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Ваљево

МОБИЛИЗАЦИЈА И СТРАДАЊЕ ВАЉЕВСКЕ 
ОМЛАДИНЕ У ЈЕСЕН 1944.

Aпстракт: Рад се бави мобилизацијом српске омладине у ваљевском 
крају у последњим месецима 1944. и почетком 1945. године. Већи део ом-
ладине био је мобилисан, добровољно или присилно, и упућен на Сремски 
фронт, о чијој сврсисходности данас нема сагласности у историјској науци, 
нити у широј јавности. Нема сагласности ни о броју жртава. Део омлади-
не мобилисан је у јединице ЈВуО и, највећим делом, страдао у Босни. Нема 
поузданих чињеница, како о броју страдалих, тако и о броју заробљених, 
који су потом мобилисани у партизанске јединице и упућени на Сремски 
фронт. Део мобилисаних у Српском добровољачком корпусу (СДК), страдао 
је у завршним борбама против партизанских јединица, или су стрељани у 
Словенији 1945. Најмање 98 лица, млађих од 30 година, стрељано је по ула-
ску партизанских јединица у Ваљево, од септембра 1944, па до почетка 1945. 

Кључне речи: Мобилизација, ваљевска омладина, Сремски фронт, ЈВуО, 
добровољци, бригаде, жртве.

За све зараћене стране у Југославији Србија постаје „кључна 
земља рата” у лето 1944. После више неуспелих покушаја да се 
главнина партизанских снага врати у Србију, завршне опера-
ције за њено ослобођење отпочеле су у лето 1944. Зашто је Ср-
бија била толико битна за зараћене стране? Партизани су имали 
прилику да поразе свог главног идеолошког непријатеља, чет-
нике Драгољуба Михаиловића, управо тамо где је имао најјаче 
упориште, чиме би се решило питање победника у грађанском 
рату. Такође, у Србији би дошли у контакт са јединицама Црве-
не армије, чији се Трећи украјински фронт приближавао Дунаву. 
Србија је била значајна и као мобилизацијски и економски из-
вор. На крају, освајање престонице имало је и војно-стратешки 
и психолошки значај.
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Пошто је Први пролетерски корпус НОВЈ на Јеловој гори 8. 
септембра 1944 потпуно поразио противничке јединице, ство-
рили су се услови за даље надирање ка Ваљеву.

Током рата Ваљево је, поред Смедерева, било најјаче упориш-
те Љотићевих присталица. Сва власт: градска управа, полиција, 
округ, налазили су се у њиховим рукама. Како су се партизани 
приближавали, отпочела је ужурбана мобилизација људства. 
Љотићевске патроле су ишле по селима и насилно мобилиса-
ле младиће које су успели да ухвате, истовремено кажњавајући 
најближу родбину одбеглих регрута.1 Приликом доделе матур-
ских сведочанстава, у лето 1944, опколили су кафану „Јадар”, 
која је тада била претворена у школу, пошто су Гимназију зау-
зели Немци за своје потребе. Они матуранти који су дошли по 
своје сведочанство, били су одведени у касарну и уврштени у до-
бровољачке јединице. Непознат је број лица који је мобилисан у 
СДК, као и број оних који су дезертирали. Има тврдњи да су неке 
ухваћене дезертере стрељали у кругу артиљеријске касарне, где 
су и сахрањени.2 Забележене су и неке ликвидације дезертера на 
положају на Златибору августа 1944.

Мобилизацију су активније почели да спроводе и четнички 
штабови. Командантима срезова и општина било је наређено да 
„најхитније прикупе све ђаке од свршеног четвртог разреда гим-
назије и других школа, па навише и да их упуте команданту Ђач-
ког батаљона”, који је у међувремену формиран и чији је коман-
дант био поручник Марко Котарац. Батаљон је био састављен 
80-85 одсто од свршених и несвршених ђака Гимназије, који су 
током окупације били ангажовани у Националној служби за об-
нову Србије. У позиву је наведено да именовани понесе са собом 
„два пара веша, два пара чарапа, добро одело за терен, прибор 
за јело и умивање и осталу опрему која је потребна војнику”.3 
За неодазивање позиву, запрећена је најстрожија казна и војном 
обвезнику и његовој фамилији. Окупљање војних обвезника 
било је у Петници, одакле су, преко Дегурића, Градца и Јовање, 
дошли у Златарић. Одатле су најмлађи регрути враћени кућама, 

1 МИАВ, Збирка фото и ксерокс копија, к-14.
2 Предраг Д. Ивановић, Ко су љотићевци?, Крагујевац, 2014, 64.
3 М. Белић, Затамњена историја, Ваљевска гимназија 1941-1945, Ваљево, 2014, 
143.
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а старији ђаци су се придружили батаљону и започели обуку. Уз 
импровизовану обуку, регрутима су држани и пропагандни ча-
сови и читана равногорска штампа. У сачуваним сведочанстви-
ма бивших припадника Ђачког батаљона, види се са којим су се 
недаћама суочавали. Недостатак оружја приморавао је четничке 
старешине да регрути обуку обављају са дрвеним пушкама! Док 
су још боравили у близини Ваљева, родбина им је доносила хра-
ну и топлију одећу. Упркос томе, одзив је био задовољавајући, 
мада је дезертирања било и из четничких јединица, па су неки 
регрути стрељани.4

Септембра 1944. партизанске јединице започеле су битку 
за ослобођење Ваљева. На приласцима граду борбе су вођене 
већ од 12. септембра. Главнину партизанских јединица чинили 
су Личани и Крајишници, који су се налазили у саставу Прве 
и Шесте пролетерске дивизије (Прва, Друга, Трећа и 13. личка 
бригада „ Раде Кончар”, Трећа крајишка бригада, као и 8. црно-
горска ударна бригада). Водећи борбе на прилазима града, ове 
јединице су вршиле и мобилизацију људства. Тако су се Ваљев-
ци нашли у различитим јединицама, а како су се приближавали 
Београду и Срему, још више је дошло до њиховог размештања. 
У бројним пригодним монографијама, које обрађују последње 
месеце рата у Србији, видимо да су се налазили у: Првој и Другој 
пролетерској бригади, 13, 14, 23. и 31. српској бригади, 22. ср-
пској космајској бригади, Другој, Трећој и 12. крајишкој ударној 
бригади, 15. мајевичкој бригади, итд.). На основу припадности 
мобилисаних регрута, могуће је пратити и правац кретања тих 
бригада. Тако су, на пример, мештани Тубравића, Совча, Ровна, 
Лелића, Вујиноваче, Брезовица, највише приступили 31. српској 
дивизији, они из: Д. Буковице, Седлара, Јошеве, Јовање, Злата-
рића, Забрдице - 8. црногорској бригади; они из Станине Реке, 
Стуба, Ситарица, Причевића, Миличинице, Ваљевске Каменице 
- 15. мајевичкој бригади, они из: Пријездића, Осладића, Равња, 
Дупљаја, Драчића, Голе Главе, Д. Лесковица, Бачеваца, Бранко-
вине - 21. српској ударној дивизији. Половина укупних жртава 
из Доњих Лесковица, чак 28, била је у 4. бригади 21. српске 
ударне дивизије. Исто је било и са борцима из Бачеваца. У Дру-

4 М. Белић, Жртве Другог светског рата из ваљевске општине, припадници 
поражених формација, стрељани, нестали, Београд, 2018, 58, и даље.
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гој крајишкој бригади, један цео вод био је сачињен од Ваљеваца, 
али је убрзо остао само један борац5. Мештани Г. Буковице били 
су у разним партизанским јединицама, а њих 16 је страдало на 
Сремском фронту. Ваљевце налазимо и у 4. и 5. војвођанској, 6. 
источно-босанској, 16. муслиманској дивизији, итд. 

Град је, за кратко, ослобођен 15. септембра, али су се партиза-
ни морали повући, пошто је Немцима пристигло појачање, а из 
Лајковца је дошао и један вод добровољаца. Пошто су минирали 
касарну на „Петом пуку”, Немци су се повукли, тако да је град 
ослобођен 18. септембра, када су у њега ушле јединице Прве и 
Друге личке пролетерске бригаде. 

Ваљево је била прва већа варош коју су партизани ослободи-
ли. Образац новоуспостављене власти постаће модел и за друге 
ослобођене градове: формирање НОО, мобилизација, обрачун 
са пораженим непријатељем. Према неким проценама, по ула-
ску партизанских јединица у Србију, за кратко време било је 
мобилисано око 300.000 људи. Према наводима послератних 
историчара, највећи део мобилисаних се добровољно при-
јавио. Међутим, у новијим монографијама и сведочанствима 
види се да је мобилизација спровођена и присилно, да је до-
лазило до дезертирања, због чега су војни судови, уколико би 
ухватили одбеглог регрута, изрицали смртне пресуде.6 Забеле-
жено је 78 случајева дезертирања и 17 стрељања регрута.7 У јед-
ном извештају, од 18. марта 1945, који је Среска организација 
KPJ упутила Општинском комитету, наводи се да је од 3222 мо-
билисана војника, свега 264 приступило добровољно.8 У истом 
документу се наводи да је на терену регистровано 123 четника 
и 28 добровољаца.9 У својим сећањима, некадашњи партизан-
ски борци, наводили су да је омладина одушевљено приступала 
партизанским јединицама. Може се прочитати да је путем Бе-
ограда и Срема отишао”највећи број младих из целог Ваљева и 

5 Друга крајишка бригада - ратна сјећања, Београд, 1988, 765.
6 МИАВ, Фонд ОНО, Одсек народне имовине 1944-1947, к-1, 125/1.
7 М. Белић, Жртве Другог св. рата..
8 МИАВ, Фонд Срески комитет СКС Ваљево (1944-1990), к-85, документ од 
18. априла 1945.
9 Исто.
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околине”10, али уз констатацију да је из појединих делова гра-
да преживело свега десетак мобилисаних бораца. Из списка 
бораца Прве пролетерске бригаде може се видети да је највећи 
одзив био у Убу и његовој околини. Омладина појединих села 
готово у целости је приступила бригади (Бањани, Врело, Бре-
зовице). Од укупно мобилисаних 1100 бораца, нешто више од 
300 било их је из Ваљева и његове околине. Од 312 погинулих, 
колико је у списку исказано, 81 борац био је из Ваљева и непо-
средне околине.11 У Трећу крајишку бригаду, ступило је „240 
нових бораца”.12 Опремљеност бораца је била веома лоша, тако 
да су „многи борци били готово боси” 13. По доласку 14. српске 
ударне бригаде, 6. децембра 1944, на простор Попаре-Дегу-
рић-Градац-Седлари, извршена је попуна јединице људством 
из ових насеља. Такође, има сведочења о насилној мобилиза-
цији. Сеоски момци су купљени са њива и сврставани у неку 
од партизанских јединица. Аутору ових редова, старији саго-
ворници су сведочили како су их очеви сакривали док не прође 
војска - без обзира на то о којој се формацији радило. Нема 
утемељења ни тврдња како се велики део радника „Вистада” 
одазвао мобилизацији, што се често наводило код послератних 
аутора. (нпр, Ђ. Орловић, Друга личка пролетерска бригада, 
Београд, 1988, 298; Жарко Јовановић, Ваљево под окупацијом 
1941-1944, Београд, 2001). Ово из простог разлога, што је нека-
дашњи власник предузећа инж. Никола Станковић, својом по-
словном политиком сачувао највећи део радника и мајстора од 
депортације или рада у рудницима и што је фабрика сачувала 
своје производне капацитете (упркос немачком пљачкању јед-
не линије за производњу пешадијске муниције). Захваљујући 
томе, „Вистад” (од 1947. Крушик) постаће окосница у изградњи 
војне индустрије Југославије, јер ће се у њему најпре организо-
вати производња. Крајем 1944, у фабрици је било нешто преко 

10 Сећање Стевке Суботић, у: Друга личка пролетерска бригада - сјећања бо-
раца, Бгд, 1988, 385.
11 Прва пролетерска бригада, књ. 4, списак бораца, Београд, 1991, 13-1063; 
Ј. Поповић, Прва личка пролетерска бригада „Марко Орешковић”, Београд, 
1988, 425-437 и 565-927.
12 С. Трикић, 320-321.
13 Друга крајишка бригада-ратна сјећања, Београд, 1988, 765-766.
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600 радника. Евидентирана је погибија 10 радника, од којих је 
један погинуо крајем септембра 1944, приликом рушења моста 
код Даросаве.14 

Иако се у послератној литератури наводило да је са моби-
лисаним омладинцима „вршена интензивна војна и политич-
ка обука”, на терену није било тако. Бавећи се жртвама Другог 
светског рата из ваљевског краја, између осталог, дошао сам до 
сазнања да је знатан део омладинаца страдао после само месец-
два од мобилизације. Недостатак старешинског кадра правио 
је, од голобрадих младића, заменике командира чете и десетаре, 
иако су имали борачки стаж од једва 20-ак дана!

У Споменици жртвама фашизма, од укупно евидентирана 
2.223 борца из Колубарског и Подгорског среза, који су поги-
нули у Другом св. рату, 830 бораца погинуло је на Сремском 
фронту, што представља скоро 40 одсто од укупно евиденти-
раног броја жртава из ваљевског краја. Овом броју треба до-
дати још око 30 лица до којих се дошло даљим истраживањем.15 
Анализом списка погинулих, може се видети да готово није било 
страдалих међу борцима који су се налазили у приштапским је-
диницама. Тешко је утврдити колико је лица, која су претходно 
била у јединицама ЈВуО, или у некој од квислиншких форма-
ција, страдало у борбама за ослобођење Београда и на Сремском 
фронту. Неке заробљенике партизани су водили са собом, успут 
испитујући њихову прошлост. Прилично су непоуздани подаци 
засновани на оперативним извештајима појединих јединица. 
Тако се код М. Радановића, међу добровољцима у партизанској 
јединици „нашла и једна Кинескиња“!16 Исти аутор наводи да 
је заробљено између 50 и 80 припадника СДК, чији су офици-
ри стрељани, а борци поштеђени, као и око 60 четника, који су 
распоређени у батаљоне Треће крајишке бригаде. Укупан број 

14 Споменица палим борцима и жртвама фашистичког терора у општини 
Ваљево 1941-1945, Ваљево, 1995,48.
15 Види: М. Белић, Прилог квантификацији жртава другог светског рата са 
подручја општине Ваљево, Гласник МИАВ, бр. 47-49, 2013-2015.
16 Радило се о омладинки Јулијани Ченчан из Титела, чји сродници и данас 
живе у Ваљеву. М. Радановић, Казна и злочин, Снаге колаборације у Србији: 
одговорност за ратне злочине (1941-1944) и војни губици (1944-1945), Бео-
град, 2015, 255.
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стрељаних, према наводима овог аутора, био је „двоцифрени 
број становника среза Ваљево”.17 Последња истраживања пока-
зују да је у граду и његовој околини стрељано најмање 609 лица, 
по имену и презимену. Може се претпоставити да је и део лица, 
која су се водила као „нестали рату“, (до сада пописано 173), та-
кође стрељан у Ваљеву.

Трагика рата увећавана је чињеницом да су се рођена браћа 
нашла у различитим формација и да су се њихове јединице 
убрзо и сукобиле. Ненад Обрадовић из Д. Грабовице, из добро-
вољаца је приступио партизанима и прву борбу водио против 
четника код Уба, баш у исто време када се у њиховој јединици на-
лазио његов брат близанац Предраг. Обојица су преживела рат, 
с тим што је Предраг био осуђен на вишегодишњу робију. Трећи 
брат Милан нестао је у јединицама ЈВуО. Димитрије Јовановић, 
свршени гимназијалац, погинуо је код Ердевика, а његов старији 
брат Никола, погинуће код Бачке Паланке. Михаило Смиљанић, 
18-годишњак, погинуће код Товарника, четири месеца пошто је 
мобилисан. Његов старији брат Иван мобилисан је у Ђачки ба-
таљон, да би, по заробљавању, приступио партизанима и убрзо 
страдао, под нејасним околностима. Милисав Вукосављевић из 
Бргула после завршеног V разреда гимназије приступио је пар-
тизанима. Погинуо је само 10-ак дана по доласку, негде код Ра-
ковице, 17. октобра 1944. Слична судбина задесила је и Драгана 
Танасића, који ће погинути 25. октобра у Радинцима, Животу 
Јеличића из Дупљаја, који је погинуо после две недеље од мо-
билизације, Златомира Бобовца, 19-годишњака, матуранта гим-
назије, који је погинуо после непуних месец дана од мобилиза-
ције. Погинули су и његови школски другови: Милан Антонић, 
Миодраг Брдарић, Светислав Вићентијевић, Драган Јанковић, 
Милош Јечменица, Антоније Крстић, Боривоје Максић, Миха-
ило Селаковић, Радомир Пријевић, Илија Лаловић, Миодраг 
Дуковић, Сава Николић, Миодраг Петровић, Миодраг Симић... 
Милош Гајић ће погинути пре навршених 18 година. Зора Ста-
нојевић је погинула у новембру, а њена другарица Олга Марко-
вић, почетком децембра 1944. Неки њихови другови имали су, 
за који месец, дужи борачки стаж: Будимир Филиповић, Никола 
Литвенко, Иван Јанковић, Драгољуб Пашић, Радомир Ђуковић 

17 М. Радановић, н. дело, 253.
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и др. За неке је забележено да су се удавили у реци Босут. И тако, 
готово девет стотина младића и девојака из ваљевског краја. 
Свима њима је заједничко да су из школских клупа или са њива 
отишли на фронт. Транспорт јединица обављан је са старе же-
лезничке станице, а код Аранђеловца (Даросава) су упознати са 
елементарним знањем о сопственом оружју. Неки су прве и по-
следње хице испалили тек пред Београдом. 

Породице су остајале без потомства. Старији Ваљевци памте 
те суморне јесење и зимске дане, када су несрећни очеви, или 
стричеви, воловским колима одлазили пут сремске равнице 
не би ли пронашли посмртне остатке своје деце. Стрпљиво су 
превртали танке слојеве земље који су се налазили изнад поги-
нулих по полузатрпаним рововима, или су чекали испред бол-
ница, ако би чули да су им потомци рањени. Најчешће би се 
враћали празних кола, никада не сазнавши где су им покопана 
деца. Они малобројнији, иако скрхани тугом, говорили су да су 
срећни што могу своје дете достојно сахранити. Тако је Михаило 
Матић из Котешице, са оцем Милованом, успео да пронађе тело 
погинулог брата Радомира, матуранта гимназије, и да га пренесе 
до сеоског гробља, где и данас почива. Своје комшије, познанике 
или родбину, Ваљевци су дочекивали и по њиховом повратку из 
Срема. Клопарање точкова празних кола, наговештавало је уза-
лудност њиховог труда. Забележени су и примери погибије оче-
ва док су трагали за својим синовима.

Тешко је поуздано утврдити колико је ваљевских регрута 
страдало у јединицама ЈВуО. У једном извештају команданта 
Ваљевског корпуса Владимира Комарчевића упућеног генера-
лу Трифуновићу, наводи се да је из Србије повео групу од 1.200 
бораца, да је током покрета, до краја фебруара 1945, изгинуло, 
рањено или дезертирало 579 бораца. Губици су приморавали 
Врховну команду ЈВуО да реорганизује јединице, па су и Ваљев-
ци распоређени у различите бригаде. Тако се Ваљевски корпус 
Нешка Недића издвојио из Посавско-колубарске групе корпуса, 
прикључивши се, потом, Михаиловићевој главнини, док је В. 
Комарчевић остао у групацији под командом мајора Драгослава 
Рачића. Уз то, појава тифуса, недостатак муниције и хране, дове-
ли су до тога да се јединица Н. Недића осула на свега 70 бораца 
и да је имала свега по два метка на војника.18 У селу Подновље, 

18 Б. Димитријевић, Немања Девић, „Босанска Голгота”, Београд, 2021, 249-250.
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у једној полусрушеној кући, лежали су Ваљевци тифусари, све 
бивши припадници Ђачког батаљона.19 У селу код Мотајице ме-
штани су сахранили неколико тифусара, а међу њима и Ж. Јови-
чића „родом негде од Ваљева”.”Босанска Голгота” за највећи део 
Равногораца окончала се средином маја 1945, поразом од пар-
тизанских јединица на Зеленгори. Тешко је утврдити колико је 
Ваљеваца страдало у директном сукобу, као и у партизанској од-
мазди над заробљеницима. Мање групице докопале су се ваљев-
ског краја, где ће, у наредним месецима, бити или ликвидиране 
или заробљене.

Нема поузданих података ни о страдању добровољаца, који 
су, највећим делом, сачињавали Први добровољачки пук. У бор-
бама за Ваљево документовано је да је на страни добровољаца 
страдало најмање 31 лице, док су партизани имали 101 поги-
нулог борца. Међу нешто више од 600 лица, која су партизани 
стрељали по уласку у град, налазили су се и заробљени добро-
вољци. Такође, сигурно је да их је било и међу 173 лица, која су се 
водила као „нестали у рату”. Ни о ликвидацијама у Словенији, у 
лето 1945, нема сагласности у стручној јавности. Мали део при-
падника Првог добровољачког пука успео је да емигрира.

И тако, у истом рату, под различитим знамењима, гинула је 
ваљевска младост. Град је поново подсећао на јесен 1941, када је 
ретко која кућа била без црних барјака. 

19 исто, 260.
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