушкарци
%

81/71
46/74
60/63
92/80
243/95
112/60
193/91

Жене
%

Нап.

33/29
16/26
36/37
15/20
13/6
76/30
20/9

М. Радојчић, нав. дело, стр. 110, 113.
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Комирић
Коњуша
Лопатањ
Осечина
Остружањ
Пецка
Плужац
Сирдија
Туђин
Царина
УКУПНО. ОБА
ПОЛА. %

291
55
377
457
245
29
201
101
58

180/61
29/53
244/65
321/70
154/69
24/83
147/73
69/68
44/76

111/39
26/47
133/35
136/30
91/31
5/17
54/27
32/32
14/24

3281

2452/75%

829/25%

431

413/96

18/4

**

** Проценти су заокружени према важећим правилима

БРОЈ ПОГИНУЛИХ И УМРЛИХ ПРИПАДНИКА МУШКЕ
ПОПУЛАЦИЈЕ И БРОЈ (ПРОЦЕНАТ)СТРАДАЛИХ У
УНИФОРМИ
(проценат искључиво у односу на мушки деопопулације)
Место
Бастав
Белотић
Братачић
Г. Црниљево
Гуњаци
Драгојевица
Драгодол
Комирић
Коњуша
Лопатањ
Осечина
Остружањ
Пецка
Плужац
Сирдија
Туђин
Царина
Укупно

92

Укупан број
страдалих
мушкараца
81
46
96
92
243
188
193
180
55
244
321
154
24
147
69
44
413

Број
Настрадалих
у униформи
45
28
10
29
132
40
116
61
7
100
204
46
19
99
30
29
363

56%
16%
36%
32%
54%
21%
20%
34%
13%
41%
64%
30%
79%
67%
43%
66%
88%

2456

1358

55%

%

Нап.

Осечански крај у ратовима 1912–1918. – анализа губитака борачког и неборачког...

БРОЈ ПОГИНУЛИХ МУШКАРАЦА У УНИФОРМИ У
ДВА БАЛКАНСКА РАТА И ПРОЦЕНАТ У ОДНОСУ НА
ЦЕЛОКУПНЕ ГУБИТКЕ УНИФОРМИСАНИХ МУШКАРАЦА
У ВРЕМЕНУ 1912-1918. ГОДИНЕ
Место
Бастав
Белотић
Братачић
Г. Црниљ.
Гуњаци
Драгојевица
Драгодол
Комирић
Коњуша
Лопатањ
Осечина
Остружањ
Пецка
Плужац
Сирдија
Туђин
Царина

Број погинулих
униформисаних
лица
4
6
/
4
6
15
8
19
3
13
17
5
/
7
1
8
4
120

Укупан број
погинулих
униформисаних
лица
45
28
10
29
132
40
116
61
7
100
204
46
19
99
30
29
363
1358

%
7%
21%
/
14%
5%
38%
7%
31%
42%
13%
9%
11%
/
7%
0,5%
28%
1%
11%

Нап.

*

**

***
****

*****
******

* Од 6 погинулих из села Белотић 5 је погинуло у акцији на Брдици код Скадра.
** За још шесторицу из села Гуњаци није наведен конкретан рат већ само ознака
«погинуо у рату»
*** У случају села Лопатањ слично као и код Гуњака за још шесторицу страдалих није
наведен конкретан рат. Исто се односи и на села Остружањ (2) и Сирдију (2)
****** Од свих села овде је највећи број неконкретних навода тј „страдао у рату“

БРОЈ УМРЛЕ ДЕЦЕ (до 16 година) И ПРОЦЕНАТ У ОДНОСУ
НА УКУПНЕ ГУБИТКЕ СТАНОВНИШТВА У НАВЕДЕНИМ
СЕЛИМА ОСЕЧАНСКОГ КРАЈА
Место

Бастав

Белотић

Број страдалеЦЕ

20
9

% У ОДНОСУ НА
УКУПАН БРОЈ
СТРАДАЛИХ

НАП.

16%
15%
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Братачић
Гор. Црн.
Гуњаци
Драгијевица
Драгодол
Комирић
Коњуша
Комирић
Лопатањ
Осечина
Пецка
Плужац
Сирдија
Туђин
Царина

Укупно:

40
3
8
54
2

62
19
62
93
85

1
34
31
12

8
543

42%
3%
3%
29%
1%
21%
35%
21%
25
19%
3%
17%
33%
21%
2%

*
*
*

16%

*** У случају Белотића (29) Горњег Црниљева (30) недостаје готово половина
података о узрасту страдалих. У случају села Гуњака око четвртине (25) тако
да су наведени бројеви, односно проценти прилично непоуздани. Сличан
случај, у нешто мањој мери је и са селом Драгодол (42) где нам недостају
подаци за петину страдалих.

Најпрецизније податке имамо за село Комирић (62) пошто
ту немамо само оне са именом већ и још понеки податак који
знатно прецизније указује на њихову старост. Јако велики број
непознатих јавља се и у селу Царина, где је најчешће обележје
«страдао у рату» из чега се може барем начелно закључити да
се ради о одраслој особи, мушког пола. Најпрецизније податке
имамо у случају села Комирић (сва имена, узрасте) тако да ове
податке, у погледу смртности деце (21%) можемо узети и као
неку врсту репрезентативног узорка. Судећи по овом смртност
деце осечанског краја је вероватно за најмање четвртину већа од
просека који према овде наведеним, поново наглашавамо непотпуним подацима износи 16%. Тврдњу о знатно већој смртности
поткрепљују извори који се односе на предратни период, конкретно, Сундхаузен, као и подаци домаће статистике засноване
на основу пописа. Према првом наведеном, смртност деце у Србији, само до навршене прве године износила је 24%, док се у
оквирима даљих годишњих распона (2-4, 5-9, 10-14) она кретала
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око просечних 1%.5 Према овоме, до навршених 14 година старости смрт је у Србији односила. нешто испод 28% деце.
Готово исте податке о смртности деце до једне године старости
(25%) дају и домаћи извори, с тим што даљи распони година,
до навршених 15, дају још драстичније податке (31%).6 Из тога
следи да више од половине деце у Србији тога времена у миру
није дочекало пунолетство. Реално је могуће претпоставити да
је у ратним условима овај проценат и у осечанском крају био
далеко већи од приказаних 16%.
СТРАДАЛИ ИЗ ДРУГИХ КРАЈЕВА НА ПОДРУЧИЈУ
ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА У ПОМЕНУТИМ РАТОВИМА
УКУПНО СТРАДАЛИ
477

МУШКАРЦИ %
469 (88,5)

ЖЕНЕ %
8 (1,5%) *

*У већини ових случајева (5) ради са заправо о женској деци у доби од 2 до
15 година.

УКУПАН БРОЈ ЖРТАВА (НА ОСНОВУ ЗБИРА СТРАДАЛИХ
ЖИТЕЉА ОСЕЧИНЕ И ОНИХ ИЗ ДРУГИХ КРАЈЕВА СРБИЈЕ )
УКУПНО СТРАДАЛИ
3758

МУШКАРЦИ %
2911 (78%)

ЖЕНЕ %
837 (22%)

БРОЈ СТАНОВНИКА ДЕВЕТ МЕСТА ОСЕЧАНСКОГ КРАЈА,
ГУБИЦИ У РАТОВИМА (%) И СТАЊЕ ПРЕМА ПОПИСУ ИЗ
2011. ГОДИНЕ
МЕСТО
Лопатањ
Црниљево
Осечина
Плужац
Драгијевица
Сирдија
Остружањ

ГОДИНА
1910.

ГУБИЦИ

%

1939.
437
1001
404
531
303
598

377
114
457
201
188
101
245

19
26
46
50
35
33
41

Становници
према
попису 2011
1123
477
2730
520
533
241
489

напомена
*

H. Sundhassen, Histrorische Sratistik Serbiens 1834-1914. it europischen Verdlei
chsdaten, Munchen, 1989, str. 152-155.
6
СТАТ, стр. 77-78.
5
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Милић Милићевић

Братачић
Туђин
Просек%

227
254

96
58

42
23
35

258
171

* Данас Горње и Доње Црниљево

Поређења која је према изнетој табели могуће спровести дају
нам ни малоружичасту слику. Наиме већина насеља овог краја,
изузев Осечине чији се број становника готово утростручио,
имала су током последњих стотину година мали или тек
симболичан раст. Супротна тенденција, опадања становништва
јавља се у готово половини насеља и то у стопи од четвртине, па
чак и трећине ранијег броја (1910. год.). Једини изузетак између
ових трендова је село Драгијевица које поредећи 1910. и 2011.
има готово у потпуности идентичан број житеља.
Наведено стање може се тумачити на различите начине
-учешћем различитих историјских процеса, попут преласка из
села у град, у конкретном случају Осечину, мањим наталитетом
и сл. Ипак, проценат смањења броја становништва од чак
просечних35%до времена почетка ове деценије више је него
довољно уочљив.То у извесној мери сугерише да се осечански
крај од времена Ратова 1912-1918. у потпуности, никада није
демографски опоравио.
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УСИНОВЉЕЊЕ ЖИВОРАДА КОРАЋА, МАТУРАНТА
ВАЉЕВСКЕ ГИМНАЗИЈЕ
Живорад Кораћ рођен је у Ваљеву 17. фебруара 1901. године од оца Сретена и мајке Софије у средње имућној породици.
Сретен Кораћ бавио се кафеџијским послом и држао је кафану
у старом делу вароши. Живорад им је био треће дете, законито,
а свештеник који га је је крстио био је ваљевски парох Михаило
Вићентијевић. Кумови су били Саватије и Нерка Радивојевић,
ваљевски трговци. По избијању Првог светског рата, Сретен
Кораћ мобилисан је у војску, у јединице Дринске дивизије; крај
рата неће дочекати. Велика немаштина надвила се над младим
Живорадом, ђаком ваљевске Гимназије, који је доспео у врло
тежак материјални положај после погибије оца.1 Наиме, за добијање било какве дечје потпоре био је престарио, јер по закону
угрожена деца су помагана извесном сумом новца до навршене
16, или у случају похађања Гимназије до навршених 18 година
живота. Тешка Живорадова животна прича била је позната Драгутину Дуфки, нареднику музичару Дринске дивизије, породичном пријатељу Кораћевих. Дуфка је имао племениту идеју да помогне младом Живораду, те да му промени живот.
Каква је била животна судбина Софије Кораћ, мајке Живорадове, из доступних извора нисмо утврдили – нап. аут. Ваљево је у рату изгубило чак
58,2% мушког одраслог становништва у односу на предратни број. О мајци
као стубу породице и представнику исте пред војном окупационом влашћу
видети Божица Младеновић, Породица у Србији у Првом светском рату, стр.
13-14, 43, 98-99, Историјски институт, Београд, 2006.
1

97

Дејан В. Поповић

Драгутин Дуфка је пореклом Чех. Војну музичку школу завршио је у Аустроугарској, а дошао је у Србију крајем 19. века, где
је и добио запослење у Ваљеву, у Дринској дивизији као војни
музичар. У новој отаџбини се оженио Маријом. Војни оркестар Дринске дивизије, у коме је музицирао Дуфка, свирао је за
грађанство вароши у парку Пећина, као и по градским улицама за време празника и свечаности. Оркестар Дринске дивизије
формиран је 1889. године, а од 1899. године војна музика је заступљена и у пешадијским пуковима2. Овај сјајни виолиниста
свирао је и у малом камерном саставу, формираном 1912. године,
чији су покретачи, између осталих, били Јан Јован Урбан, композитор и капелник војног оркестра Дринске дивизије, и млади
Живорад Грбић, у то време талентовани музичар, а касније хоровођа, музички педагог и професор музичке Академије у Београду3.
Након Великог рата, оркестар је поново формиран у јесен
1919. године, и варирао је од квартета до секстета. Поред ових
активности, Дуфка је приватно држао у Ваљеву часове музике.
Будући да је био изузетан виолиниста, многе богатије породице
желеле су да музички образују своју децу код њега. Тако су ученици Драгутина Дуфке били и Жикица Јовановић Шпанац, будући револуционар, као и син међуратног председника општине
Александра Ломе (Ломића), Бранислав.4
Гордана Крајачић, „Војна музика и музичари 1831-1945“, стр. 29-30, Војска,
Београд, 2003.
3
Дејан В. Поповић, Музика и Ваљевци (1918-1944), Ваљевски алманах, свеска
V, стр. 289-311, Београд, 2004. Дуфка је поред виолине свирао и виолончело,
па је држао и часове овог инструмента.
4
Бранислав Лома био је ученик Дуфкин од 1922. до 1932. године, а и Живорад
Жикица Јовановић, потоњи Шпанац, у истом периоду. Обојица су свирала
у Гимназијском гудачком оркестру под покровитељством проф. Живорада
Грбића – Жикица Јовановић виолину и виолончело, а Бранислав виолину.
Двојица пријатеља дружила су се и ван музике; када су 1935. године расправљали о политичким темама у земљи и иностранству, у пејзажима парка
Пећине, Бранислав се залагао за демократски политички систем енглеског
типа у Краљевини Југославији; разочаран таквим размишљањем, а већ комунистички настројен, Жикица је одбрусио свом пријатељу: „Ти си једна
обична политичка жабокречина!“ Два пријатеља се никад више нису сусрела – казивања Бранислава Ломе аутору текста јуна 2001 и јула 2005 године.
2
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Године 1922. при Дринској дивизији свирала је војна музика
под капелником Миланом Бузином и у свом саставу је имала 32
музичара, а један од њих је био и Драгутин Дуфка5.
Дуфка није имао своје деце, а зашавши у године, мала је била
вероватноћа да ће их икад имати. Стога, одлучио се да усини
Живорада.
На адресу Суда општине града Ваљева дана 20. марта 1921.
године упућена је молба Драгутина Дуфке, наредника музике
Дринске дивизије, о усиновљењу Живорада Кораћа, ђака матуранта Ваљевске гимназије. Суд је наредног дана оверио уверење
у коме је констатовано да је поменути Дуфка стар преко 50 година, а да у задрузи нема никог до супруге Марије и посинка Живорада, јер свог порода није имао.6 Уверење је званично потписано
и печатирано од стране Суда и издато је подносиоцу захтева уз
плаћање свих судских трошкова.7 Истог дана (21. марта), Дуфка
је писмом затражио од општинског Суда да се малолетном Живораду одреде заступници. Том приликом дошао је у Суд у присуству сведока, а у представци Суду је изјавио:
„Како сам остарио а изрода немам, сем жене Марије, то сам у
уговору са њом узео себи за сина малолетног Живорада, са којим
сам већ и уговор о усиновљењу написао.“8 Општина града Ваљева је 23. марта проследила акт иследном судији првостепеног
Суда о именовању заступника – стараоца малолетног Живорада, и то Илију Илића, обућара, и Живка Луковића, опанчара из
Ваљева, као и три најближа сродника – Милоша Кораћа, трговца, Светозара Матића, ковача, и Милутина Кораћа, магационера
ваљевске штедионице.9 Заступници су се пред Судом примили
Гордана Крајачић, наведено дело, стр. 70
Живорад је незванично посињен 1920. године, од када је живео у домаћинству породице Дуфка – нап. аут.
7 Међуопштински историјски архив Ваљево (у даљем тексту МИАВ), Фонд:
Општински суд (у даљем тексту ОС), 1921. година, неинвентарисана грађа,
зав. под пр. 2916. Председник Суда био је Страхиња Г. Лаушевић, деловођаписар Мих. Ђорђевић, а чланови Суда Коста Тодоровић и Рад. Стефановић.
Председник Суда био је одраније упознат са судбином малолетног Живорада, а његове родитеље је и лично познавао. Дуфка је уплатио 4 динара на име
судске таксе – нап. аут.
8
ОС, 1921. година, дел.бр. Ф-1-72/21
9
ОС, 1921. година, пр. бр. 2990. У то време пунолетство се стицало са навр5
6
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заступничке дужности и одобрили су својим потписом Драгутинов захтев за Живорадовим усиновљењем, те је на основу параграфа 137–145 Грађанског законика и чланова 75 и 94 Суд сачинио, опуноважио на основу закона уговор о адаптацији, која је
постао пуноважан 26. марта исте године.10 Суду је приложен на
увид и извод из књиге рођених цркве у Ваљеву уз потпис ваљевског пароха Михаила Вићентијевића, који је потврдио да у овом
захтеву није било никакве законске препреке за усиновљењем.
Тада је документ званично печатиран и стављен у званична акта
Суда.11
По уговору о усиновљењу, Живорад Кораћ је усвојен без икаквих услова и изузећа, тако да је по закону ступао у сва наследна, уговорна и лична права према поочиму Драгутину као према
рођеном оцу, ступајући под родитељску власт свог поочима, па
је примао на себе све обавезе и дужности које су имала и рођена
деца према својим родитељима. Уговором је утврђено да Живорад поред свог презимена носи и презиме свог поочима, као и
да слави његову крсну славу. На уговор су обојица ставили свој
потпис (као и председник Суда) који је био оверен печатом. У
документу је стајало да је потписани поочим Драгутин старији
више од двадесет година од посинка поменутог Живорада, што
се уклапало у законску регулативу тог доба. Такође, уговором је
потврђено да поочим Драгутин Дуфка није имао никог више од
поменутог Живорада као законитог наследника.12

шеном 21 годином живота. Милош Кораћ, сродник и старалац малолетног
Живорада, био је један од најбогатијих трговаца међуратног доба у ваљевској чаршији – нап. аут.
10
ОС, 1921. година, пр.бр. 9976
11
Акт о усиновљењу Живорада Кораћа оверили су истражни судија Светозар
Матић и писар Суда Ташковић – нап. аут.
12
ОС, 1921. година, пр. бр. 2917 и 2993
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ДРУШТВО ПРИЈАТЕЉА МУЗЕЈА И НЕДЕЉА МУЗЕЈА
1953–1958. ГОДИНЕ
Апстракт: На основу докумената из стручног архива Народног музеја
Ваљево и доступне литературе, приказан је рад Друштва пријатеља музеја
као и програми манифестације Недеља музеја коју је Друштво покренуло
и организовало пуне четири године. Делатност Друштва се огледала у научној и стручној помоћи тек основаном музеју који у првим годинама свог
постојања није располагао са довољно стручним и професионалним кадром.
Активности које је Друштво спроводило током Недеље музеја биле су и васпитно-педагошке, одржана су бројна предавања на тему значаја музеја као
институциије и значаја и потребе сарадње са градским и сеоским школама. Бројне покретне тематске изложбе са аутентичним материјалом којим
је Музеј располагао организоване током тих недељу дана такође су имале
за циљ да приближе становницима и Ваљева и околних села рад музејских
стручњака и укажу на потребу прикупљања што разноврснијег материјала
за музејске збирке.

Према закону о музејима из 1951. године, Музеј врши културно-просветну делатност и има задатак да служи науци и просвећивању народних маса и развоју културе путем систематског
сакупљања, сређивања, чувања, научног обрађивања и популарисања предмета и грађе од значаја за историју, археологију,
уметност, етнографију, привреду краја и друго.1 И две године
након оснивања, Народни музеј Ваљево је радио само на основу одлука донесених на састанцима Савета музеја. Одржано је
пет састанака и на њима су се решавала углавном питања веСлужбени гласник бр.4 НР Србије од 25. јануара 1955, Закон о музејима,
Стручни архив Народног музеја Ваљево, ф.бр:
1
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зана за само функционисање установе, њено сређивање, набавку нових предмета и уобличавање збирки. „‚Чланови Савета су
радили предано по свим овим питањима али и поред великог
залагања они нису могли да пруже Музеју, ону потребну помоћ
коју би пружило особље везано својим радом искључиво за ову
установу.“2
На основу извештаја о раду из 1953. уочава се да се ништа није
урадило на сакупљању и систематском проучавању етнографије и
археологије ваљевског краја. Из свих ових разлога осетила се потреба за интензивнијим интелектуално-научним радом у самом
Музеју, јер су научне институције Српска Академија Наука и Гласило музејско-конзерваторских радника ФНРЈ тражиле радове
из уже специјалности музеја: етнографије, археологије и историје
уметности, који би били публиковани и служили би у уобличавању и у употпуњавању научних сазнања. „У циљу развитка и
унапређења Народног музеја града Ваљева, и да би он достојно репрезентатовао богату историју града и околине уско везане са њим
оснива се Друштво пријатеља Народног музеја Града Ваљева.“3
Оснивачка скупштина одржана је 10. новембра 1953.4 Оснивање Друштва иницирао је Љубиша Милошевић који је постао
и његов председник. На истој скупштини усвојена су правила и
програм рада Друштва. Правила Друштва имала су 19 чланова.
Према њима, Друштво је имало седиште у Ваљеву, са подручјем
Рад музеја у току 1953 године и потребе у 1954 години, Стручни архив
Народног музеја Ваљево, ф.бр.11/п
3
Друштво пријатеља музеја 1953-54, Програм рада Друштва пријатеља
Народног музеја Града Ваљева, Стручни архив Народног музеја Ваљево,
ф.бр:108/д
4
Присутни су били: Рад М.Драшковић, Јеврем Ненадовић, Љубиша
Милошевић, Живорад Гајић, Бранко А.Јовановић, Павле Лазаревић, Милан
Николић, Слободан Ђукић, Будимир Миливојевић, Вук Ђорђевић, Срећко
Јовановић, Слободан Грковић, Драган Стефановић, Александар Тараканов,
Марко Павичевић, Благоје Чупаревић, Богомир Јеремић, Оливера Ранковић,
Душан Томић, Милена Вићентијевић, Станко Савић, Нада Ђорђевић,
Михаило Јевтић, Ђорђе Гостовић, Владан Богдановић, Света Пајевић,
Богдан Ранковић, Милинко Јанковић, Брана Вучићевић, Душан Војиновић
и други. Друштво пријатеља музеја 1953-54, Списак присутних друговаца на Оснивачкој скупштини друштва пријатеља Музеја, Стручни архив
Народног музеја Ваљево, ф.бр:108/д
2
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делатности на територији Ваљева и околине и свој печат округлог облика са именом друштва. Ради развитка и унапређења
Музеја града Ваљева, Друштво је поставило следеће задатке:
1. „Гаји и пропагира међу својим члановима интерес и љубав
према старинама уопште;
2. Проналази и прикупља све ствари које имају музејску вредност, било путем поклона, било путем откупа и ставља га на расположење Музеју града Ваљева.”5
По истим правилима, члан удружења могао је постати сваки
грађанин-ка Југославије који се добровољно упише у чланство.
Чланови су могли бити редовни и почасни. Редовни су били они
који су плаћали уписнину и чланарину коју је одредила Годишња
Скупштина друштва, а почасне је бирала Скупштина друштва
на основу одређених заслуга. Сви чланови су имали своја права и обавезе: учествовање на свим скуповима, акцијама, приредбама и манифестацијама друштва, бирају органе друштва и
буду бирани, редовно плаћају члански улог, обавештавају о постојећим старинама, проналазе и подносе извештај.
Друштво је имало своје органе: Скупштину, Управни и Надзорни одбор и Поверенике.
Скупштина се одржавала сваке године. Бирала је свог руководиоца тј. председника и секретара, као и два оверача записника, чланове Управног и Надзорног одбора и усвајала је њихове
извештаје за претходну годину. Почињала је са радом у час за
који је заказана, ако је присутно више од половине пуноправних
чланова. Одлуке су се доносиле простом већином, а у случају
једнаке поделе гласова, предлог се одбијао.
Управни одбор имао је 7 чланова, изабраних на оснивачкој
скупштини.6 Састајао се најмање једанпута у два месеца. „Дужност управног одбора била је да води све послове друштва, и да
Друштво пријатеља музеја 1953-54, Правила Друштва пријатеља музеја
Града Ваљева, Стручни архив Народног музеја Ваљево, ф.бр:108/д
6
У Управни одбор су изабрани: Брана Вучићевић, управник Градске библио
теке; Александар Тараканов, професор; Марко Павићевић, пензионер; Бла
гоје Чупаревић, професор; Богомир Јеремић, руководилац Музеја и Бранко
Јовановић, службеник Среског суда. Друштво пријатеља музеја 1953-54, Пра
вила Друштва пријатеља музеја Града Ваљева, 2, Стручни архив Народног
музеја Ваљево, ф.бр:108/д
5
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о своме раду подноси извештај Скупштини друштва. Он извршује скупштинске одлуке, доноси прописе о раду повереника
друштва, сазива годишњу Скупштину и предлаже дневни ред.”7
За председника Управног одбора именован је Брана Вучићевић,
за потпредседника Бранко Јовановић, за секретара Богомир Јеремић, а за благајника Благоје Чупаревић.
За разлику од управног, Надзорни одбор су чинила 3 члана: Милинко Јовановић, Владан Богдановић и Света Пајевић.
“Дужност Надзорног одбора је била да прегледа материјално и
финансијско пословање друштва, пословање управног одбора и
да о томе подноси извештај скупштини.”8 Његове седнице су се
одржавале по потреби, а одлуке постајале пуноважне ако је на
седници била присутна већина чланова.
По среским местима и у селима, друштво је имало своје поверенике који су радили по његовим правилима и по налогу
управног одбора који их је и бирао. На скупштини су имали
право учешћа као и редовни чланови, а на седницама управног
одбора њихова улога је била саветодавна.
Друштво је имало и одређена материјална средства која је остваривало преко: уписнина, чланарина, прихода од приредби,
предавања, публикација као и кроз субвенције и дотације народних власти, предузећа, задужбина и легата. Новац се улагао
на уложну књижицу отворену код филијале Народне банке у
Ваљеву. Сталну пуномоћ за подизање новца по штедним књижицама имао је благајник Душан Томић.9
Поред Правила, Друштво је донело и свој Програм рада. На
основу тог програма помагаће Музеј на следећи начин: “Обавештава ће га, својом иницијативом, или по његовом тражењу о
новим открићима културно-историјских споменика, о значајним појавама у народном животу и сл.напр. ако сазна да се на
неком месту приликом каквог копања наишло на остатке насеља
или друге трагове људског живота и културне активности из
прошлости, одмах ће обавестити Музеј и поступити по његоДруштво пријатеља музеја 1953-54, Правила Друштва пријатеља музеја
Града Ваљева, 2, Стручни архив Народног музеја Ваљево, ф.бр:108/д
8
Исто, 3.
9
Друштво пријатеља музеја 1953-54, Српска комунална банка Ваљево, Уложна
књижица бр.294, Стручни архив Народног музеја Ваљево, ф.бр:108/д
7
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вом упутству. Тако исто, ако сазна да се негде налазе, макар и
у приватном поседу, слике уметничке или културне историјске
вредности, архиве, стари рукописи, књиге о томе ће обавестити
музеј. Ако сазна да има особитих установа и обичаја у народном
животу или оруђа или технолошких поступака о томе ће обавестити Музеј.”10 Такође, организоваће колективне посете Музеју,
стараће се о популарисању музејског и научног рада и радити на
културном подизању народа.
Од оснивања па до краја 1954. Друштво је имало 80 редовних
чланова чији је допринос био огроман. „Управо тада је пронађена застава из Првог српског устанка у цркви Грачаници, недалеко од места Поћута код Ваљева и од црквене општине Грачанице
добијена на поклон. Ова интересантна застава на три пера црвено-плаво-црвено, са сачуваном жутом кићанком, белим крстом
са црвеним оцилима и белом круном изнад које је аплицирана
сабља, представља куриозитет јер је израђена у народу, руком,
за потребе устаника.”11 Средином 1953. Музеј је набавио оружје
кнеза Раке Тешића, оригинални рукопис песника Милана Ракића, његовог потомка, као и бајонет из ратова 1914. и 1915.
Друштво пријатеља Музеја постојало је до 1958.
Недеља музеја
Једна од активности Друштва пријатеља музеја била је и организација манифестације „Недеља музеја” која је имала међународни карактер, а покренута је од стране УНЕСКО-а. „Драги
другови, обавештавамо Вас да су наши резултати а посебно форме предвиђене и остварене за време ‚Недеље музеја’ у Југославији из октобра 1954. узете као основа плана који је УНЕСКО
разаслао свим националним комисијама за организацију прве
међународне ‚Недеље музеја’ за 1955. годину”12. Савез музејскоДруштво пријатеља музеја 1953-54, Програм рада Друштва пријатеља
Народног музеја Града Ваљева, Стручни архив Народног музеја Ваљево,
ф.бр:108/д
11
Драгана Лазаревић Илић, Рад Архива и Музеја од оснивања до 1965. године,
Ваљево 1945-1965, саопштења са научног скупа Развој Ваљевског краја 19451965, Ваљево 1997, 246-7.
12
Извештај о раду 1955, Прослава Недеље музеја, Стручни архив Народног
музеја Ваљево, ф.бр:16/п
10
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конзерваторских друштава ФНРЈ послао је Ваљевском музеју
допис са планом и шемом по којој је требало организовати поменуту прославу и по завршетку исте, извештај, о спроведеним
активностима послати Друштву музејско-конзерваторских радника. Извештај је био у виду анкете са следећим садржајем:
1. „Број посетилаца музеја за сваки дан за одрасле: у музејима, на изложбама, на предавањима у музеју, на предавањима ван
музеја, на филмовима...
2. Број сати у које је музеј био отворен- од колико до колико
сати; укупан број часова за време Недеље музеја.
3. Преглед свих приредба: тематске изложбе; предавања у музеју; предавања ван музеја; филмови итд.
4. Преглед штампе и радио емисија: назив чланка/доставити
из новина; трајање радио емисија.
5. Колике и које су пропагандне мере биле предузете: плакати;
огласи; дијапозитиви; разгласне станице; транспаренти и сл.
6. Посебне активности, новине у музеју: отварање нових
одељења, преуређење поставки; оснивање клубова итд.
7. Екскурзије: број учесника; које екскурзије?
8. Конкурси и награде
9. Број и опис пропагандних излога
10. Фотографије: излога; изложбених поставки, публике, предавања и сл.
11. Публикације, проспекти и каталози издати за време ‚Недеље музеја’
12. Остало.“13
У Ваљеву она се обележавала од 1954. па закључно са 1958.
Прве две године се одржала у мају, а касније у октобру. Ради се о
покретним тематским изложбама са аутентичним материјалом
којим је Музеј располагао, а биле су приказане и у неким мањим
местима. Једна таква постављена је септембра 1954. под називом
“Ваљево у борби и изградњи”, коју је организовао Срески одбор
ССРН Ваљева, поводом десетогодишњице ослобођења ваљевског краја. Музеј је за посетиоце био отворен сваког дана од 9-13
часова и од 15-19 часова. „Преко разгласне станице сваког дана
Извештај о раду 1955, Савез музејско-конзерваторских друштава ФНРЈПрослава “Недеље музеја” 1-2, Стручни архив Народног музеја Ваљево,
ф.бр:16/п

13
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објављивано је да је Музеј града Ваљева отворен за посетиоце у
напред наведеном времену и да је улаз бесплатан.”14
За 1955, одређено је да Недеља буде одржана од 15. до 22.маја.
У листу Напред од 20.маја поводом ових дешавања објављен је
чланак „Музеји-чувари културе”. Одржано је пет предавања.
Три у музеју 17, 19. и 21. маја са темом Музеји и школе” и на њима
је присуствовало 275 ђака, и два изван: у Вишој Мешовитој гимназији: „Историја Музеја код нас”, присуствовало 185 ученика
и на Народном Универзитету града Ваљева 16. маја са темом:
“Сујеверје- Наука и наш народни живот” присуствовало је 40
слушалаца. Током ове недеље, а у сарадњи са Етнографским музејом из Београда постављена је изложба „Народна ношња Ваљева и Ваљевске околине”, аутора Љубисава Петровића, етнолога.
Број посетилаца Музеја износио је у категорији школска омладина 524, а одраслих 191.
У 1956. била је од 8-14. октобра. Кустос-етнолог Видосава Милосављевић одржала је предавања са темом: „Надрилекарство и
сујеверје”, где је говорила о вештицама, демонима, вилама, вампирима, покушајима лечења под веома нехигијенским условима,
о сујеверју од рођења до смрти. Отворена је и изложба на ову
тему, материјал је добијен од Етнографског музеја из Београда, а
поставили су је Ђорђе Тешић, кустос Етнографског музеја и већ
поменута Видосава Милосављевић. Изложбу је посетило 5.499
грађана у Ваљеву. После затварања изложба је кренула у села:
Поћуту, Дивце и Мионицу, где ју је видео 3.671 становника, што
је заједно са посетиоцима из Ваљева износило 9.170 лице.
Следеће, 1957. трајала је у периоду од 6. до 13. октобра. У
основним школама одржана су предавања о основним појмовима рада Музеја и приказани филмови о музејима, преко магнетофона са киноапаратуром од 16 мм за ученике средњих школа,
а на уској траци уз претходно излагање о пореклу, значају и развоју музеја уопште и о проблематици Ваљевског музеја за предузећа са већим бројем радника: Крушик, Стеван Филиповић и
Кожара. „Чланци за локални лист Напред: укратко о Недељи
музеја- затим теме: Рад у Музеју са најмлађима; О значају рада у
Извештај о раду 1955, Извештај о постигнутим резултатима у оквиру
“Недеље музеја” 10.6.1955, Стручни архив Народног музеја Ваљево, ф.бр.16/п
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Музеју на очувању и проучавању предмета из периода НОБ-а.”15
Једна од активности била је аранжирање излога код „Воћара”
са етнографским материјалом и легендама о његовом значају.
„Службеник Музеја за рад на етнологији краја пружио је помоћ
Женској стручној школи у настави за одржавање методске јединице „Кројеви женске народне одеће”, 8. октобра у II-1 и II-2 разреду, приказујући делове и комплете женске народне одеће, које
је демонстрирао и тумачио”.16 Десетог октобра, у Дому културе
приказани су филмови „Злато и сребро Задра” и „Шта је споменик културе” пред око 200 грађана, а дванаестог, на отвореном
око 400 грађана је присуствовало приказивању два филма: „Пут
мира” и „Ваљевска нахија”.
Током 1958, Недеља музеја је одржана од 12. до 19. октобра.
Урађена су два плаката на којима је назначено време трајања манифестације, радно време музеја са посетиоцима као и то да је
улаз бесплатан. „На отвореном простору, у улици Војводе Мишића, 14. октобра, са почетком у 13:30 часова, у сарадњи са гарнизоном ЈНА Ваљево пројектовани су филмови: ‘Заставе наше
славе’ (приказује борбу нашег народа за слободу, од Косова до
победе НОБ); ‘Средњовековни епос у камену’ (приказује надгробне споменике – стећке у Босни и Херцеговини и упознаје
са културом мртвих код Богумила); ‘Обедска бара’ (приказује
живот птичије колоније-природе реткости на Обедској бари).
Било је око 400 гледалаца по пројекцији.”17 Наредног дана, 15.
октобра, у сали Дома културе одржано је вече поводом „Недеље
музеја”. Богомир Јеремић управник Ваљевског музеја говорио је
о значају обележавања овакве недеље као и значају споменика
културе и потреби њихове заштите. Публику је чинило око 300
ученика средњих школа и њихових наставника.
Планови, Извештаји, Записници са седница Савета и Стручног већа 1957,
Програм Недеље Музеја од 16-13.октобра 1957, Стручни архив Народног
музеја Ваљево, ф.бр: 15/п
16
Планови, Извештаји, Записници са седница Савета и Стручног већа 1957,
Културно-просветна и пропагандна активност Музеја у 1957, Стручни
архив Народног музеја Ваљево, ф.бр: 15/п
17
Планови, извештаји 1958.године, Извештај о раду Народног музеја Ваљево
у току Недеље музеја 12-19.октобра 1958.године, 1, Стручни архив Народног
музеја Ваљево, ф.бр:42/п
15
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Друштво пријатеља музеја и Недеља музеја 1953–1958. године

Број посетилаца и састав посете, у току ове недеље је следећи:
„Одраслих-појединачне посете: радника 55; земљорадника
144; службеника 35. Посетилаца са стране (изван територије нашег Среза) 41. Свега одраслих: 275.
Ђаци: појединачне посете 145, колективне посете 412, укупно:
557; Војници: колективне посете 600, појединачних није било.
Укупно посетилаца у току Недеље музеја: 1432; просек укупних посета за један дан износи: 204 посетиоца; просек само појединачних посета одраслих за један дан износи: 40 посетилаца.”18

Планови, извештаји 1958.године, Извештај о раду Народног музеја Ваљево у
току Недеље музеја 12-19.октобра 1958.године, 2-3, Стручни архив Народног
музеја Ваљево, ф.бр:42/п
18
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архивиста
Међуопштинског историјског архива Ваљево

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 организације, 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 Материнског удружења Ваљево, представљало је подизање друштвене 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 удружења на територији Ваљева. Обезбеђивање адекватног смештаја,
решавање питања надлежности, као и законско уређење њиховог
рада и деловања, представља само један део изазова које је Материнско удружење Ваљево имало испред себе, а које је успешно
превазишло. Њихов успешан рад не би био могућ без помоћи тадашњих 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 огромним 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
111

Владимир Дамњановић

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, домови који би могли да окупе ову напуштену децу, а потом их дају
на усвајање, нису постојали. Краљевина Србија је била сиромашна пољопривредна земља, у којој се јако тешко живело. У варошима Србије су на 1000 мушкараца долазиле свега 752 жене, док
је у селима ситуација била мало боља. Посебно угрожене категорије 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 ситуација 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 гинеколошког одељења Државне болнице, да покрене неколико значајних акција. Основни циљ тих акција је био да се подигне друштвена 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. Бавио 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 болесној деци, као и самохраним мајкама. Учествовао је и у оснивању друштва Српска мајка.1 Било је неопходно истаћи тадашње
статистичке параметре, као и низ разлога који су довели до оснивања Материнског удружења на тлу тадашње Србије.
Ј. Милановић, (2018), Материнско удружење – хумани и социјални аспекти
деловања 1904 – 1941. године, Београд: Институт за савремену историју, стр. 2-3
1
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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 Материнског удружења на територији Ваљева везује се за ослобођење
Србије у Првом светском рату 1918. године. Материнско удружење Ваљево се 19. новембра 1918. године обратило Суду општине Ваљевске, са молбом за добијање општинске зграде. Управа
Материнског удружења Ваљево је извршила обизлазак просторија у којима је за време окупаторске власти била смештена установа 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 затеБ. 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
2
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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 Вукосављевић, је тада дала предлог да се Материнском удружењу Ваљево
уступи општинска зграда, која је раније додељена Ваљевској
Среској Подружини. Планом тадашњих власти било је предвиђено да у том простору буде смештена основна школа. Зграда 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 тражило, а које су се налазиле у Општинској улици бр. 14. Самим тим,
превазиђен је први изазов који је био питање адекватног смештаја 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.
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 Материнског удружења Ваљево, нису испуњавале основне хигијенске услове, што је
навело управу организације да уложи додатни напор како би пронашли одговарајући радни простор.
4
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Списак по којем је Материнско удружење Ваљево примило
од Суда Општине ваљевске заоставштину ранијег дечијег
дома „Азил”
Ред.
бр.

Количина

Списак примљених
ствари

Процењена
вредност

Укупна
вредност

1. 8 ком.

Кревети плехани са
мадрацом

100 круна по
комаду

2. 1 ком.

Кревет
Гвоздени – енглески

100 круна комад 100 круна

Расходовано

800 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

6. 1 ком.

Шпорет са две рерне

200 круна комад 200 круна

7.

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

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.

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

16. 1 ком.

Казан са цевима и
умиваоником за децу

17. 1 ком.

Умиваоник плехани са
30 круна комад
лавором и бокалом

30 круна

18. 1 ком.

Умиваоник плехани
без лавора и бокала

10 круна

3 ком.

1 расходован

1 расходовано

100 круна комад 100 круна расходован

10 круна комад
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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

Виљушке

20 круна

44.40
круна

134
расходоване

20 круна

10.40
круна

52 расходоване

23.

222
ком.

24. 52 ком. Кашике
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

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

2 круне
14 круна

28 раходовано

13.20
круна

44 расходовано

10 круна

1 расходована

29. 44 ком.

Плехани тањири мањи

30. 1 ком.

Канта за воду - плехана 10 круна комад

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

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

1 круна комад

26 круна

10 ком. флаша
полупано
Расходована

41. 26 ком. Празне флаше

30 круна

1 круна

42. 1 ком.

Тестера - мала (за дрва) 10 круна комад

10 круна

43. 1 ком.

Јеге за тестере

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 10 круна комад
општина)

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

2 круне комад

22 круне

67. 11 ком. Даске

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

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

2 круне по 1 кг.

1 круна

77. 10 лит. Гас – петролеум

1 круна
по 1 литру

10 круна

78. 7 кг.

5 круна по 1 кг.

35 круна

2 круне
по 1 флаши

72 круне

80. 200 кг. Суве шљиве

1 круна по 1 кг.

200 круна

81. 2 ком.

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

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.

5 круна по 1 кг.

68 продато
765 круна и употребљено
за децу

5 круна по 1
ком.

165 круна

76. ½ кг.

79.

84.

Дрвени ексерчићи за
обућу

Сапун

36 флаПарадајз
ша

10 венаца

Свиње

Паприке у венцу

Грудњака

89. 33 ком Капутића
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90. 50 кг.

Мекиње

/

25 круна
Укупно: 7715 динара

Увидом у табеларни преглед, можемо видети прецизан списак инвентара, роба и намирница које су биле предмет примопредаје, 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 једанесторо деце која су затечена приликом ослобођења града Ваљева. Деца су била штићеници дечијег склоништа „Азил“, и самим
преузимањем деца су преведена под покровитељство Материнског 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

2. Стева Стефановић

9 година

3. Ружа Стефановић

7 година

4. Коста Митровић

12 година

5. Божидар Павловић

8 година

6. Пера Челиковић

7 година

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.

Деца
Владимира Стефановића,
железничког кондуктера.
Родом из Обреновца, без оца и мајке.
Из Ужичког округа, не зна се из ког
места, без оца и мајке.
Из Ваљева, син Драгомира
Челиковића, који је војник.
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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,
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.
5
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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 вредности од 60 круна. Дрва је дотерао Андрија Божић из Брезовице.
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.
7
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Прилог Материнском удружењу Ваљево упућен од Црвеног
крста из Америке

2. Признаница на износ од 500 круна, примљених од Материнског удружења Ваљево 6. јануара 1919. године, у корист Ранка Марковића рабаџије из Белошевца, за услугу преноса 335 кг
ствари из Београда ка Ваљеву, које су упућене од стране америчког 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 Материнском 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 Зорка Вукосављевић су 12. јануара 1919. године приложиле 15 комада 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 Вукосављевић 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.

125

Владимир Дамњановић

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
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.
12
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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.

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.

13
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Међуопштински историјски архив Ваљево

АНАЛИТИЧКИ ИНВЕНТАР ЗБИРКЕ VARIA 1832–
(наставак из прошлог броја)

71.
1926. септембар 20 – 1928. септембар 8, Обреновац ЗV-71
Књига јутарњих рапорта суда општине Обреновац од 19261928. године. Рапорте су подносили дежурни чиновници. Извештавали су о томе каква су дешавања била у вароши током
ноћи, јел било нешто непредвиђено, у којим кафанама је свирала
музика итд.
Књига је у тврдом повезу, који је похабан, а лепак је временом
попустио и листови књиге су се одвојили од повеза, тако да је потребно пажљиво руковање да не би дошло до још већег оштећења.
Књига је писана руком и нестандардног је формата 25x17cm.
72.
Без датума, Београд ЗV-72
Успомена у облику мапе од 3. октобра, 1929. године, када је
краљ Александар Карађорђевић поделио Југославију на Бановине. На мапи су уцртане границе Бановина са именима већих
градова и имена и слике свих банова који су управљали Бановинама. На мапи се налазе слике и краља Александра Карађорђевића и и председника министарског савета Петра Живковића.
Предмет се састоји од једног документа који је штампан. На
њему се не налази време настанка. Документ је претрпео озбиљна оштећења, и потребна је рестаурација. Веома је погодан за
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излагање на изложбама. Нестандардног је формата, димензија
29x37cm. Л: 1,0
73.
1931. децембар 26 – 1942. септембар 13, Ваљево ЗV-73
Записници са седница управног и надзорног одбора Задруге државних службеника за набавку намирница у Ваљеву 19311942. године. На седницама су доношене одлуке по ставкама где
су се расходи одобравали.
Књига је у тврдом повезу. Одлично је сачувана сем повеза на
коме се налазе мања оштећења. Писана је руком, а књига је нестандардног формата, домензија 33x21cm.
74.
1932. фебруар 17, Осладић ЗV-74
Правилник земљорадничке, набављачке и продавачке Задруге у Осладићу од 17. фебруара, 1932. године. У правилнику се
могу наћи информације о задацима Задруге и времену њиховог
трајања, условима које треба испунити да неки грађанин постане задругар, органима управе и њиховим задужењима итд.
Правилник је штампана књижица са меким повезом који је
розе боје. Добро је очувана, без већих оштећења и нестандардног
је формата, димензија 15x11cm.
75.
1934. јун 25, Ставе ЗV-75
Жандармска станица са Става обавештава Начелника среза Подгорског о Ћирић Влајку из села Мајиновића и његовим
учињеним делима 1934. године. Ћирић Влајко је био под присмотром, јер је код дућана Мирка Тодорића пред више особа критиковао тадашње уређење Краљевине Југославије и слабу економску ситуацију у држави. У предмету се наводе и имена лица која
су чула анти-државни говор Ћирић Влајка. Над осумњиченим је
уведена присмотра од стране жандарма.
Предмет се састоји од једног штампаног листа. На њему се
налазе печати жандармске станице са Става као и Начелства
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среза Подгорског. Документ је у добром физичком стању, а димензија 34x21cm. Л: 1,0
76.
1934. април 11 – 1940. јануар 3, Ваљево ЗV-76
Књига благајне Јадранске страже Ваљево од 1934-1940. године. У књизи се налази преузимање и издавање новца разним
правним и физичким лицима.
Књига Јадранске страже је у тврдом повезу, добро сачувана.
Попуњавана је руком ,а рукопис је веома читак. Књига је нестандардног формата, димензија 33x21cm.
77.
1934. јануар, – ЗV-77
Проглас организације „Црвена помоћ” под називом „Напоље
из Главњаче (затвор политичких противника режима) са политичким затвореницима”. Проглас је упућен радницима и сељацима Краљевине Југославије да устану против државног режима
који се у то време жестоко обрачунавао са политичким противницима, посебно са комунистима. Наводи се и број затвореника
који су „неправедно” осуђени на вишегодишње робије, као и на
смртне казне. Да би пружили што већу потпору политичким затвореницима „Црвена помоћ” је организовала разне одборе за
помоћ затвореницима и њиховим породицама, као и одборе који
су требали да раде на амнестији политичких затвореника. Други
проглас ове организације под називом „Конспирација и држање
пред полицијом и на суду” говори о борби капитализма и радничке класе, као и на који начин доћи до главног циља тј. опште
револуције. Одређен је избор и контрола чланова, организација
говора и састанака, како и којим данима се врши претрес станова и хапшења чланова комунистичке партије и да чланови
партије морају бити спремни за најгоре врсте тортура, мучења и
пребијања. Прогласи су објављени јануара 1934. године.
Документа су штампана на папиру, а слова су љубичасте
боје, која је поприлично избледела и отежано је читање докумената. Димензије докумената су 34x21cm. Л: 4,0
133

Никола Ранисављевић

78.
1936. октобар 1 – 1938. децембар 8, Ваљево, Мионица ЗV-78
Радомир Стефановић, лекар из Ваљева, тражио је дозволу од
власти за организацију збора у Мионици. Приликом одржавања
збора ухапшен је Јевтић Марко из Шушеоке из непознатих разлога. Из докумената које архив поседује не може се закључити
ништа више, јер је предмет непотпун.
Сва документа су истих димензија и нестандардног формата 17x21cm. Поједина документа су штампана, а нека су писана руком на папиру и на њима се налазе печати разних управа,
начелстава, општина итд. Сва преписка је у добром физичком
стању. Л: 10,0
79.
1938. октобар 21 – 1938. октобар 22, Ваљево ЗV-79
Молба Милана Китановића из 1938. године, обућарског радника из Ваљева, градском поглаварству у Ваљеву, да се именовани упише у бирачке спискове општине града Ваљева, јер за то
испуњава све потребне услове по закону. Молба подносиоца је
уважена.
У предмету се налазе само штампана документа, црним и
љубичастим словима. У добром су физичком стању и различитог
формата 34x21cm и 17x21cm. Л: 3,0
80.
1939. септембар 15, Ваљево ЗV-80
Записник о претресу стана и свих стамбених просторија
Боже Божића, опанчара из Ваљева 15. септембра 1939. године.
Претрес је извршен због сумње да је Божа Божић држао код себе
илегални комунистички материјал.
Записник је писан на папиру руком. Лева страна документа
је на појединим местима исцепкана, сем тог дела остатак је у
солидном стању. Димезије су 34x21cm, а на документу се налази
и печат Начелства среза Колубарског. Л: 1,0
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81.
1939. септембар 25 – 1949. децембар 31, Рукладе ЗV-81
Књига записника са седница управног и контролног одбора
ЗЗ у Рукладама од 1939-1949. године.
Књига је рађена у тврдом повезу. Корице су одлично очуване, а
на задњим корицама са унутрашње стране налази се воштани
печат црвене боје. Књига је у одличном стању, писана је руком.
Димензије су 34x21cm.
82.
1942. октобар 15 – 1942. октобар 21, Уб ЗV-82
Кореспонденција између Начелства среза Тамнавског и општине Мургашке 1942. године, за време немачке окупације. У
овим документима наводи се нестанак неколицине деце узраста
од 13-15 година, требовање за јаја, испомоћ код товарења дрва,
превоз цемента, заплена жита власницима који немају пропуснице за извоз.
Документа су мањег формата, димензија 17x21cm. На свима
се налази печат општине Мургаш. У добром су физичком стању,
сва документа су штампана. Л: 6,0
83.
1942. децембар 21, Ваљево ЗV-83
Списак пушача особља Предстојништва градске полиције
1942. године. Списак је предат надзорништву финансијске кон
троле ради издавања купона за пријем дувана.
Документа су писана на папиру руком, нестандардног су формата 31x21cm., у одличном су физичком стању и веома су читки.
На документима се налази и печат Предстојништва градске полиције. Л: 2,0
84.
1942. децембар 25, Уб ЗV-84
Списак избеглица настањених у Убу, састављен 25. децембра
1942. године. У списку се налазе имена и презимена избеглица,
њихово занимање, година рођења или година старости, место,
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општина, срез и покрајна одакле су дошли, имена жена, деце и
осталих остављених чланова породице и њихове године старости, месечна зарада или плата.
Списак је укоричен са меким повезом зелене боје, а наслов је
штампан . Централни део списка је рађен на папиру, а колоне су
попуњаване руком. Папир је на коцкице попут свеске из математике. У добром је физичком стању, димензија 34x21cm. Л: 8,0
85.
1943. јануар 21 – 1943. март, Београд ЗV-85
Мапа и сви пројекти везани са водоводну мрежу Уба која је
рађена 1943. године. У предмету се налази и техички извештај
шефа Санитетско-техничког одељења у коме говори да ће радови на мрежи снабдевати водом целу варош Уб са 6 јавних чесми.
Поред ових чесми предвиђено је и јавно купатило са 4 туша. Након техничког извештаја урађен је премер и предрачун радова.
Мапе и пројекти су рађени на различитим форматима најчешћих димензија 34x120cm, на дебљем квалитетнијем папиру.
Сви пројекти су у одличном стању. Остатак документације
рађен је на обичном папиру димензија 34x21cm., на појединим
документима писано је руком, док су на другим документима
штампана слова. Слова су црне и љубичасте боје. Л: 18,2
86.
1950. фебруар 21 – 1952. април 2, Горња Буковица ЗV-86
МНО Горња Буковица, записници са седница извршног одбора 1950-1952. године.
Записници су вођени у једној свесци чије су корице тврдог повеза. Свеска је попуњавана руком и у одличној је физичком стању.
У свесци осим решења извршног одбора постоји и печат МНО
Горња Буковица. Свеска је димензија 29x21cm.
87.
1952. март 20 – 1952. децембар 30, Горња Буковица ЗV-87
Поверљива документација МНО општине Горња Буковица:
списак младића за регрутацију 1952. године, инвентар војнич136
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ке опреме, наредба поводом сече, чувања и одржавања шума и
шумских површина, откуп вуне и кукуруза од стране државе,
предлог плана откупа ушура од воденица и млинова, план и
програм логоровања омладине НОО Горња Буковица.
Документација у предмету је разноликог садржаја. Слова су
штампана на папиру, лошег квалитета, стандардног формата
А4. Л: 20, 1
88.
1955. мај 8 – 1955. септембар 16, Јовања ЗV-88
Буџет НОО Јовања за 1955. годину. У предмету се налазе приходи и расходи општине Јовања за текућу годину, као и записник о подели средстава буџетске резерве.
Документа у предмету су стандардног А4 формата. Слова су
штампана на папиру плаве боје. Један документ је писан руком
на папиру. На документима нема никаквих назнака оштећења,
тако да се може рећи да су у одличном стању. Л: 8, 0
89.
1955. октобар – 1955. децембар, Петница ЗV-89
Тромесечни буџетски план НОО у Петници за период октобар-децембар 1955. године. У предмету се наводе приходи и расходи за ово тромесечје.
Документа су стандардног А4 формата. Слова су штампана,
црне боје. На првој страни налази се печат Народног одбора општине Ваљево. Цео предмет је одлично очуван, без икаквих оштећења. Л: 3,1
90.
1955. октобар – 1955. децембар, Горња Грабовица ЗV-90
Тромесечни буџетски план НОО Горња Грабовица за период
октобар-децембар 1955. године. У предмету се налази предлог
буџета за 1955. годину, као и буџетски приходи и расходи за поменуто тромесечје.
Документа су у одличном физичком стању, већина стандардног А4 формата, а има докумената и мањих димензија. Слова су
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штампана на папиру различитог квалитета. На већини докумената налази се и печат НОО Ваљево. Л: 12,1
91.
1955. октобар – 1958. август 17, Бело Поље ЗV-91
Тромесечни буџетски план НОО Бело Поље за период октобар-децембар 1955. године. У плану се налазе буџетски приходи
и расходи за поменуто тромесечје. У предмету се још налази и записник са збора бирача насељеног места Бело Поље од 17. октобра,
1958. године и записници са седница сеоског МОО Бело Поље од
1955-1957. године. Записници су систематизовани хронолошки.
Документа у предмету су штампана и писана на папиру
стандардног А4 формата. У одличном су физичком стању. Записници постоје и у штампаној и у писаној верзији. Поједини записници писани су на папиру розе боје. На документима се налазе и печат НОО Ваљево као и печат за завођење докуметације.
Л: 31,1
92.
1955. август 21 – 1957. мај 8, Тубравић ЗV-92
Записници са седница НОО Тубравић 1955-1957. године. У записницима се налази тачан број одборника који су присуствовали седницама, а наводили су се одборници који су недостајали.
Затим је изношен дневни ред у више тачака, које су свака понаособ претресане. На крају сваког записника налазе се решења која
је донео НО.
Записници са седница вођени су на папиру, штампаним словима у црној и плавој боји. На документима постоје мања оштећења, као и мрље од рђе које су проузроковале спајалице. Документа су стандардног А4 формата. Л: 186,0
93.
1958. април 15 – 1964. фебруар 23, Горић ЗV-93
Књига записника са седница зборова бирача и сеоског MO
Горић 1958- 1964. године. У записнику након уводног дела налази се дневни ред седница, а након тога донете одлуке MO.
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Књига је у тврдом повезу браон наранџасте боје. Листови су
на појединим местима помало пожутели, па се не може рећи да је
у добром физичком стању, али нема исцепаних листова. Записници су вођени руком. Књига је у линије, нестандардних димензија 29x20cm.
94.
1958. април 27 – 1964. март 1, Доња Грабовица ЗV-94
Књига записника са седница зборова бирача и сеоског MO
Доња Грабовица 1958-1964. године. Након уводног дела, у записницима се наводи дневни ред седнице. Следи решавање проблема од локалног значаја и на крају закључак седнице.
Књига је нестандардног формата 29x20cm., у тврдом повезу
браон наранџасте боје, у линије. Сем неколико жутих мрља на
папиру, одлично је сачувана, нарочито корице књиге. Записници
су вођени уредно руком.
95.
1945. фебруар 8 – 1946. мај 8, Коњуша ЗV-95
Документа везана за MНO Коњуша 1945-1946. годинe. У предмету се налазе наредбе, записници, забране, извештаји, документа различитог тематског садржаја.
У предмету се налазе упутства о раду сваког појединачног
органа власти на пољу чувања, унапређивања и рада у шумама.
Оном ко се није придржавао ових упутстава следиле су огромне
казне. Даље у предмету се налази наредба да се Команди достави списак свих војних обавезника, са детаљним упутствима шта
списак све мора да садржи. У предмету се такође могу наћи докумнета која говоре о буџету МНО Коњуша у 1945. години, као и
правилник о извршењу буџета.
Предмет садржи и документа која су упућена МНО Коњуша
од стране СНО да се што пре достави списак аграрних интересената, како би се спровео Закон о аграрној реформи и унутрашњој колонизацији.
Већина докумената је штампана, сем два која су писана руком. Папир је углавном лошег квалитета, што је један од разлога
слабе физичке очуваности ових докумената. На појединим доку139
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ментима боја је избледела, што отежава читање. Има докумената стандардног А4 формата као и нестандардних димензија
34x21cm. Л: 32,0
96.
1945. јануар 24 – 1947. фебруар 19, Радуша ЗV-96
Записник са седнице МНО Радуша од 15. јануара, 1946. године. Расправа на седници односила се на буџет и регулисање
трошкова чланова одбора. Други део предмета односи се на
утврђивање објеката аграрне реформе на поседима Недић Живојина из Радуше, спискове особља МНО који су требали да плате службенички порез и списак погинулих и несталих бораца
од 1941. године. Трећи део предмета односи се на признанице за
исплату физичким и правним лицима 1945-1947. године.
Документа у предмету су стандардног А4 формата. Рађена су
на папиру доброг квалитета на којем не постоје већа оштећења.
На докуметима се налази и печат црвене боје Народноослободилачког одбора Радуша. У средини печата налази се црвена петокрака. Л: 65,0
97.
1946. јул 11 – 1955. јул 20, Попучке ЗV-97
У предмету се налази група докумената везана за МНО Попучке 1945-1950. година. Уверење да је једном човеку изгорела
кућа за време окупације Немачке, захтев за попис стручних кадрова, захтев Јованке Митровић да јој се изда уверење да јој је
муж погинуо у Срему 1945. године служећи у НОВ, у предмету
се још налази списак инвалида из ратова 1912-1918. године, као
и наређење за обавезан откуп кукуруза, пасуља и сточне хране.
Од поверљиве документације у предмету се налази захтев војног отсека да се изврши упут регрута у стални кадар ЈА, као и
списак лица за која се сматра да су отишли са четницима и љотићевцима и не зна се где се налазе.
Записници седница извршног одбора МНО 1948. године и
записници са седница пленума НОО Попучке 1952-1955. године
налазе се у предмету. Записник са седница извршног одбора донео је одлуку која лица да сеју шећерну репу на означеним повр140
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шинама. Седница пленума НОО бавила се разним питањима од
локалног заначаја, поштујући протокол при доношењу одлука.
Књига записника са седница пленума НОО Попучке рађена је
у тврдом повезу. Одлично је очувана, а записници су вођени руком. Димензије књиге су 29x21cm. Документа која се тичу МНО
Попучке добро су очувана. Већина их је штампана, а мали број је
писан руком. Руком писана документа су углавном од физичких
лица која су се обраћала МНО Попучке. Документа су већином
А4 формата, док је мањи број мањег формата, на њима се налазе
печати МНО Попучке. Л: 25,0
98.
1946. септембар 16 – 1946. новембар 13, Санковић ЗV-98
МНО Санковић, признанице финансијског карактера из
1946. године.
Признанице се рађене на папиру и писане су руком. Одлично су
очуване, и нестандардног су формата, димензија 15x21cm. Л: 5,0
99.
1946. јул 16 – 1947. јануар 30, Паштрић ЗV-99
Записник са седнице МНО Паштрић од 30. јануара, 1947. године. Седница се бавила питањем набавке и испалте разних потребштина. У предмету се налазе и признанице које су издаване
државним чиновницима као доказ да су примили плату 19461947. године.
Записник са седница је вођен руком, на папиру А4 формата.
Признанице су издаване у штампаном облику, а неколико њих је
писано руком. У добром су физичком стању, и нестандардног су
формата, димензија 15x21cm. Л: 17,0
100.
1946. јун 19 – 1947. март 17, Доња Буковица ЗV-100
Предмет се односи на документа везана за МНО Доња Буковица 1946-1947. године. Документа су следеће садржине: извештаји о бројном стању воћњака и винограда, упутства о раду на
пчелињацима, наређења војног отсека да се ураде упитници за
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инвалиде како би се добило тачно бројно стање, као и попуњени
обрасци са пријавом инвалида, откуп житарица итд.
Од поверљивих докумената у предмету су документа која
су упућена од стране војног отсека: да МНО не прави никакве
сметње војним обавезницима који имају законско право на одлагање војног рока, документа везана за формирање интерната
војних ученика, упутство за попуњавање месног списка, списак
лица која се налазе у иностранству са територије МНО Доња Буковица.
Већина документа је А4 формата, штампана су и рађена на
папиру. Сем мањих оштећења која се налазе у угловима поједних
докумената добро су очувана. У предмету се налазе печати више
државних органа и територијалних јединица. Л:32,0
101.
1946. јул 16 – 1947. април 6, Табановић ЗV-101
У предмету МНО Табановић налазе се признанице на име
плата државним службеницима 1946-1947. година. Записник са
седнице извршног одбора МНО Табановић, на којој се говорило о расподели позајмљеног новца од СНО 1947. године. Два документа финансисјке природе, која говоре о позајмици новца и
разних набавки (дрва за огрев, канцеларијски материјал...) 1947.
године.
Поједина документа су А4 формата, док је већи број мањег
формата, димензија 10x21cm и 19x21cm. Писана су на папиру руком, и на документима не постоје оштећења било које врсте. Л:
19,0
102.
1946. новембар 29 – 1950. децембар 5, Брезовица ЗV-102
У предмету МНО Брезовица 1946-1950. година налазе се посебне пореске пријаве за 1946. годину о постигнутом приходу од
предузећа, радњи и занимања. Лице је морало да пружи доказе
о плаћеном општем порезу, а наплаћивао се и порез на луксуз.
У предмету се још налази финансијска архива: годишњи рачун
за 1946. годину МНО Брезовица, буџет МНО Брезовица за 19491950. годину, платни списак особља МНО Брезовица за месец
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децембар 1950. године. Списак народних непријатеља по акту
одсека народне имовине 1946. године и предглед бројног стања
службеника и одборника МНО у Брезовици.
Документа у облику образаца су нестандардног формата
34x24cm,а постоје обрасци и мањих димензија. Сви обрасци су у
штампаном облику са остављеним маргинама за попуњавање.
Буџет МНО Брезовица је такође рађен у штамоаном облику са
маргинама за попуњавање. Остала документа као што су спискови и завршни рачуни рађена су на папиру руком. Предмет је у
целости одлично сачуван, без видљивих оштећења. Л: 21,0
103.
1946. октобар 23 – 1950. Шарбане ЗV-103
У предмету се налазе записници са седница МНО Шарбане
1946-1949. године. Преглед бројног стања одборника и службеника МНО Шарбане 23. новембар, 1949. године. Преглед се састоји од табела са именима и презименима службеника и одборника, њихова звања, посао на коме раде, број деце, плата и
приходи. Последња целина у предмету је финансијска архива у
којој се налазе завршни рачуни 1946. година, и буџет 1949-1950.
године.
Документа у предмету су стандардног А4 формата. Половина их је писана руком на папиру, док је друга половина штампана. На папирима се налазе блага оштећења, веропватно од
влаге. На документима постоје печати Народно ослободолачког
одбора Шарбани, који је црвене боје са петокраком у средини, и
печати МНО. Л: 17,0
104.
1946. август 7 – 1951. фебруар 11, Каленић ЗV-104
Документа везана за МНО Каленић. Конфискација имовине
Петровић Милована Миодрага 1946. године, који је због оптужбе
да је сарађивао са окупатором и народним издајницима стрељан
у Ваљеву 1944. године. Преглед бројног стања службеника и одборника МНО Каленић и износ једномесечних плата. Преглед
је рађен у облику табеле са списком имена, њихова звања, посао на коме раде, број деце, основна плата итд. Посебну целину у
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предмету представља финансијска архива у којој се налазе препис платног списка за децембар месец 1950. године и буџет МНО
Каленић за 1949-1951. године.
Документа у предмету су добро сачувана, без оштећења.
Већина их је штампана на папиру, док је један документ писан
руком. Стандардног су А4 формата и на њима се налази печат
МНО Каленић. Л: 15,0
105.
1947. март 15, Непричава ЗV-105
Документа везана за МНО Непричава из 1947. године. Аграрни суд у Ваљеву потврдио је одлуку МНО Непричава о утврђивању месних аграрних субјеката на поседу ранијег власника
Јеротић Алексе Милорада из Врховине 18. јула, 1947. године. Аграрној реформи била су подвргнута и имања Поповић Миливоја
из Непричаве и Станковић Душана, земљорадника из Бајевца.
Њихова имовина у површини од 21.16.04 ха и 32.90.97ха додељена је физичким лицима.
Већина докумената писана је руком на папиру, док су 3 документа штампана. У добром су физичком стању, без оштећења.
Стандарног су А4 формата, док су 3 документа мањег нестандардног формата 16x21cm. На њима се налази и печат Окружног
народног суда. Л: 9,0
106.
1947. јул 10 – 1951. фебруар 9, Осладић ЗV-106
У предмету се налази књига записника са седница МНО Осладић 1948-1951. године. На седницима се расправљало о стварима
од локалног значаја, поправка путева, промена чланова, разрез
аконтације пореза на доходак земљорадника итд. Друга целина
у предмету односи се на решења о обавезној испоруци житарица
приватих власника. Решење садржи следеће податке: име и презиме власника, величину његовог поседа и колико је дужан да
испоручи држави пшеница, ражи, јечма, овца и кукуруза у зрну.
Књига записника са седница МНО Осладић је стандардног
А4 формата. Рађена је у тврдом повезу на којем са унутрашње
стране постоје извесна оштећења, а неколико листова је одвоје144

Аналитички инвентар Збирке Varia 1832– (наставак из прошлог броја)

но од повеза. Књига је попуњавана руком. Документа у предмету
су сатандардног А4 формата. То су штампани обрасци, а празне
колоне су попуњаване руком. Сем жутих мрља на појединим документима, добро су очувана. Л: 98,0
107.
1949. март 8 – 1950. новембар 9, Горња Грабовица ЗV-107
Записници са седница фронта МНО, извршног одбора и пленума у Горњој Грабовици 1949-1950. година. Седнице су се бавиле питањима од локалног значаја као нпр. бирање и смењивање
чланова, план сечења дрвећа, одлуке буџета о трошковима, план
откупа масти и свиња итд.
Записници су вођени у књизи која је у тврдом повезу. На ивицама повеза постоје мања оштећења. Књига је нестандардног
формата, димензија 29x21cm. Попуњавана је руком.
108.
1949. новемар 10 – 1951. април 13, Оглађеновац ЗV-108
МНО Оглађеновац, записници са седница извршног одбора и пленума 1949-1951. године. На седнцицама одбор се бавио
питањима од локалног значаја, као нпр. развијање плана откупа
меса и масти, пролећна сетва, сеча шума итд.
Записници су вођени у књизи мањег нестандардног формата,
димензија 20x14cm. Књига је попуњавана руком. У тврдом је повезу, на коме се налазе блага оштећења.
109.
1949. – 1954. јул 28, Тулари ЗV-109
У предмету се налазе документа везана за НОО Тулари 19491954. године. Спискови уживалаца сталне помоћи материјално
необезбеђеним лицима, који су вођени по месецима. Месни самодоприноси НОО Тулари 1951. године. У њима се налазе имена
и презимена лица, површина њиховог поседа, висина дохотка за
годину дана и износ по дохотку. Последња целина у предмету је
финансијска архива. Завршни рачун за 1952. годину са приходима и расходима НОО Тулари. Платни списак службеника за
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месец октобар 1952. године. Буџет НОО Тулари за године 1949,
1952 и 1954.
Документа у предмету су одлично очувана. Већина докумената је штампана, док је један писан руком. Стандардног су А4
формата, само су платни спискови мањег, нестандардног формата 15x21cm. На њима се налази печат НОО Тулари. Свеска је
стандардног А4 формата, у меком повезу, исписивана руком. На
корицама постоје блага оштећења, видљиви су трагови жутих
мрља. Л: 20,0
110.
1950. јун 26 – 1952. април 3, Врагочаница ЗV-110
МНО Врагочаница 1950-1952 године. У предмету се налази поверљив деловодни протокол 1950-1951. године. За годину
1950. у протоколу су завођени предмети од 1 до 216. За годину
1951. завођени су предмети од 1 до 58. Други поверљиви деловодни протокол обухватао је 1951-1952. годину. За годину 1951.
завођени су предмети од 1 до 150, а за 1952. годину предмети од
1-39. Документа у предмету су такође поверљива. Односе се на
кореспонденцију између војног одсека Осечине и МНО Врагочаница 1952. године. Војни одсек је прослеђивао захтеве МНО,
као што су: састављање спискова за нове регруте у ЈА, упутство
о завођењу поверљивих докумената и вођењу поверљивог деловодника, план и програм логоровања регрутованих омладинаца
итд.
Докумета у предмету су добро очувана, без оштећења. Штампана су на папиру. На њима се налази печат Војног одсека Осечина црвене боје. Стандардног су А4 формата, само је један документ мањег формата 15x21cm. Деловодни протоколи вођени су
у свескама стандардног А4 формата. Корице свеске су увијене, са
благим оштећењима. Л: 9,0
111.
1945. јануар 24 – 1945. фебруар 17, Ваљево ЗV-111
Требовања за потребе фабрике „Вистад”, Радничког батаљона, I батаљона, II дринске бригаде, Ваљевског партизанског батаљона. Требоване су основне животне намирнице: хлеб, месо,
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маст, кромпир, пасуљ, лук, со, брашно. Документа датирају од
1945. године.
Докмента су штампана, а рађена су у облику обрасца са празним маргинама које су попуњаване руком. Нестандардног су формата, димензија 15x10cm. У добром су физичком стању, без оштећења. Л: 14,0
112.
1945. јун 12 – 1947. септембар 23, Ваљево ЗV-112
Књига записника са седница пословног и контролног одбора
радничко-службеничке набављачко-потрошачке задруге СОЈ у
Ваљеву 1945-1947. године. На почетку сваког записника налази се
датум одржавања седнице, имена присутних лица, да би се затим
наставило са дневним редом по ставкама и решавањем проблема.
Књига је рађена у тврдом повезу. На ивицама повеза налазе
се блага оштећења. Књига је нестандардног формата, димензија
33x20cm. Записнике је водиио секретар, читким рукописом.
113.
1947. фебруар 9, Горња Грабовица ЗV-113
Земљорадничка набављачко-продајна задруга СОЈ у Горњој
Грабовици. У предмету се налази годишњи рачун задруге: имовина, приходи, дуг и расходи за 1946. годину. Записник са седница скупштине задруге 1947. године. На седници су бирали
председника скупштине, секретара и чланове, а у одлукама је
образложено који су то послови које обављају.
Документа у предмету су писана руком на папиру и у одличном су физиком стању, без икаквих оштећења. Стандардног су
А4 формата, а на њима се налази и печат земљорадничке набављачке-продајне задруге СОЈ. У средини печата је петокрака.
Л: 4,0
114.
1947. фебруар 8 – 1947. децембар 1, Тврдојевац, Уб ЗV-114
Предмети везани за Месни одбор народног фронта Тврдојевац 1947. година. Документа су различитог садржаја:
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Срески народни одбор указивао је на грешке при раду МНО.
Одборима се посебно замерало на рад поште код које се беспотребно задржавала документација неопходна за текући рад.
Одржавање свечаности 7. јула поводом дана народног устанка у Србији. Предвиђено је да уметничке групе организују приредбу као и целокупан културно- уметнички програм.
Апел за прикупљање прилога по Месним одборима народног
фронта.
Обавештење о избору руководства Народне омладине за 1948.
годину.
Документа су стандардног А4 формата. Штампана су на папиру. Слова су љубичасте боје. На докуметима не постоје оштећења, тако да су у добром физичком стању. При дну се налази
печат Среског одбора народног фронта Уб, који је такође љубичасте боје са петокраком у средини. Л: 5,0
115.
1948. фебруар 18 – 1949. фебруар 25, Врачевић ЗV-115
Деловодни протокол Народни фронт Србије месни одбор
Врачевић за 1948-1949. годину. У деловодном протоколу за 1948.
годину заведени су предмети од 1 до 68, а за 1949. годину предмети од 69-85. У предмету се налазе и документа разноликог садржаја која само у некој мери осветљавају рад Народног фронта
Србије. Сва докумета потичу из 1948. године.
Деловодни протокол у облику књиге претрпео је доста оштећења. На папиру се налази доста флека жуте боје, а поједине
стране су исцепкане. Протокол је штампан у облику обрасца са
празним колонама, које су попуњаване руком. Штампу је радила Југословенско штампарско предузеће у Београду. Деловодник
је стандардног А4 формата. Докумета су штампана, рађена на
папиру слабог квалитета. Поједина су слабо читљива. Стандардног су А4 формата и на њима се налази печат Народног
фронта Србије са петокраком. Л: 5,0
116.
1949. октобар 10 – 1950. јул 5, Бабина Лука ЗV-116
Записници са седница Управног одбора и конференције задругара сељачке радне задруге „Слога” из Бабине Луке 1949-1951.
148

Аналитички инвентар Збирке Varia 1832– (наставак из прошлог броја)

године. На седницама су доношене одлуке битне за текући рад
задуге као нпр.: план рада задруге, одређивање вођа група, радна дисциплина и проблеми, преглед рада јесење сетве итд.
Књига записника је солидно очувана, само на ивицама постоје
мања оштећења. Рађена је у тврдом повезу, а записници су вођени руком. Нестандарног је формата, димензија 33x25cm.
117.
1949. децембар 13 – 1950. децембар, Мионица ЗV-117
Документа везана за кројачку произвођачку прерађивачку задругу Мионица 1949-1950. годинe. Разна упутства о раду задруга:
како доставити извештај ако једно предузеће има више грана делатности, како израчунати укупан број датих радних часова, , шта
спада у бруто платни фонд, упутство за организовање и извршење
контроле квалитета производа у производним предузећима итд.
Поред упутстава постоје и документа разноликог садржаја: објашњење о опорезивању због лошег тумачења занатлијских задругара, састављање завршних рачуна за 1949. годину код занатских
задруга, апел Главног савеза занатских задруга НРС занатским задругама да Савезу доставе биланс задруге, извештај о пословању задруге и обрачун извршења финансијског плана, упозорење Комитета комуналних послова предузећима и установама о пропустима
по питању пословања из области социјалног осигурања.
Трећа врста докумената су исплатне листе месечних зарада
запослених у кројачкој задрузи Мионица, документа су сложена
по годинама, а у оквиру година по месецима.
На папиру се налазе жуте мрље које су поприлично оштетиле
грађу овог предмета. Слова на појединим документима су поприлично избледела, тако да је читање скоро онемогућено. Већина
докумената је штампана, само су поједине исплатне листе попуњаване руком. Документа су А4 формата, али има докумената и мањег формата, док су исплатне листе великог нестандардног формата, а димензије варирају. Л: 39,0
118.
1950. децембар 14 – 1951. децембар 31, Санковић ЗV-118
Сељачка радна задруга Санковић, књига обрачуна са задругарима 1950-1951. година. У књизи се наводи садржај чега и колико
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задругар дугује, шта потражује, колико је то у производима, а
колико у готовом новцу.
Књига је рађена и тврдом повезу, који је одлично очуван као и
целокупа књига. Нестандардног је формата, димензија 33x24cm.
Књига је штампана са празним колонама, које су попуњаване
читким рукописом.
119.
[1957-1959], Уб ЗV-119
Акциони програм Општег пословног савеза земљорадничке
задруге Уб за 1957-1959. годину. У програму се наводе групе усева, површина у хектарима, укупан принос по хектару и кооперација са индивидуалним произвођачима. Рађени су још акциони
планови за стоку и живину и акциони планови за воће.
Документа у предмету су штампана на папиру у облику
образаца са празним колонама, који су попуњавани руком. Документа су добро очувана, без оштћења, и нестандардног су формата 21x30cm. Л: 68,0
120.
1967. март 22 – 1967. април 3 ЗV-120
Писмо Павла Павловића, истакнутог члана радничког покрета и КПЈ, ССЈ општинском синдикалном већу Ваљево. Писмо се
односи на штампање рукописа, који говори о историји радничког покрета у Србији и КПЈ. Општинско синдикално веће обавестило је Павла Павловића да ће штампати његов рукопис, али
не у текућој години, због привредне реформе која је захватила
све друштвене делатности. Као награду и надокнаду за трошкове око писања Синдиклано веће ипслатило је Павла Павловића
у износу од 100 хиљада динара. Хронолошке границе ове кореспонденције су 22-31. март, 1967. године.
У предмету постоје два документа, један је писан руком, док
је други штампан. Оба документа су стандардног А4 формата,
добро су сачувана, без оштећења. Л: 2,0
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121.
- Без датума, Лазаревац ЗV-121
Списак села на територији општине Лазаревац у којима се
налазе споменици културе. Одређена је стручна комисија коју
је формирао Главни одбор Савеза бораца НОР Србије у саставу: Бранко Шорта, професор академије за примењену уметност,
Пиво Караметијевић, академски сликар, Стево Бондаров, академски вајар, Владета Петрић, академски вајар, Гојо Лађевић,
професор историје и Олга Чворовић, историчар уметности.
Њихов задатак је био да попишу све споменике на територији
општине Лазаревац и да напишу кратку анализу, на који начин
сачувати и одржавати поменуте споменике.
Документа су штампана на папиру. Стандардног су А4 формата и у одличном су физичком стању, без оштећења. Л: 58,0
122.
1947. март 28 – 1955. јануар 6, Ваљево ЗV-122
Документа везана за Градски одбор социјалистичког савеза
радног народа Србије-Ваљево 1947-1955. године. Већина докумената је финансијаског карактера.
Откуп филма „Ваљево” у вредности 200 хиљада динара, не
наводи се са ким је постигнут споразум.
Градски одбор ССРН даје пуну подршку Централном комитету савеза комуниста Југославије и Јосипу Брозу Титу који се у то
време налазио у Бурми у посети азијским земљама.
Списак чланова Народног фронта који нису платили чланарину 1948. и 1950. године.
Платни спискови службеника Градског народног фронта
Ваљево 1948-1952. године.
Књига благајне прихода и расхода од чланарине Градског народног фронта Ваљево из 1947. године.
Документа су стандарног А4 формата, сем платних спискова
који су већег формата. Један део докумената је штампан на папиру, док је други део писан руком. У солидном су физичком стању
са ситним оштећењима на појединим листовима. Књига благајне је у тврдом повезу, попуњавана руком. У лошем је стању јер
листови морају да се поново прилепе за корице књиге. Нестандардног је формата, димензија 22x20cm. Л: 79,0
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123.
1947. фебруар 22 – 1955. септембар 2, Лајковац ЗV-123
Записници са седнице Управног одбора ЗЗ Лајковац 19471952. године. На седницама Управног одбора бавили су се разним питањима битним за рад Задруге као нпр: план откупа земљорадничких производа, одређивање плате особљу, примање
робе у магацину итд.
Други део предмета чине дипломе додељене ЗЗ Лајковац, од
стране Народног одбора среза Лазаревац у заједници са среским
савезом земљорадничких задруга 1955. године. Укупно је додељено три дипломе.
Књига записника са седница је у лошем физичком стању. Корице књиге уопште не постоје, вероватно отргнуте од страница.
Записници су вођени руком, а књига записника је нестандардног
формата, димензија 29x20cm. Дипломе су штампане у боји на
картону. Нестандардног су формата 25x34cm. Л: 3,0
124.
1947. фебруар 14 – 1948. октобар 20, Београд, Ваљево, Љиг ЗV-124
Документа Инспектората контролне комисије Ваљево из
1947-1948. године. Документа су различите тематске садржине,
разне молбе, жалбе, захтеви, примена закона о аграрној реформи, контрола и спровођење разних уредби итд.
Документа су штампана на папиру беле и жуте боје. У слабом су физичком стању. На доста докумената могу се видети
оштећења, нарочито на ивицама. Стандардног су А4 формата.
На њима се налази печат Инспектората контролне комисије
Ваљево. Л: 110,0
125.
1948. јул 6 – 1950. мај 31, Ваљево ЗV-125
Дневник рада Дома ученика у привреди „Трудбеник” 19481950. године. Дневник је уредно вођен по датумима дан за даном. Тај посао је обављао васпитач.
Књига је у одличном стању. Корице су у тврдом повезу и попуњавана је уредно руком. Димензије књиге су стандардног А4
формата.
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126.
1953. јул 29 – 1954. фебруар 13, Горња Грабовица ЗV-126
Сељачка радна задруга „Ново доба” у Горњој Грабовици, записници са седница Управног одбора 1953-1954. година. Управни одбор Задруге се бавио разним питањима као што су: питање
унете пшенице, питање исечене шуме, питање залиха ситног инвентара и материјала итд.
Записници су вођени у свесци на линије, која је била у тврдом
повезу жуте боје и попуњавана је руком. Свеска је у добром физичком стању, стандардног А4 формата.
127.
1953. Стубленица ЗV-127
Списак задругара ЗЗ у Стубленици за 1953. годину. На списку
се налазе имена и презимена 334 задругара.
Списак је рађен на папиру, а колоне су попуњаване руком. Папир је стандардног А4 формата. Нема физичких оштећења (листови нису поцепани), али на папиру се налазе жуте мрље. Л: 8, 0
128.
1954. април 28, Врело ЗV-128
Записник седнице Управног одбора ЗЗ у Врелу за 1954. годину. На седници се расправљало о ревизији књиговодства благајне и о разним другим темама везаним за задругу.
Записник је рађен на папиру, а вођен је руком. Папир је стандардног А4 формата. Осим мрља од рђе у горњем левом углу папира, не постоје друга физичка оштећења. Л: 1,1
129.
1954. април 4, Уб ЗV-129
Записник са редовне годишње скупштине ЗЗ Уб 1954. године.
Дневни ред скупштине био је: избор и рад представништва, извештај о раду управног и контролног одбора, читање завршног
рачуна, дискусија по извештајима, одлука за извршење припреме за реорганизацију задруге итд.
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Записник је штаман и вођен на папиру. Папир је стандардног
А4 формата. На првој страни записника у горњем левом углу папир је исцепан, а на другој страни постоје мрље од рђе, не постоје
друга оштећења. Л: 4,0
130.
1954. март 21, Таково ЗV-130
Записник са седнице редовне годишње скупштине ЗЗ у Такову из 1954. године. Дневни ред скупштине био је: избор председавајућег, извештај управног одбора задруге, извештај контролног одбора, до које суме се задруга може задужити и подићи
кредит итд.
Предмет је у одличном физичком стању без оштећења. Записник је штампан и рађен на ппаиру. Стандарног је А4 формата.
Л: 6,0
131.
1954. март 21, Трлић ЗV-131
Записник са годишње скупштине ЗЗ у Трлићу за 1954. годину.
Дневни ред скуппштине и теме о којима се расправљало биле су:
избор радног председништва и отварање скупштине, извештај
управног и контролног одбора, читање завршног рачуна, оснивање фондова и подела добити, одобрење привредног плана итд.
Записник је штампан и рађен на папиру. Папир је стандардног А4 формата. У предмету нема листова са оштећењима,
тако да је предмет у добром физичком стању. Л: 5,0
132.
1954. март 21, Степање ЗV-132
Записник са редовне годишње скупштине ЗЗ Степање из
1954. године. Дневни ред скупштине био је: извештај управног
одбора, завршни рачун, распоред добити за претходну годину,
одређивање износа до којег се задруга може задужити код народне банке итд.
Записник је претрпео извесна оштећења у горњем левом углу
свих листова (папир је поцепан). На папиру се на појединим ме154
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стима налазе и жуте мрље. Записник је штампан и рађен на папиру стандардног А4 формата. Л: 3,0
133.
1957. јун 30 – 1959. мај 21, Лелић, Лесковице, Таор ЗV-133
Завшни рачуни ЗЗ Лелић 1956-1958. Лесковице 1957-1958. и
Таор 1956-1957. године. Завршни рачуни су се састајали од назива конта, у другој колони је било почетно стање за текућу годину,
трећа колона је промет током текуће године, док је у последњој
колони уписивано стање на крају године. Осим завршног рачуна
постоје и извештаји надзорног одбора, као и спискови задругара.
Завршни рачуни су штампани у облику обрасца са празним
колонама који су затим попуњавани руком. Папир је нестандардног формата, димензија 42x30cm, а постоје документа и
мањих димензија, као и документа А4 формат . На ивицама папира постоје поједина физичка оштећења као и мрље од рђе. Л:
125,0
134.
[1959-1961], Новаци ЗV-134
Основни план о искоришћавању пољопривредног земљишта
ЗЗ Новаци. У плану се налазе општи подаци о Задрузи, тренутно стање у каквом се задруга налази, развитак ратарске производње, чак и технолошки поступци.
План је укоричен у картонске корице. У добром је физичком
стању, без оштећења. Цео предмет је штампан на папиру, а папир је стандардног А4 формата. Л: 48,0
135.
1948. април 30 – 1951. фебруар 10, Ваљево ЗV-135
Платни спискови 1948-1950. године и спискови потрошача
за које се требују потрошачке карте 1950–1951. године, Градско
млинско предузеће „Слобода” – Ваљево. Такође у предмету се
налазе и платни спискови радника национализованог млина
Војислава Тадића из Ваљева.
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Спискови су рађени на папиру. Штампани су са пуним и празним колонама које су касније попуњаване руком. Више докумената је претпело озбиљна оштећења, листови су на више места
исцепани. Платни спискови су рађени на папиру А4 форамта, а постоје и документа нестандарног формата, димензија
29x42cm. и 48x67cm. Л: 102,0
136.
1949. јун 2 – 1952. март 1, Ваљево (Кличевац) ЗV-136
Записници са седница извршног одбора и збора бирача градског насеља „Кличевац” 1949-1952. године. Дневни ред седница
био је: избор председавајућег, формирање комисије за претходну процену пшенице, одлуке о уређењу насеља, формирање савета грађана итд.
Књига записника вођена је читким рукописом. Целокупно
гледано књига је добро очувана, бет оштећења. Корице су зелене
боје. Књига је нестандардног формата 34x25cm.
137.
1949. јул 4 – 1952. март 4, Ваљево (Градац) ЗV-137
Записници са седница извршног одбора и пленума градског
насеља „Градац” 1949-1952. године. Дневни ред седница био је:
разрез кромпира и пасуља, разрез вуне, наплата пореза, развијање плана за 1951. годину, питања везана за пољопривреду,
расподела кукуруза за сетву итд.
Књига је у тврдом повезу, добро очуваних корица зелене боје.
Са унутрашње стране књига је претрпела извесна оштећења,
поједини листови су поцепани и одвојили су се од корица књиге.
Записници су вођени руком. Књига је нестандардног формата,
димензија 34x25cm.
138.
1950. октобар 5, 1950. децембар 29, Ваљево ЗV-138
Среско предузеће за промет пољопривредним производима и
за транспорт робе „Малина”-Ваљево, платни спискови, 1950. година и евиденција службеника 1950-1951. година. У списковима
156

Аналитички инвентар Збирке Varia 1832– (наставак из прошлог броја)

се налазе још информације: који посао је обављао радник, број
радних дана, да ли је ишао на боловање или не, дечији додатак
итд.
Предмет је солидно очуван, постоје блага оштећења само на
ивицама документа. Документа су штампана као обрасци са
празним колонама која су касније попуњавана руком. Нестандардног су формата, димензија 30x42cm. Л: 28,0
139.
1955. фебруар 1 – 1960. фебруар 9, Ваљево ЗV-139
Записници са седници управног и извршног одбора синдикалне подружнице трговинског предузећа „Колубара”-Ваљево
1955-1960. године. На седницама бавили су се разним питањима
битним за рад предузећа „Колубара” као нпр: доношење буџета,
пријем нових чланова, тарифни правилник, упознавање чланства
са одлукама радног савета, додела помоћи сиромашној деци итд...
Књига записника је у тврдом повезу зелене боје. На корицама постоје блага оштећења, док су се у унутрашњости књиге
неки листови одвојили од корице. Папир је поприлично пожутео.
Записници су вођени читким ркописом. Књига записника је нестандардног формата, димензија 29x20cm.
140.
1945. Бргуле ЗV-140
Општински народни суд – Бргуле, деловодни протокол из
1945. године. Број предмета од 1-45.
Деловодни протоком је штампан на папиру у облику обрасца
са више празних колона које су попуњаване руком. На ивицама
папира постоје оштећења. Деловодни протокол је нестандардног формата 47x31cm. Л: 8,0
141.
1945. март 23 – 1946. август 30, Белановица, Београд, Чачак
ЗV-141
Документа везана за Државни воћни расадник у Белановици
1945-1946. године. У предмету се налазе разне врсте докумената
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различите тематксе садржине: регулисање исхране за ратне заробљенике, пријаве ратне штете свих пољопривредних добара
и предузећа, решење да сви који су за време окупације примили
од државних пољопривредних установа семе за сетву имају да
плате одређену количину семена, постављање и преузимање државних службеника и спречавање злоупотреба, уверења издата
физичким лицима о завршеној пракси, план буџета за 1946. годину, упутство за ликвидацију личних и материјалних издатака,
списак особља расадника, записник о извршеној примопредаји
Државног воћног расадника у Белановици између Милована
Алимпијевића и Драгована Богдановића, захтев да физичка и
правна лица поднесу пријаве за имовину коју им је непријатељ
однео изван граница, табеларни преглед бројног стања воћних
садница, тромесечни извештај о раду, решење Министарства
пољопривреде о укудању расадника, уговор о закупу локала, одбијен зајам код задружне и пољопривредне банке који је требало
утрошити на преузете површине из Земљишног фонда аграрне
реформе, упутство за рад у расадницима, платни спискови за
1945. годину.
Документа у предмету су у лошем физичком стању са доста
оштећења. Поједини документи су исцепани и потребна је рестаурација. Већина докумената је штампана на папиру (око
95%). Већина је стандардног А4 формата, а постоје документа
већег нестандардног формата, димензија 30x20cm. Л: 96,2
142.
1949. септембар 23 – 1953. септембар 22, Бањани, Уб ЗV-142
Бањанска опанчарска прерађивачка задруга СОЈ-Бањани. Записници са редовних прегледа пословних књига у циљу контролисања остварења и уплата прихода за године 1950. и 1953.
У документима се још налазе решења о разрезу пореза на доходак из 1950, решења о утврђивању кандидационих одбора бирача за избор одборника већа из 1953. године.
У финансијсој архиви се налазе налози за књижење из 1951.
године, две признанице из 1949. године и 1951. године и платни
спискови из 1950-1951. године.
На ивицама докумената постоје физичка оштећења као и
блага оштећења од влаге. Документа су стандардног А4 форма158
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та, а документа финансијске природе су различитих нестандардних формата. Л: 28,0
143.
1951. јун 30 – 1956. март 3, Мионица ЗV-143
Угоститељска радња „Пролеће” Мионица. У докуметацији се
налазе оснивачка акта: решење о регистрацији радње, , пријава
за упис у регистар привредних предузећа и радњи записник и
решење о предаји Угоститељске радње радном колективу.
У финансијсој архви налазе се правилник о платама радника
и службеника из 1951. године и платни спискви за године 1951,
1952. и 1956. Главна делатност радње била је пружање услуга исхране и точење алкохолних и безалкохолних пића.
Поједина документа у предмету имају оштећења од влаге
и мрље од рђе које су прузроковене због неуклоњених спајалица.
Оснивачка акта су А4 форамата, док су документа финансијке
архиве нестандардног формата. Л: 39,0
144.
1955. септембар 28 – 1956. децембар , Мионица ЗV-144
Документа Занатске месарске радње „Јединство” у Мионици.
У документацији се налазе оснивачка акта: пријава за упис у регистар привредних предузећа и радњи, решење о упису у регистар привредних организација и решење о оснивању радње из
1955 године.. Главна делатност радње била је вршење месарских
услуга и прерада и продаја свежег меса.
У предмету се још налази и правилник месарске радње и финансијска архива коју чине платни спискови из 1955-1956. године.
На документима се налазе оштећења од зарђалих спајалица
које нису на време уклоњене. Документа су стандардног А4 формата сем платних спискова који су нестандардног формата и
штампана су у облику обрасца. Л: 27,0
145.
1955. јун 14 – 1957. јануар, Мионица ЗV-145
Угоститељска радња „Слога” из Мионице. У предмету се налази решење о регистрацији радње, правилник о пословању из
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1955. године, као и деловодни протокол и финасијска архива.
Број предмета у деловодном протоколу за 1955. годину је 1-13.
Финасијску архиву чине платни спискови за 1955-1957. годину.
Предмет пословања радње био је вршење услуга исхране и точење алкохолних и безалкохолних пића.
Документа у предмету су у солидном стању, без видљивих оштећења. Рађена су на папиру стандардног А4 формата, само су
платни спискови и деловодни протокол нестандардног формата 30x42cm и штампани су у облику обрасца. Л: 44,0
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архивиста
Међуопштинског историјског архива Ваљево

КРАТАК ИСТОРИЈАТ КЛУБА ЗА КОЊИЧКИ СПОРТ
„МИША ДУДИЋ” – ВАЉЕВО
У Београду су 1842. године одржане прве коњичке трке. За
време владавине кнеза Михаила Обреновића одржан је до тада
највећи број коњичких трка у периоду од 1863. до 1866. године. Након његове смрти, сва кола јахача у Србији носила су име
„Кнез Михаило”, а тркалишта и хиподроми „Михаиловац”. У
Ваљеву је команда Дринске дивизије организовала прве званичне трке 1885. године. О тркама се старало шест одбора које су чинили официри ваљевског Гарнизона. Резервни коњички капетан
Милосав П. Куртовић био је идејни творац програма свих трка и
целе Јахачке прославе у Ваљеву 1885. године.1
Априла 1893. године основан је у Ваљеву Пододбор Дринскосавског кола јахача „Кнез Михаило” из Шапца за Округ ваљевски. Прва привредно-витешка свечаност одржана је 17. августа
1893. године на вашаришту у Градцу у Ваљеву. Било је пријављено
156 грла, од којих је награђено 28. Свечаности у Ваљеву присуствовао је краљ Александар Обреновић. На челу Пододбора Кола
јахача у Ваљеву од 1894. године био је ђенералштабни пуковник
Светозар Радојичић. Пододбор је 14. јула 1895. године прерастао
у Одбор Дринско-савског Кола јахача „Кнез Михаило” за Округ
ваљевски. Нови председник био је пуковник Никола Цветковић,
а потпредседник Сава Лазаревић, начелник Округа ваљевског.
З. Трипковић, Коњички спорт у ваљевском крају (до 1914. године), ВАЉЕВАЦ велики народни календар за просту 1993. годину, Ваљево 1992, стр. 254
1
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До тада најмасовније свечаности за Округ ваљевски одржане су
1897. и 1899. године, када је било изложено 291 грло.2
Ваљевско окружно коло јахача било је веома активно од 1900.
па све до 1912. године. Велике окружне свечаности, са изложбама и тркама коња, одржаване су једном, а некада и два пута
годишње. Свечаности су одржаване на Крушицима (садашње
насеље Пети Пук). Све до 1914. године ваљевска грла су побеђивала на тркама у Београду, Шапцу, Чачку, Крагујевцу... Највећи
успех остварио је пред Први светски рат Милан Стефановић из
Шушеоке. Са трогодим пастувом Ждралином и четворогодим
Моравцем освојио је седам првих награда на тркалишту на Топчидеру у Београду. На Српском дербију 8 јуна 1914. године однео
је победу Моравац Милана Стефановића у конкуренцији 13 четворогодаца.3 Био је то први случај да после 1909. године Српски
дерби добије грло одгајано на селу. Победнику Милану Стефановићу лично су честитали регент Алкесандар Карађорђевић и
Никола Пашић са члановима владе.
За време Великог рата коњарство је у ваљевском крају претрпело тешке губитке. Према попису из 1921. године било је свега
3473 коња, што је чак 5637 мање него 1910. године. И поред тога
коњички спорт се брзо опоравио и већ су 1920. године у Ваљеву одржане прве послератне трке. Ваљевско коло јахача „Кнез
Михаило” било је у саставу Централног одбора Дунавског кола
јахача у Београду. Радили си много на популаризацији и развоју
коњичког спорта у ваљевском крају.
У годинама пред Други светски рат у Ваљеву полако опада
интерес за коњички спорт. У једној години су одржана два тркачка састанка и једна изложба коња. На програму су увек биле 4
трке које су носиле називе „Илија Бирчанин”, „Војвода Мишић”,
„Града Ваљева”, „Колубара”...4 Новина је било даљинско трчање
одржано 12. маја 1935. године. Хиподром „Михајловац” је реновиран 7. јула 1935. године. Саграђене су нове модерне трибине
за гледаоце. Између два рата најпознатији одгајивачи коња у
ваљевском крају били су: браћа Марковићи и Станимировићи,
лекари Панта Јанковић и Тихомир Михајловић, официр ВитоИсто, стр. 256
З. Трипковић, Спорт у Ваљеву, Ваљево 1995, стр 24-25
4 Исто, стр. 41-42

2
3

162

Кратак историјат Клуба за коњички спорт „Миша Дудић” – Ваљево

мир Говедаревић (сви из Ваљева), Стефановићи (Шушеока), Лазаревићи (Бранковина), Стојановићи (Горић), Рафаиловићи (Вртиглав), Драгиша Танасковић (Клашнић) и многи други. Они су
са својим грлима побеђивали не само у Ваљеву, већ и на тркама
у Београду, Шапцу, Чачку.
После Другог светског рата 27. марта 1949. године у Ваљеву
је основан Коњички клуб „Миша Дудић”. Прве трке одржане су
априла месеца исте године на аеродрому у Дивцима, јер је предратни хиподром „Зукве” у Ваљеву коришћен за војни сењак. До
враћања хиподрома клубу 9. септембра 1951. године трке су организоване и на брду Крушик, на земљишту испод Милетића
имања. У Ваљеву је било велико интересовање за коњички спорт,
а нарочито у селима где је настављено гајење расних тркачких
коња. Почетком 1951. године Коњички клуб „Миша Дудић” је
имао 225 регистрованих чланова од чега 160 активних, а међу
њима је било и око 20 девојака.5 За обуку љубитеља коњичког
спорта била је задужена ЈА са својим официрским кадром и око
50 расних коња, углавном липицанера. Током 1951. и 1952. године часове обуке у јахању и другим вештинама водио је капетан
Миодраг Станковић. За добру организацију обуке, окупљање
чланства и организацију коњичких тркачких састанака Коњички клуб „Миша Дудић” је проглашен за најбољег у Србији 1953.
године.6
У току 1954. године клуб је имао 310 чланова и 14 регистрованих грла. Организована су четири такмичења у равним галопским тркама и прескакању препона. Косачких трка није било,
док су на две коњичке трке изведене волитжерске вежбе. Клуб
није имао материјалних средстава да 1954. године самостално
организује изложбу коња, али је узео учешћа на среској пољопривредној изложби коју је организовао СНО у Ваљеву, на којој
је новчано награђено неколико грла Клуба.7 Поред материјалних
потешкоћа, финасије Клуба су биле стабилне. Приходи су били
већи од расхода, али само захваљујући дотацијама СНО у Ваљеву и Удружења Ловаца из Ваљева.
А.7.6.300. Клуб за коњички спорт „Миша Дудић” – Ваљево (1949-1979), 19491979, кутија инвентарни број 1
6
Лист Напред, 23. мај 1997, број 2521, стр. 19
7
А.7.6.300. Клуб за коњички спорт, кут. инв. бр.2
5
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Велики проблем раду Клуба у 1955. години представљало је
лоше време. Уместо пет тркачких састанака како је планирано
одржана су само три. Због лошег времена учешће су отказали
такмичари из Мачве, Посавине, Тамнаве, Београда итд., па је
учешће узело 64 такмичара, већином чланова Клуба. По оснивању Клуба награде за такмичаре износиле су 300 динара, да би
шест година касније 1955. године за награде издвајано 15.000 динара, што говори у прилог колико је Клуб напредовао организационо и финансијски у том периоду.8 Поред новчане награде
такмичарима је обезбеђивана храна и смештај за коња, а такмичари су добијали дневнице.
Клуб добија ново руководство 1956. године. У нову управу
Клуба изабрано је 21 лице, док је у надзорни одбор изабрано 5
лица. На првој седници нове управе извршено је конституисање,
па је за председника Клуба изабран Микић Миле, за потпредседника Урошевић Михаило, а за секретара и благајника Грујичић
Радивоје. У току године међу члановима управног одбора наступила је измена у функцијама. Радивоје Грујичић је 30. марта
1956. године поднео оставку на функцију секретара и благајника
Клуба, а на његово место изабран је Ђуричић Живко. Септембра
месеца исте године поједини чланови управе и председник Клуба Миле Микић премештени су из Ваљева као припадници ЈНА,
а на њихове функције дошла су нова лица.
У мају месецу 1958. године основана је нова секција Клуба
на Убу која је бројала 30 чланова. Током године организовано
је и једно такмичење у непосредној близини Уба. Фонд награда
је порастао, тако да је у 1958. години износио 359.000 динара9, а
тркама је присуствовало око 30.000 грађана, што показује да је
интересовање за коњички спорт у овом периоду било у порасту.
Томе је и допринело и ново такмичење у сулкама које је Клуб
организовао. Осим трка организована је и изложба коња 5. октобра 1958. године. Награђено је 37 грла, а наградни фонд износио
је 100.000 динара.
Коњички савез Србије поклонио је Клубу два грла. Чувеног
коња Каравана који је дат на чување Шиљи Милисављевићу
члану Клуба и чувену кобилу Стамину о којој је водило рачуна Пољопривредно добро у Бранковини, да би касније била дата
8
9

Исто, кут. инв. бр. 3
Исто
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на чување Јовићу са Уба. Коњички савез Србије помагао је Клуб
сваке године и новчано.
Након 10 година рада Коњички клуб „Миша Дудић” из Ваљева је подигнут на виши ниво. У 1960. години организовано је чак
6 такмичарских дана,а укупан фонд награда износио је 563.000
динара, што је знатно више него ранијих година. Осим чланова Клуба на такмичењима су учествовала грла Коњичког клуба
„Сава” из Шапца, а било је учесника и са Београдског хиподрома. У раду Клуба велики проблем је био што хиподром није био
ограђен, па је наплата улазница била свега 60-70%, што је утицало на финансије. Током 1960. године доста тога је урађено на
уређењу стазе која је проширена и насута шљаком па су се такмичења могла одржавати без обзира на временске прилике. У овом
послу Клуб је имао велику помоћ од ЈНА и пољопривредних
организација који су уступили Клубу превозна средства. Клуб
је посветио велику пажњу развоју коњарства како домаћих раса
тако и за спортска грла. У својини Клуба била су два приплодна
пастува од имена „Затопек” и „Караван” од којих је добијено 80
ждребади високог квалитета.
У 1963. години поред редовних трка и једне изложбе коња
Клуб је велику пажњу посветио обуци омладинаца. Руководилац наставе јахања био је Трифун Станковић, припадник ЈНА.
Настава јахања извођена је на хиподрому скоро сваке недеље
од 8 до 12 часова ујутру. Приликом наставе извођене су следеће радње: извођење коња, заседлавање, раседлавање, узјахивање, сјахивање, јахање у мањежу касом, галоп, теренско јахање,
савлађивање природних препрека, обука омладинаца вршена је
у нези и исхрани и лечењу коња. Пређено је градиво из описа
јахаћег прибора, екстеријер, порекло и основне боје длаке код
коња. Талентовани омладинци узели су учешћа у преносу Титове
штафете на релацији Букови – Ваљево.10
На побољшање финансијског стања у многоме је утицало отварање бифеа. Бифе је отворен у канцеларији Клуба где се служила кафа, чај и друга безалкохолна пића. Најчешћи гости бифеа
били су омладинци, који су се скупљали ради дружења, читања
штампе, стручних листова итд.
10

Исто кут. инв. бр. 5
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Развој Клуба настављен је и у 1965. години. Уписано је 48 нових чланова, тако да је регистрованих чланова било 495, што је
дупло већи број у доносу на 1955. годину. Највећи недостатак
представљала је слаба наплата чланарине. Само четвртина чланова је платила чланарину у 1965. години. Најмасовнија трка у
овој години одржана је 6. јуна, томе је у многоме допринео и каскадер Буковчић које је изводио своје тачке на овој трци. Награде су осетно повећане, тако да је власнцима грла исплаћено
940.000 динара. И поред повећаних награда Клуб је тешко успевао да привуче власнике квалитетних грла из других места. Они
су се чешће опредељивали да шаљу своја грла на београдски хиподром, јер су тамо биле веће награде. Клуб је добио на поклон
грло „Борца” од Извршног већа Србије (Секретаријат за пољопривреду). Ово грло је у 1965. години на Ваљевском хиподрому
освојило једну прву, једну другу и једну трећу награду. На шабачком хиподрому такође је освојило једну прву и једну другу
награду у изузетно јакој конкуренцији.11 У овој години престала
је са радом школа јахања, из разлога што није било коња. Раније
су се грла добијала од ЈНА, а од 1965. године више није постојала
јединица са коњима за обуку.
Почетком 1969. године Клуб се сусрео са неколико проблема. Није било решено канцеларијско питање (смештај клуба), а
такође је остало нерешено питање хиподрома. Друге потешкоће
биле су организационе и кадровске природе. Од пет планираних
трка у 1968. години одржане су само две. Прва трка, која је требало да се одржи 5 маја 1968. године, отказана је јер су лица која
су вршила обуку возача аматера оштетила тркачку стазу. Клуб
је доста уложио да би стаза била поправљена , насуто је шљаке коју су морали дотерати у 30 великих камиона. У том послу
Клуб је имао велику помоћ ЈНА. Након одржавања треће трке
дошло је до јаке епидемије тркачких грла у Републици Србији,
па је Ветеринарска инспекција Србије издала наредбу о забрани
скупљања грла, а коњички савез Србије обавестио је све клубове
да се не одржавају трке због ширења болести.12
Због већ наведених проблема ниједна трка није организована
у 1969. години. Земљиште на којем је хиподром постојао додеље11
12

Исто кут. инв. бр. 6
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но је Медицинском центру, па се нису имале где организовати
трке. Након неколико неуспелих покушаја да им се додели неко
пригодно земљиште, председник Клуба се обратио Војно-картографском институту који им је изашао у сусрет и доделио ЈНА
полигон на „Ђеновцу” који је по пространству и географском
положају највише одговарао за изградњу хиподрома. Решено је
и питање канцеларије. Управа за стамбену привредну и комуналну изградњу доделила је Клубу просторије у улици Војводе
Мишића број 20.
Рад клуба никада више није у потпуности заживео. На пологону „Ђеновац” никада није организована ниједна трка. Клуб
је након неколико година тражио ново решење за изградњу хиподрома. Додељено им је скоро 9 хектара земљишта на простору
код нове Железничке станице у Ваљеву.13 Проблем је био у томе
што је један део овог земљишта био у приватном власиштву, те
није било могућности да се изгради нови хиподром. Рад Клуба
је сведен на учествовање на такмичењима у другим градовима:
Чачку, Обреновцу, Шапцу, Београду итд. И даље су повремено
купована чистокрвна грла која су учествовала на већ поменутим
свечаностима. Врло слаба је била и комуникација са Коњичким
савезом Србије. Из документације се може видети да се неретко
каснило са исплатом чланарине, а на бројне примедбе и молбе
КСС није уопште одговарано.
Нова секција Клуба основана је у селу Брезовици 1977. године. На новоизграђеном хиподрому у Брезовици ораганизоване
су 3 трке током 1977. године, са скромним новчаним наградама.
Последњи писани траг о Клубу датира од 17. јуна 1980. године.
Реч је о прегледу финансијског пословања Клуба, односно пословања секције Клуба у месту Брезовица. На крају документа је
назначено да се секција у Брезовици одвојила од Клуба „Миша
Дудић” из Ваљева и формирала сопствени клуб КК „Света Поповић” Уб, чиме је Коњички Клуб „Миша Дудић” из Ваљева и
фактички престао да постоји.

13
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МИЛИЋ Ј. МИЛИЋЕВИЋ, ГУБИЦИ ОФИЦИРА КРАЉЕВИНЕ
СРБИЈЕ У РАТОВИМА 1912–1913. ГОДИНЕ,
Музеј жртава геноцида, Београд 2020, стр. 71.
Милић Ј. Милићевић се дуго
година марљиво бави истраживањем војне историје Србије у 19.
и почетком 20. века, а резултат његовог рада је импресиван број чланака, студија и монографија, који
су знатно допринели бољем познавању и разумевању војног сегмента српске повести. За разлику
од знатног броја војних историчара, који су фокусирани на војна
питања у ужем смислу, интересовања Милића Ј. Милићевића су
много шира и захватају како политички, тако и друштвени контекст војноисторијских збивања.
Последњих година добар део истраживачког интересовања аутора усмерен је на квантификацију
војноисторијске проблематике, у
којој важно место има утврђивање броја погинулих и рањених
у биткама и ратовима које је Кнежевина/Краљевина Србија водила. Том проблематиком се бави и
студија Губици официра Краљеви
не Србије у ратовима 1912–1913.
године.

У уводном делу студије аутор је детаљно анализирао доступне изворе информација о
погинулим официрима – званичне извештаје Службеног вој
ног листа, податке објављене у
гласилу Балкански рат у сли
ци и речи, некрологе у листовима Политика, Застава, Вечерње
новости, Пијемонт, Правда, као
и у другој периодици из оног
времена, потом у стручним листовима као што су Здравље и
Учитељ, списковима погинулих
које је у свескама часописа Рат
ник објављивао мајор Нинко Милинковић у периоду 1921–1925,
податке у публикацији Спомени
ца седамдесетпетогодишњице Вој
не академије 1850–1925 (Београд
1925) и другим релевантним изворима. Аутор је пажљивом
анализом утврдио да сваки од
поменутих извора има извесне недостататке и не даје коначне податке о броју погинилих
старешина. Стога се упустио у
укрштање података садржаним у
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изворима како би дошао до што
приближнијег броја жртава старешинског кадра у балканским
ратовима. Резултат тог рада је
Списак погинулих и умрлих офи
цира у балканским ратовима
1912–1913. године који садржи податке о 349 официра – име, презиме, чин, датум и место погибије
односно смрти, а у знатном броју
случајева и фотографију погинулог. Према Милићевићевој анализи, у Првом балканском рату
страдао је 191 војни старешина
(са још једним официром погинулим дан пре званичног почетка ратних дејстава, тај број се
повећава на 192). У Другом балканском рату страдало је 157
официра; иако је број погинулих
официра у овом рату био мањи,
аутор наглашава да треба имати
у виду и трајање ратних дејстава у Првом и Другом балканском
рату. С обзиром на то да су ратна дејства била знатно краћа у
Другом рату, следи закључак да
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су окршаји са бугарском војском
били неупоредиво крвавији него
сукоби са турском војском који су
вођени у Првом балканском рату.
Милићевић је анализу губитака
старешинског кадра проширио и
на разматрања о смртима које нису биле последице ратних дејстава или болести, већ и последице
чина самоубиства, као и погибије
услед природних непогода (грома). Урадио је и табеларну анализу броја погинулих официра
према војном чину, као и према
статусу (редовни и резервни официри Краљевине Србије).
Верујемо да ће Милић Ј. Милићевић са несмањеним жаром
и марљивошћу наставити да се
бави квантификацијом војних
губитака српског народа у 19. и
почетком 20. века и тако допринети стварању још прецизније и
потпуније слике о ратним жртвама
Кнежевине/Краљевине
Србије.

Александра Вулетић

Историјски институт
Београд

ВЛАДИМИР КРИВОШЕЈЕВ, ЕПИДЕМИЈА ШПАНСКЕ ГРОЗНИЦЕ У
СРБИЈИ 1918–1919. СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ВАЉЕВСКИ КРАЈ
Прометеј, РТС, Нови Сад 2020, 268.
Појава вируса COVID-19 која је
2020. године добила епидемијске,
а убрзо и пандемијске размере,
подстакла је многе историчаре у
Србији и свету да се окрену истраживањима епидемија које су
становништво погађале у прошлости. Заразне болести попут
куге, колере, богиња, тифуса и
других, одједном су од скрајнутих и успутних предмета историографског интересовања избиле у
сам врх најинтригантнијих истраживачких тема. Међу многобројним епидемијама од праисторије
до данашњих дана, које су протекле године заокупиле пажњу
историчара, нарочито се издвојила епидемија шпанске грознице у
последњој години Првог светског
рата. Фотографије људи са хируршким маскама на лицу, настале на
различитим местима окупљања
током 1918. и 1919. године, напрасно су почеле да се појављују у
медијима и масовно деле на друштвеним мрежама. Ношење маски,
као и други елементи сличности

епидемије шпанске грознице са
савременом ковид пандемијом,
подстакли су занимање како научне, тако и шире јавности за
епидемију која је пре једног века
захватила већи део земљаске кугле. Податак да је шпанска грозница на глобалном нивоу однела
више жртава него целокупна ратна збивања пажњу је привукао тек
по избијању епидемије ковида. Нагло интересовање за епидемију из
1918/19. утолико је интригантније
из разлога што је протеклих неколико година Први светски рат био
једна од најактуелнијих тема у домаћој и светској историографији,
с обзиром на јубиларно обележавање годишњица овог историјског догађаја. Епидемији шпанске
грознице у домаћој историографији поклоњена је, међутим, мала пажња, чак и у радовима који
су били посвећени завршној години Првог светског рата. Као што
је аутор ове монографије приметио, деценијама уназад историчари у Србији су пажњу усмеравали
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ка разоткривању велова заборава
са славних ратних победа и политичких и дипломатских напора.
У њиховим радовима нешто већа
пажња посвећена је епидемијама тифуса крајем 1914. и почетком 1915. године, из разлога што
су оне биле директно повезане са
војним, политичким и дипломатским ангажманом Србије. Епидемија тифуса одвијала се у вакууму
ратних дешавања, а њене последице по Србију биле су погубније
од последица епидемије шпанске
грознице која се одвијала у сенци ослободилачког похода срп
ске војске. Тиха смрт у постељи,
без обзира колико била масовна,
у време ослободилачког похода
српске војске није доживљавана
као „херојска“, па није привлачила пажњу ни историчара ни шире јавности.
Протекле године, у јеку ковид
пандемије, неколико домаћих
историчара заинтересовало се
за епидемију шпанске грознице. По дубини и ширини историографског захвата међу њима се
издвојио Владимир Кривошејев,
који је објавио неколико чланака о шпанској грозници, а потом
и монографију о којој је овде реч.
Истраживања епидемије започео
је на примеру ваљевског краја,
трагајући за умрлима од шпанске
грознице 1918/19; прво је анализирао примарне историјске изворе – матичне књиге умрлих из
тог времена, у којима је бележен
узрок смрти, а потом је истра172

живачки фокус ширио на друге изворе, као што су мемоарска
литература, штампа и сл. После
неколико објављених чланака,
сопствена истраживања шпанске
грознице у ваљевском крају употпунио је постојећим парцијалним истраживањима епидемије
у другим крајевима Србије, као и
досадашњим сазнањима о току и
последицама епидемије у Европи
и свету. Тако је настала прва монографија о епидемији шпанске
грознице у Србији.
Монографија је подељена у
четири дела. У првом делу приказане су опште карактеристике пандемије шпанске грознице у
свету 1918/20. Прво је дат кратак
историјски преглед пандемија
инфлуенце, са посебним освртом на пандемије у модерном
добу – руског грипа (1888/90),
шпанског грипа (1918/20), азијског грипа (1957/58), хонгконшког
грипа (1968/69), свињског грипа
(2009) и типичног сезонског грипа. Истакнуте су специфичности
епидемије шпанског грипа, односно грознице – за разлику од
већине епидемија она није била толико погубна за најнеотпорније становништво – најмлађе
и најстарије, колико за становништво у пуној снази, старости
од 20 до 40 година. Са историјске
тачке гледишта, занимљив је и
назив епидемије. Аутор је навео
да су данас присутне три теорије
о почетном жаришту – теорије о
азијском, европском и америч-

Критике и прикази

ком пореклу вируса. Од наведених теорија, највероватнија је
последња; према већини доступних података, шпанска грозница је на европско тло стигла из
Сједињених Америчких Држава
(почетним жариштем сматра се
рурално подручје Канзаса). Пошто су САД почеле да шаљу своје
војнике у Европу 1917. године, вирус је највероватније прво стигао
на француску обалу – подручје
искрцавања америчке војске, а
одатле се ширио даље по Европи. И док француски медији, као
и медији других зараћених страна у почетку нису много писали о новом вирусу, страхујући
да би то могло негативно да утиче на морал становништва које
је и психички и физички већ било изнурено ратом, у Шпанији
која није била учесник рата, отвореније се писало о размерама
епидемије која је задесила Пиринејско полуострво. Тако је у
европској јавности створена слика да је вирус прво детектован у
Шпанији, па је болест коју је изазвао прозвана шпанским грипом,
односно грозницом.
У првом делу монографије
укратко је приказано и ширење
шпанске грознице по Европи и
свету у три таласа: први, пролећни талас из 1918. био је релативно
благ, потом је уследио смртоносни јесењи талас и на крају трећи,
зимски талас 1919. који је махом
захватио оне територије које до
тада нису биле захваћене епиде-

мијом. Репови пандемије уочавани су до краја 1919, па и наредне
2020. године, али махом без тежих последица. Процене броја
умрлих кретале су се од шест милиона (цифра која је изнета још
пре завршетка епидемије) до 50
милиона. Према новијим истраживањима, број умрлих сеже готово до сто милиона, што је два
и по пута више од губитака у ратним операцијама, који се процењују на 40 милиона.
У другом делу књиге аутор се
бави епидемијом шпанске грознице на територији Србије. Овај
део књиге рађен је на основу доступних података из мемоарске
грађе, оновремене штампе и постојеће литературе о шпанској
грозници у Србији; та литература је протеклих деценија настала
махом у оквиру историје медицине, а подаци о шпанској грозници могу се спорадично пронаћи и
у историјским приказима појединих крајева Србије. Ово поглавље
подељено је на два дела – размотрени су први и други талас
епидемије, а у оба дела ток епидемије приказан је и на фронту и
у окупираној Србији. Анализом
оновремене штампе и мемоарске грађе аутор је утврдио да је болест међу српске војнике на Крфу
стигла највероватније у априлу
1918, посредством француских
војника. Аутор је пажљиво анализирао и штампу у окупираној
Србији; уочио је „дозирање“ информација о појави нове болести,
173

Критике и прикази

како у Европи, тако и у Србији, а
минимизирање опасности од наступајуће епидемије свакако је
било у функцији умирења јавности. На прве помене болести на
територији окупиране Србије – у
лето 1918, наишао је у мемоарској
литератури; на основу прегледа
матичних књига умрлих у ваљевском крају закључио је да први
талас епидемије није однео знатније жртве.
Други, јесењи талас шпанске
грознице одвијао се истовремено са пробојем Солунског фронта
и напредовањем српске војске ка
отаџбини. И док је у јужне делове Србије вирус стизао с ослободиоцима, у северне делове земље
унет је са севера, из Аустро-Угарске. Слику о току епидемије,
као и процене о броју заражених и умрлих, аутор је склопио
на основу бројних, махом кратких и успутних забелешки војника и људства које се враћало у
Србију (у ковитлацу ратних збивања разумљиво је њихово минимизирање значаја ове болести),
нешто опширнијих забелешки о
епидемији које су оставили они
који су током рата остали у окупираној земљи, података које
су оставили чланови војног санитета, као и новијих истраживања историчара медицине о
броју оболелих, збринутих у болницама и умрлих током кретања
српске војске ка отаџбини. Анализирајући доступне податке, аутор је закључио да су се северни
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и јужни талас епидемије на територији западне Србије сусрели на
размеђу које чини линија Медведник – Повлен – Маљен. Тако је
у ваљевски крај вирус прво стигао са севера, док је у ужички крај
највероватније стигао са југа, са
српским војницима. Ширењу вируса по целој Србији знатно су
допринели масовни дочеци ослободилаца, као и распрострањени
обичај одласка у посету болесницима, без икаквих мера заштите.
У трећем делу књиге аутор је
изложио резултате парцијалних
истраживања епидемије која су
досад спроведена. Резултати тих
истраживања махом су садржани у историографским приказима појединих крајева Србије
штампаним протеклих деценија,
а мањи део истраживања спроведен је током протекле године,
у време ковид пандемије. Тако
су се у овој књизи нашли и подаци о епидемији у делу Бачке, Трстеничком и Златиборском срезу,
гвоздачкој парохији, Ужицу,
Алексинцу, Зајечару и Крагујевцу. Поредећи сакупљене податке,
аутор је уочио да је стопа смртности била знатно мања у урбаним него у руралним срединама,
упркос гушћој насељености у варошима и градовима која је омогућавала брже ширење вируса.
Вишу стопу смртности у руралним крајевима довео је у везу са
мањом доступношћу здравствене
бриге и неге, као и са специфичностима живота на селу – вели-
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ким бројем чланова домаћинства
који су становали у некој врсти
полуколективног смештаја. Осим
тога, становници руралних подручја имали су мање контаката са људима изван свог краја, па
је степен прокужености, који доприноси стварању колективног
имунитета, у сеоским срединама
био мањи него у градским.
У четвртом поглављу аутор је
изнео резултате сопствених истраживања шпанске грознице
у ваљевском крају. Највећи део
истраживања спровео је за подручје Ваљевског среза: анализирао је матичне књиге умрлих са
територија црквених парохија
у Ваљеву, Јовањи, Бранковини,
Рабровици, Петници, Драчићу,
Грачаници и Причевићу, као и
парохија манастира Ћелије и Пустиња. Са подручја Каменичког
среза аутор је обрадио парохије
цркава у Каменици, Горњој Буковици и Причевићу, док је са
територије Мионичког среза
обрађена крчмарска парохија. На
основу анализе матичних књига,
аутор је утврдио да је на територији Ваљевског среза од последица шпанске грознице умрло 650
мештана, што је 2.37% становништва регистрованог пописом
из 1916. године; жртве шпанске грознице у овом крају чиниле
су петину укупног ратног губитка. Утврдио је и да је у овом срезу (који је делом долински, делом
са благим побрђем, а делом брдско-планински) умрло сразмерно

мање становника него у брдскопланинском Каменичком срезу
(4.25%) и изразито брдско-планинском Златиборском срезу (око
5%). Такође је установио и да је у
равничарским деловима Ваљевског среза умрло сразмерно мање
становника него у вишим пределима среза. Уочио је нешто већу
смртност деце и младих, као и
житељства женског пола у односу на смртност ових категорија
становништва на светском нивоу. Поменута одступања довео
је у везу са великим ратним страдањем становништва Србије од
20 до 40 година, као и већим уделом мушкараца у ратним губицима; осим тога, већа смртност деце
може се довести у везу и са недостатком бриге о њима у условима
када је велики број одраслих чланова домаћинства био заражен.
На основу спроведених истраживања и демографских пројекција,
аутор је на крају изнео претпоставку да је шпанска грозница на
данашњој државној територији
Србије однела знатно више од
100.000 живота, што би могло да
представља једну петину директног ратног губитка становништва током ратовања 1912–1918.
Владимир Кривошејев уложио је велики труд у истраживање појаве, тока и последица
епидемије шпанске грознице на
подручју ваљевског краја и Србије. Његов труд добија још више
на значају имајући у виду отежане услове истраживања током
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ковид пандемије. Велики број података које је сакупио из матичних књига, оновремене штампе
и мемоарских записа, потом њихова пажљива, критичка анализа
и поређење, консултовање ве-
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лике количине домаће и стране
литературе, резултирали су изузетно вредном историјском монографијом која се бави једном од
најактуелнијих историографских
тема у Србији и свету.

БИБЛИОГРАФИЈЕ
BIBLIOGRAPHIES

Никола Ранисављевић
БИБЛИОГРАФИЈА ИСТОРИОГРАФСКИХ ИЗДАЊА О
ВАЉЕВСКОМ КРАЈУ У 2020. И 2021. ГОДИНИ

Ваљево под окупацијом у Другом светском рату, др Коста
Николић, Др Немања Девић, др
Владимир Кривошејев, Ваљево
2020, стр. 87.
Аутори студије су темељно об
радили сва питања која се одно
се на окупацију Ваљева у Другом
светском рату. Након уводног де
ла, детаљно су објашњени пој
мови „четника и партизана”.
Објашњена је улога у рату коју су
имали Југословенска војска у от
аџбини, Народноослободилачки
покрет (партизани, комунисти),
легални четници или четници
Косте Пећанца, Жандармерија,
Српска државна стража, Ср
пски добровољачки корпус, Рус
ки заштитни корпус. Средишњи
део студије посвећен је оружа
ним сукобима у 1941. години, а
завршни део догађајима из 1944.
и 1945. године. Студија обилује
фотографијама и оригиналним
документима на које су се ауто
ри ослањали. Посебна целина

на крају студије су фотографије
Инструмената рата и збирке ми
литарија Народног музеја Ваље
во (пиштољи, аутомати, пушке и
митраљези). Испод фотографије
сваког оружја написано је под
робно образложење.

Књига о Надежди, Српска књи
жевна задруга, Београд 2020,
стр. 250.
Димитрије Митриновић (1911),
Широк и крепак кист. Моша С.
Пијаде (1912), Кроз Југословенску изложбу. Делфа Ив. Иванић
(1926), Надежда Петровићева.
Милорад Павловић Крпа (1935),
Надежда Петровић. Бранко По
повић (1938), Надежда Петрође Мано Зиси (1938),
вић. Ђор
Личност и уметност Надежде
Петровић. Пјер Крижанић (1938),
Надежда Пе
тровић као претеча данашњег нашег савременог сликарства. Ђорђе Поповић
чај сликарства Над(1938), Зна
ежде Петровић. Момчило Стева
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новић (1948), Надежда Петровић.
Миодраг Коларић (1959), Тријумф
палете светлих боја. Стани
слав Живковић (1966), Надежда
Петровић 1873-1915. Миодраг Б.
Протић (1970), Зенит епохе: Надежда Петровић. Лазар Трифуно
вић (1973), Надежда. Катарина
Амброзић (1978), Фазе Надежде
Петровић. Оливера Јанковић
(2003), Ратне слике. Лидија Ме
реник (2006), Надежда Петровић
- пројекат и судбина. Јасна Јова
нов (2013), Сестре Петровић око
гуслара. Јулка Маринковић и Ми
лица Петронијевић (2011). Белешка о Надежди.

Ивањдански обичаји ваљевског краја и суседних области
западне Србије, Народни музеј
Ваљево, Ваљево децембар 2020,
стр. 67.
Гордана Пајић, Ивањдански оби
чаји – плетење венчића, бра
ње
лековитог биља, осећај заједни
штва. Снежана Томић, Ивањдан
у музеју - између реалног и музејског. Ана Чугоровић, Ивањски
венчићи у Јадру, описивање заједништва и граница у простору
кроз континуирано понављање
годишњих обичаја. Љубица Ва
сиљевић, Антрополошка анализа
елемената традиционалне архи
тектуре у конципирању ивањданског обреда. Ивана Ђурић, Чување
традиционалне културе кроз
туристичке садржаје. Снежа
на Шапоњић Ашанин, Ивањдан178

ски уранак у манастиру Стјеник
код Чачка. Наталија Марковић,
Обичај паљења обредних ватри
за Ивањдан.

Дневник 1941 - критичко издање, Драгојло Дудић, Ваљево
2020, стр. 338.
Приређивач Бранко Матић као
предговор критичког издања
Дневника Драгојла Дудића ис
користио је текст Иве Андрића
„О партизанским дневницима”.
Уводни део овог издања садржи
кратак историјат вођења дневни
ка од стране Драгојла Дудића и
указује на његову изузетну важ
ност за историографију. Приређи
вач се осврнуо и на досадашњих
шест издања Дневника, подроб
но их анализирајући. Важан део
представља историјат, односно
на који начин је сачуван рукопис
Дудићевог дневника, који је пре
живео све ратне недаће и на крају
успешно објављен. Поред исто
ријата приређивач је критички
обрадио оригиналан рукопис. За
вршни део издања садржи пи
сање других о Драгојлу Дудићу и
библиографију радова.

ГЛАСНИК, бр. 54, Историјски
архив Ваљево 2020, стр. 235.
Чланци: Милорад Радојчић,
Жр
тве шпанске грознице у мионичком атару. Владимир Кри
вошејев, Прилог проучавања
пандемије шпанске грознице у се-

Библиографија историографских издања у 2020. и 2021. години

лима ваљевског краја. Дејан В.
Поповић, Помоћ руским избеглицама у ваљевском крају 1920-1922.
године. Дејан В. Поповић, Тамнавски парох Милутин М. Поповић у вихору Првог светског рата.
Милорад Белић, Ваљевски информбировци и голооточани.
Прилози: Дејан В. Поповић, Ху
манитарна помоћ ваљевског краја
земљотресом разореном Скопљу
1963. године.
Грађа: Владимир Дамњановић,
Хуманитарни рад у ваљевском
крају након Првог светског рата
(1919-1922).
Из рада Архива: Никола Рани
сављевић, Аналитички инвентар
- Збирка Varia. Никола Рани
сављевић, Кратак преглед историјата ФК „Будућност” Ваљево.
Критике и прикази: Милић
Милићевић: Милорад Радојчић,
Мионичани у ратовима 1912-1918.
Поменик ратним жртвама. Ален
Радосављевић: Др Милан Пецић,
Аутобиографија најстаријег пуковника српског санитета. Ален
Радосављевић: Владимир Криво
шејев, Ослобођење Ваљева у Великом рату - 30. октобар 2018.
Библиографије: Никола Рани
сављевић, Библиографија историографских издања о ваљевском
крају у 2020. години.

Речено - учињено, ред, рад и
дисциплина - 1055 дана или
2 године, 11 месеци и 25 дана
на челу фудбалског клуба „Бу-

дућност”, Ваљево, Риста Анђе
лополић, Ваљево 2020. године,
стр. 439.
Аутор је написао моногра
фију на основу својих забелеш
ки и сећања. Такође, коришћени
су званични извештаји са утак
мица и написи о догађајима у ју
гословенском и српском фудбалу.
Обрађен је период од 04. 02. 1982
до 06. 12. 1984. године. У моногра
фији су хронолошки изнети до
гађаји почев од редовне изборне
конференције клуба, када је из
абрано ново председништво, па
до краја 1984. године. Моногра
фија је исцрпна, са егзактним по
дацима, обилује фотографијама
што бивших фудбалера што ори
гиналним и званичним докумен
тима ФК „Будућност”. Како се
током писања монографије аутор
ослања на званична документа и
на мемоарску грађу, ово издање
веома је драгоцено за историју
ваљевског фудбала.

Воденице и ваљарице на падинама Повлена, др Томислав
Ђурић, Ваљево 2020, стр. 210
Ова књига резултат је дуго
трајног истраживачког рада, од
2000. до 2004. године. Главни циљ
истраживања биле су водени
це и ваљарице на падинама По
влена, којима је до изласка овог
издања посвећивано мало систе
матске пажње. Такође, аутор је у
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свом раду приказао резултате ис
траживања у Банату, Воденице у
Сремским Карловцима, у Горњем
Полимљу, на Дрини и њеним
притокама итд. У монографији
су приказане воденице у причама
и приповеткама, у песмама, у из
рекама, у српским народним за
гонеткама. На тај начин аутор је
желео да укаже на утицај воде
ница и ваљарица на друштвени
и културни живот села. Део мо
нографије чине и уметничке фо
тографије скоро свих воденица и
ваљарица које је у току теренских
истраживања припремио Милан
Марковић.

Јубиларни годишњак – Ваљевска гимназија 1870-2020, Ми
лорад Белић, Ваљево 2020, стр.
173
Годишњак је посвећен свим ге
нерацијама Ваљевске гимназије.
Обрађен је период од 1870. годи
не, када је и формално Ваљевс
ка гимназије отворена, па све до
2020. године. Током израде го
дишњака коришћени су много
бројни извори који су прошли
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сву неопходну анализу и кри
тику. Веродостојно је приказа
на историја Ваљевске гимназије
кроз ратне и послератне епохе, а
као посебне целине издвајају се
поглавља о знаменитим гимна
зијалцима, најуспешнијим поје
динцима, култури и спорту. Као
посебно поглавље на самом крају
Годишњака налазе се фотогра
фије оригиналних докумената),
који, по речима аутора, осветља
вају богату прошлост Ваљевске
гимназије.

Ми I и II том, Душан Михајло
вић, Ваљево 2020, стр 996.
Ова двотомна монографија
сведочанство је једног од осни
вача Клуба младих истраживача,
касније Друштва истраживача
„Владимир Мандић Манда“ из
Ваљева. Издање је приређено по
водом обележавања педесетого
дишњице постојања Друштва.
По речима аутора: „Књига МИ је
лично сведочанство и скуп фака
та о полувековном трајању идеје,
акције, покрета и организације
Младих истраживача“.

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
Текст доставити на адресу Редакције Гласника: Међуопштински историјски архив Ваљево, Поп Лукина 52, 14000 Ваљево
email: arhivvaljevo@gmail.com
Рукописи у компјутерском слогу (Microsoft Word) предају се
у једном примерку у електронском и штампаном облику у фонту Times New Roman, величина фонта 12 пункта. Размак између
редова је 1,5 а напомене (фусноте) се налазе на крају стране. Аутори могу предати радове и на страном језику (енглески, руски,
француски, немачки).
Текст може да има највише 24 стране (43.000 карактера)
Осим основног текста са напоменама (уређеним према упутству), рад треба да садржи:
– Апстракт. Налази се испод наслова рада и не може имати више од 600 словних знакова. Пише се на језику којим је
писан основни текст.
– Кључне речи. Дају се на српском и на енглеском језику
и може их бити највише 7.
– Резиме. Предаје се на енглеском језику и не може имати
више од 1.200 словних знакова.
– Прилоге. Доставити их у електронској форми ван Word
документа у једном од следећих формата .tif, .jpg, .eps, .cdr.
Црно- беле фотографије предати у резолуцији од најмање
150, а колор од 300 dpi.
– Листу референци. Налази се на крају рада и састоји се
из два дела (Извори и Литература), по абецедном и алфабетском реду аутора, са пуним насловима, називима часописа и
бројем страна.
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Начин цитирања:
Посебних издања:
Име аутора се пише иницијалом, са размаком између имена и
презимена, обичним словима. Први пут цитиран наслов књиге
пише се у целини, курзивом. Место и година издања пишу се иза
наслова, без запете између. Цитиране странице пишу се на крају
без скраћене ознаке за страну.
Примери:
– Рудић С. Властела Илирског грбовника, Београд 2006, 44–46.
Пример за поновљено издање књиге:
– Јиречек К. Историја Срба, I, Београд 19782, 30.
Чланака у часописима:
Име аутора се пише иницијалом, са размаком између имена
и презимена, обичним словима. Наслов рада се пише курзивом.
Назив часописа (пун или скраћен), број (арапским цифрама), година и цитирана страна.
Примери:
– Живковић Т. Легенда о Павлимиру Белу, Историјски часопис
50, 2003, 15.
– Пузовић П. Увођење општежића у Хиландару 1933. године,
ИЧ 45–46, 19981999, 2000, 245. (начин за часописе где је година
за коју се односе различита у односу на годину изласка часописа)
Томовић Г. Трагови старог рударења у топонимији пљеваљског краја, Гласник Завичајног музеја 3 (Пљевља 2002) 2003, 58.
(начин за часописе са истим називом, а различитим местом издања, мање познатe, ретко доступнe часописe)
Чланака у зборницима радова:
Име аутора се пише иницијалом, са размаком између имена
и презимена, обичним словима. Наслов рада курзивом, наслов
зборника, место издања и година и цитирана страна.
Пример:
– Ћук Р. Почеци рударства и привредни успон Србије, Краљ
Владислав и Србија 13. века, Београд 2003, 103.
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Поглавља у колективним публикацијама:
Име аутора поглавља, назив текста, поглавља, назив публика
ције (све курзивом), том, место и година издања и цитирана
страна.
Пример:
Ђорђевић Д. Историја српског народа, VI–1, Београд 1983, 98.
Извора:
Примери:
– Доментијан, Живот Светога Симеуна и Светога Саве, изд.
Ђ. Даничић, Биоград 1865, 97.
– С. Б. Скокнић, Моје успомене из Првог светског рата, прир.
М. Ј. Милићевић, Београд 2003, 63.
– Љ. Стојановић, Старе српске повеље и писма, I–1, Београд –
Ср. Карловци 1929, 250.
– Actes de Lavra, III, par P. Lemerle, Paris 1979, 13.
После првог помена пуне библиографске јединице у напоменама, током наредних цитирања даје се скраћени облик, односно понавља се иницијал имена и презиме аутoра и скраћени
наслов.
– Код узастопног навођења аутора и дела: Исто, Ibid.
– Koд поновљеног навођења дела: нав. дело, op. cit.
– У ћирилици употребљава се скраћеница уп. а у латиници cf.
– Напомене се скраћују са нап.
– Не употребљавају се скраћенице стр. односно p. и pp.
Датуми се пишу на следећи начин, нпр. 2. 3. 2007.
Бројеви већи од троцифрених треба да буду куцани са тачкама, а не са размацима, нпр. 2.000, 10.000.
Радови се примају до 30. априла за текућу годину
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