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Дејан В. Поповић
Ваљево
dejan.popovic0@gmail.com

СУЂЕЊА ДИМИТРИЈУ МИЛИЋУ, РАТНОМ 
ПРЕДСЕДНИКУ ВАЉЕВСКЕ ОПШТИНЕ 1916–1918. 

ГОДИНЕ 
– судски процеси након Првог светског рата – 

Апстракт: У раду се говори о ратним активностима и поратним су ђе
њима против председника ваљевске општине 19161918 Димитрија Милића. 
На који начин су вођени ови процеси и каква је улога Милића била у току 
рата, како се од бројних оптужби брани, тема је овог рада. На основу до
ступне судске документације приказана је и оновремена делатност судова 
ваљевског среза

Кључне речи: окупација, Димитрије Милић и синови, концесије, тужбе, 
судски процеси након рата, сведочанства, Резолуција из 1917.

О Димитрију Милићу, председнику ваљевске општине у доба 
окупације Србије, који је био на том положају био између 1916. и 
1918. године мало је шта познато. Рођен је у Свилајнцу 1859. го
дине1, али није познато када је дошао у варош на Колубари. Као 
чиновник ваљевске општине обављао је разне послове, а почет
ком 20. века постао је и окружни начелник2. Био је присталица 

1 Окупација Србије била је од октобра 1915. до октобра 1918. године, а пред
седниковање Димитрија Милића било је од фебруара 1916. до октобра 1918. 
године – нап. аут.
2 Димитрије Милић je априла 1903. године као општински начелник својим 
потписом озаконио на локалном нивоу избор посланика за Народну скупш
тину. Био је један од потписника честитке за избор краља Србије Петра I Ка
рађорђевића. Документ, који су потписали бројни општински часници да
тован је на 2. јун 1903. године и у њему стоји: „Одушевљени избором Његовог 
Величанства Петра Карађорђевића за краља Србије, грађани града Ваљева, 
изјављују Влади Краљевине Србије своју најсрдачнију захвалност на мудром 
руковању државних послова и садејству у избору Краља Србије“. Истог месе

UDK=929 
343.1 
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Напредне странке, по политичком уверењу аустрофил. У току 
окупације био је председник општинског суда. Имао је четворо 
деце, а у ваљевској општини није имао непокретности. 

По повлачењу српских трупа, Ваљево је пало у руке аустроу
гарске војске 12. октобра 1915. године. Одмах по успостављању 
окупационих власти у Ваљеву и формирања Окружног запо
ведништва отпочела су интернирања неподобних, заплена 
оружја и ликвидације, реквизиције, порез и кулук већ ионако 
ратом исцрпљених српских грађана3. Да би се оправдао овакав 
окупаторски режим, требало је поставити лојалног председ
ника општине, па је доведен кафеџија Милутин Дојчиновић, 
припадник Напредне странке4. Међутим, Дојчиновић није дуго 
остао на овој дужности, већ га је почетком 1916. године заме
нио Димитрије Мита Милић5. Одраније познат као аустрофил, 
Милић је постао председник општине у годинама највећих 
реквизиција и страдања Ваљеваца од окупатора, а 1916. године 
добио је концесије за продају монополисаних предмета, па се 
обогатио у веома кратком року. Концесије су добијали и други 
наши суграђани који су радили за окупатора: Милутин Дојчи
новић и трговци Сабитај Конфино, Милош Николић и Алекса 
Младеновић. Поменути су 1917. године у Ваљеву основали кон
зорцијум под називом „Дојчиновић и компанија“. Удружење је 
од аустроугарских власти имало повластице за допремање и 
искључиву продају монополисаних производа: соли, шећера, 
дувана, цигаретпапира, дрвених жижица, петролеја, стоке, 
јагњећих кожа и кожне галантерије. Са уложеним почетним 

ца, Милић је потписао документ којим су политички противници Обрено
вића амнестирани, или им је смањена казна – нап. аут.
3 Ваљево је било седиште Окружног заповедништва (K.u K. Kreis Kommando), 
Среског заповедништва( K.u K. Bezirksommando), среске жандармеријске 
станице и полицијске јединице, које су формиране 1. јануара 1916. године. 
Наравно, овде треба додати и редовне аустроугарске трупе које су се налазиле 
широм ваљевског краја – нап. аут. Више о органима окупационе власти на 
тлу окупиране Србије вид. Божица Младеновић, „Град у аустроугарској 
окупационој зони у Србији од 1916 до 1918 године“, стр. 6172, Београд, 2000.
4 Милутин Дојчиновић је био члан општинског Суда, а године 1895. вршио је 
и дужност председника Суда – нап. аут.
5 Ваљевска општина 18392003, приредио Здравко Ранковић, стр. 6567, Ко
лубара, Ваљево, 2003.
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капиталом, Конзорцијум је крајем 1917. године располагао са 
150.000 круна чисте добити.6

У току рата Димитрије Милић се бавио и хуманитарним ра
дом. Председник општине и председник општинског суда орга
низовали су већи број прослава и светковина у ову сврху7. Тако 
је Општина ваљевска уочи православне Нове године 13. јануара 
1918. године организовала забавно вече у просторијама Гранд 
хотела, а сав приход додељен је за  помоћ сиротним породица
ма ваљевске општине. Програм забаве састојао се од поздрав
не речи председника општине, певања црквеног и ђачког хора 
основне школе. Оркестар је свирао ред игара, а за време паузе 
играла се лутрија. Улазнице на забави биле су добровољни при
лози учесника. У потпису овог памфлета стајао је потпис пред
седника општине и оптинског Суда Димитрија Милића.8

По ослобођењу земље, Милић је смењен са дужности пред
седника општине и додељена му је државна пензија. У списима 
Начелства из јануара 1919. године уписано је да је “у време оку
пације био сумљив“9.  

Услед великог броја тужби грађана ваљевског краја против 
осумњичених лица која су сарађивала са непријатељем у доба 
окупације које су доспевале до судова крајем 1918. и почетком 
1919. године, Министарство правде Краљевине Срба, Хрвата 
и Словенаца ( у даљем тексту Краљевине СХС) доносило је у 
више наврата депеше у којима је Судовима налагано како даље 
радити. Тако је Првостепеном суду у Ваљеву дана 20. фебруа
ра 1919. године прослеђена депеша Министарства правде бр. 
760 у којој је лично министар захтевао повећање броја судија 
на терену за ислеђење тешких кривичних дела које је непри
јатељ починио на територији Србије за време окупације, као 
и свих кривичних дела која су учинили грађани држављани 

6 Милорад Митрашиновић, Ваљевски крај у Првом светском рату 19141918, 
Глас Подриња (Подрињскоколубарски регион), стр.161180, Шабац, 1983.
7 Димитрије Милић био је уједно председник општинског суда и председник 
ваљевске општине у периоду 1916 1918 године – нап. аут.
8 МИАВ, Фонд: В.1.334 Збирка Varia 18321990, сигнатура 3V – 349, кут. инв. 
бр. 22. О социјалној политици тог времена видети и Божица Б. Младеновић, 
наведено дело, стр. 193205
9 МИАВ, Фонд:А.2.1.118. Окружни суд (у даљем тексту ОС), 1919. година, не
инвентарисана грађа, зав. под бр. 5991/19
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Србије служећи непријатељу. Министарство је тражило да су
дови и судски персонал сарађују са полицијским властима, а 
све на основу параграфа 22 Кривичног судског поступка, по 
којем је сваки појединац који је оптужен за велеиздају, морао 
да одговара пред законима државе10. У духу претходне депеше, 
начелник среза ваљевског је својим наређењем бр.1712 од 25. 
фебруара 1919. године обнародовао грађанима среза да свако 
ко је оштећен има право да се жали Суду против Димитрија 
Милића, бившег председника општине и његових сарадника у 
року од 5 дана.11 Дана 1. марта 1919. године пред луковачким 
судом (Суд општине села Лукавац) доспела је тужба Љубивоја 
Милошевића из истоименог села против Димитрија Милића 
због злоупотребе званичне дужности. У оптужници, Мило
шевић је износио тврдње да је на основу Милићеве лажне оп
тужбе тужилац затворен у логор „топовске шупе“ у Ваљеву и 
да му је претила интернација, па је преко Ранка Грбића из села 
Попучке и Загорке Б. Кустурић из Лукавца, а по наређењу Ми
лића морао да преда овом животних намирница у износу од 
1260 динара да се спаси ропства. Милошевић је сведочио да 
га је Милић ипак интернирао, а да намирнице није платио12. 
Само неколико дана касније, 4. марта, овај процес је покренут 
пред ваљевским Првостепеним судом у присуству сведока Ран
ка Грбића, Милована Ранковића из Попучака, Драгића Јевтића, 
Живојина Пантелића, Миливоја Јанковића, Загорке Кустурић, 
Драгомира Миросављевића из Лукавца и Томе Ристовића, ка
феџије из Ваљева13. Из исказа сведока сазнајемо да је тужилац 
Милошевић преко своје сестре Загорке  Кустурић испоручио 
разних намирница у вредности од 1260 динара Милићу да би 
се спасио интернације a које је преузео Ранко Грбић; Милић је 

10 ОС, 1920. година, неинвентарисана грађа, зав.под.бр.1717
11 У наредном периоду овај је рок био продужен – нап. аут.
12 Спор пред луковачким судом водили су судија Ранко Радовановић и дело
вођа – писар Петко Костић – нап. аут.
13 Сведоци су истицали да је Ранко Грбић био помоћни момак Димитрија 
Милића у време његовог председниковања ваљевском општином. Овај суд
ски процес имао је и пороту (поротници су били Стеван Гавриловић и Дра
гољуб Рајчевић). Иследне судије у овом процесу биле су Светозар Стојано
вић и Ал. О. Ломић, а деловођа Драг. С. Остојић – нап. аут.
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стално изнова узимао нову робу од Милошевића, обећавајући 
ослобођење до којег није дошло14.

Дана 19. маја 1919. године пред судијама Првостепеног суда 
изјаву је дао бивши председник општине. Осумњичени је тврдио 
да је тужба апсурдна, те да никаквих намирница од грађана у 
доба окупације није узимао, него је као сви други робу поштено 
куповао. „Ја ништа од њих нисам узимао, ни примијо, а они могу 
причати шта хоћеду.“ Напомињао је да су непријатељске власти 
реквирирале робу од становништва, да он ту ништа није могао 
да предузме, а кад је могао, увек је стајао на страни свог народа. 
По Милићу, велику власт у вароши имао је окупациони детек
тив, који је потпуно контролисао полицијску и жандармеријску 
власт у срезу и који је могао да ислеђује, затвара, мучи и интер
нира грађане по свом личном нахођењу. „Ја нијесам имао никаве 
власти код њих, већ сам колико је свим средствима и највећма 
напором хтео свакоме да помогнем.“ Указивао је на то да ако би 
се оглушио о наредбе окупационих власти и јавно стао на стра
ну народа и њему самом би претила интернација. У истражном 
процесу се надао да „као невин нећу бити осуђен; а ако будем 
осуђен на правди Бога, немам од чега трошкове платити.15“

Димитрије Милић није признавао никакве кривице, али су га 
органи Првостепеног суда оптуживали по параграфима 85, 85 а, 
87, 122, 132 и 229 Кривичног законика16. По наредби иследног су
дије за град Ваљево Суд општине попучанске упутио је 25. окто
бра исте године у својству сведока Ранка Грбића из села Попучке. 
Истовремено, Суд општине луковачке, а по наређењу Начелства 
округа упутио је истом судији Загорку Кустурић из Лукавца и 
још два сведока. Сведочење су обележили сукобљени ставови и 
међусобне оптужбе: за разлику од Загорке Кустурић и поменута 
два сведока, сведок Ранко Грбић је тврдио да све што је износила 

14 Димитрију Милићу је том приликом испоручено 25 литара ракије, већа 
количина сира, кајмака, нешто пилића, јаја, јагњади и дрва. Осим поменутог 
Грбића и поједини сведоци су предавали намирнице Милићу – нап. аут.
15 ОС, 1920. gодина, зав.под.бр. 11-162/20
16 У притвору ваљевског Првостепеног суда Милић се налазио од априла 
1919. године. За многе савременике он је био осведочени присталица окупа
ције, „народни непријатељ“, издајник, „аустријска улизица“ и ратни профи
тер – нап. аут.
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друга страна није истина, него да је Загорка драговољно сама ну
дила намирнице и новац само да брата спасе интернирања.

Дана 17. маја 1920. године Првостепени суд је прикупивши до
казе и  изјаве сведока пресудио да „ у овоме овде не стоји у тужби 
неко кривично дело, ову тужбу прекинути, да тужилац за накнаду 
штете се упути на грађанску парницу.“ Тако се истражни посту
пак против Димитрија Милића по овом предмету прекидао, те 
није било елемената за правоснажну осуду јер је Суд утврдио да је 
тужилац Милошевић давао општуженом разних намирница као 
еквивалент за његов (Милићев) труд код непријатељских власти 
да тужилац не би доспео интернације. Стога, поменуте намирнице 
оптужени Милић од тужиоца није изнудио нити је до њих лично 
долазио, па до њих није дошао злоупотребом власти у званичној 
дужности, већ их је примио као приватно лице преко посредника 
Грбића. По решењу Суда „намирнице је давао својевољно тужи
лац, односно његова сестра, која је била на слободи, а све у циљу 
што је тужилац веровао да ће бити ослобођен из интерната“. 

Дана 28. маја исте године Љубомир Милошевић је упутио 
жалбу Првостепеном суду с циљем да се поменуто решење су
дије у првостепеном поступку поништи и да се против Милића 
обнови процес.17. Милошевић је у образложењу истицао да све
доци нису ваљано испитани и да је Милић поменуто дело учинио 
у својству председника општине као окупаторски званичник, те 
да је исти наредио да се испоруче намирнице преко Милићевих 
момака – помоћника. Тужилац је тврдио да није имао никакве 
могућности да одбије овакву Милићеву „понуду“, јер све што је 
ратни председник општине наредио то би се морало да изврши. 
Суд је по званичној дужности дана 2. јуна 1920. године утврдио 
да је претходно решење овог органа законито, па је на основу 
параграфа 3 Закона о истражним властима оснажио решење, а 
жалбу одбацио. Тужилац је морао да плати све судске таксе, а 5. 
јуна сагласио се са решењем Суда о прекиду кривичног поступка 
према Димитрију Милићу. Решење Суда постало је извршно, па 
је наложено да се предмет измести из кривичног поступка као 
свршен и стављен је у архив Суда18. 

17 Жалбу Милошевића код Суда заведену под Nο 1312 водио је иследни судија 
Драг. Пејовић – нап. аут.
18 Није нам познато да ли је Димитрије Милић имао својих законских пред



11

Суђења Димитрију Милићу, ратном председнику ваљевске општине...

Истовремено је у срезу вођен већи број кривичних истра
га против бившег председника општине. Октобра 1920. годи
не Драго Андрић из села Лесковица тужио је Начелству среза 
ваљевског Димитрија Милића, пензионера из Ваљева, због бати
нања и интернације Андрића у фебруару 1916. године. Андрић је 
оптужио Милића и због увреде Његовог Краљевског Величанст
ва Краља Петра.19 Међутим, Суд је утврдио да у овом поступку 
против бившег председника општине није постојало елемената 
кривичног дела, па је решио да се процес прекине, тим више што 
су обојица били одраније у завади20.

Дана 13. новембра 1920. године у митровачком Првостепеном 
суду извршен је испит сведока по кривици Димитрија Милића, 
ратног председника ваљевске општине, за већи број кривичних 
дела, а по тражењу ваљевског Првостепеног суда бр. акта 24731 
од 12. октобра 1920. године.  Исказ пред судом давали су Сазда 
Парлић трговац, Љуба Ћамиловић, скретничар, Трифун Пар
лић, кафеџија, Крста Милошевић, контролор, Сима Перић, сто
лар, Андрија Студић, мутавџија, Лазар Јовановић, скретничар и 
Сима Гачић, скретничар, сви из Вучитрна21. Из исказа сведока 
сазнајемо да је Михаило Милић, син Димитријев, био службеник 
Српске Државне железнице заробљен заједно са железничким 
радницима из Вучитрна у јесен 1915. године од аустроугарске 
војне силе, а да су сви скупа у зиму 1916. године, са већим бројем 
неподобних Вучитрнаца доспели интернације и транспорта који 

ставника. Није искључено да је као бивши високи општински службеник 
имао извесних олакшица приликом суђења – нап. аут.
19 ОС, 1920. година, зав. под. бр. 172/20. Наиме, приликом доласка у село 
Лесковице, пропагирајући аустроугарски поредак а обраћајући се женама 
овог краја наводно је Милић изговорио следеће речи: „Видите жене, како 
дође цар Фрања, ваши џепови пуни пара, а кад је био опанчар Пера, ваши 
џепови пуни камења.“
20 Исто, зав. под бр. 35/920
21 Мутавџија или мутабџија је стари занат који је означавао „плетиљу“ или 
ткача. Те су се занатлије, на дрвеним, старинским разбојима бавиле ткањем 
сеоских торбица од козје длаке, а у којима се носило вино, сир, хлеб, со, по
гача или ракија, када је сељак одлазио да ради на њиви, или кад су деца одла
зила у школу. Сваки крај имао је своју боју, своју комбинацију боја као знак 
распознавања. Мутавџије су производиле и вреће, коњске бисаге, самаре, 
покровце, зобнице и др. – Vikipedia, приступљено 5.2.2021.
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је водио у логор у Ваљеву, звани топовске шупе. Након краћег 
боравка у топовским шупама, окупаторске власти су намеравале 
да их даље интернирају у Аустрију. У Ваљеву је Михаило Милић 
ступио у контакт са својим оцем, који је издејствовао од непри
јатељских власти да се ова група заједно са Михаилом Милићем 
ослободи заробљеништва и да исти раде као општински радни
ци при вароши. Након неког времена,  заузимањем председника 
општине пуштени су и остали из вучитрнског транспорта, па 
чак и пет учитеља, који су препоруком Милићевом постављени 
за учитеље у ваљевском срезу22.

Након ових исказа, ваљевски Првостепени суд тражио је од 
митровачког Првостепеног суда да потоњи, у циљу истраге ис
пита и друге сведоке23. Од оних који су се налазили у војним је
диницама, тражена је писмена сагласност од војних власти да се 
сведоци пусте да сведоче пред судом.

Дана 20. децембра 1920. године у митровачком Првостепеном 
суду поново је извршен  испит сведока по кривици Димитрија 
Милића. Том приликом исказ је давао Крста Милошевић,  желез
нички контролор, стар 38 година из Вучитрна, који је изјавио да 

22 Ко је у окупираној Србији могао или није могао да добије запослење вид. 
Божица Младеновић, „Породица у Србији у Првом светском рату“, стр. 77, 
Историјски институт, Београд, 2006.
23 ОС, 1920, зав.под. бр. Nᴼ 8964 и 9210. Судија митровачког Суда био је Рад. 
Вуковић, а деловођа Тад. Јовановић. Михаило Милић (рођен 1886. године) 
је старији син Димитрија Мите Милића, чије име се помиње у поратним 
судским процесима због сарадње са непријатељем и извесних сумњивих 
породичних послова у доба окупације. Поред Михаила, помиње се и дру
ги син Димитријев Марко (рођен 1888. године), апотекар из Ваљева, коме 
је приписивана сарадња са аустроугарским детективом у Ваљеву и повеза
ност са интернацијама српских грађана у ваљевском срезу. Ваљевски логор 
(лагер) „топовске шупе“ налазио се на периферији ондашње ваљевске варо
ши, у близини касарне болничке чете и војних магацина, на путу за Шабац 
(вид. Владимир Кривошејев и Александар Недок, Ваљевска војна болница од 
првих дана до Великог рата, Гласник МИАВа бр. 5152, стр. 82112, Ваљево, 
2018). У време Великог рата, један део логора налазио се на Боричевцу, бре
жуљку изнад Ваљева, где су се налазиле дрвене бараке ограђене металном 
бодљикавом жицом за интернирце, које су чували непријатељски војници. 
У Ваљеву тог доба постојало је још неколико привремених лагера: један је 
био у касарни 17. Артиљеријског пука, а други у окружној ваљевској пољо
привредној станици – нап. аут.
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је непосредно по окупацији Вучитрна у зиму 1916. године интер
ниран у Ваљево са још неколико суграђана. Ова група Вучитрна
ца доспела је логора „топовске шупе“ у Ваљеву, али је након пар 
дана препоруком Михаила Милића који је био надзорник пруге 
у Вучитрну и Обилићу и заузимањем Димитрија Милића, осло
бодили су се логора и радили као кулучари у вароши.

Исказ је давао и Сава Дончевић, трговац из Вучитрна, стар 42 
године. По њему, почетком 1916. године Аустријанци су интер
нирали у лагер  Ваљево 2025 угледних људи из Вучитрна. Сви 
ови људи кренули су у привремени логор у Ваљево, у које се сли
вало још много других интернираних Срба из јужних српских 
крајева24. Приликом обиласка логора, Милић је затвореницима 

24 ОС, 1916. година, неинвентарисана грађа, зав.под бр. 88. Општинско по
главарство Ваљево – Gemeinde Amt.  упућивало је интерниране грађане и 
заробљенике ваљевској окружној болници на преглед, а потом у логор. Из 
извештаја окупационих власти за 1916. годину сазнајемо да је било укупно 
159 интернираца и заробљеника који су радили као кулучари при Општини. 
Забележен је већи број бежања из заробљеничког одреда, а они који су били 
ухваћени чекао је строги затвор или ликвидација. Интернирци из среза који 
су побегли из логора кажњавани су на тај начин што им је породица хапше
на и спроведена у логор, где је и остајала све док се одбегли интернирац не би 

Факсимил акта са суђења Димитрију Милићу
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обећао да ће их по могућству ослободити од аустријске власти и 
пустити на слободу као кулучаре при општини, што је и учинио. 
Милић је издејствовао код окупационих власти да се интернир
ци сукцесивно пуштају, у мањим групама, а потом на основу ле
карских прегледа и уверења многи су пуштени на слободу, те су 
отишли својим кућама. По исказима Вучитрнаца, Милић је мно
го учинио да спасу своје животе, те да се врате у завичај својим 
породицама. 

Сличан исказ дао је и Апостол Кашанин, пекар из Вучитрна, 
стар 43 године. Кашанин је истицао да су интернирци нагурава
ни у вагоне, где су без хране и воде допремани у ваљевски логор. 
Захваљујући председнику општине, око 30 интернираца је пуш
тено да буду кулучари ваљевске општине, али готово да ништа 
нису ни радили. По речима Кашанина „ за време нашег бављења 
у Ваљеву Димитрије Мита Милић чинио је доброте нашем наро
ду и спасавао је наше Србе колико год је могао“25.

Позиви митровачког Суда нису могла да се уруче свим позва
ним лицима. Наиме, један број железничких радника радио је 
на железничким пругама на Косову и Македонији, па је захтев 
ваљевског Суда у овом случају остао неизвршен26.

Првостепени суд у Ваљеву узео је у обзир дата сведочења, али 
је Милићу продужен притвор27. Оптужени се у циљу одбране 

сам пријавио окупационим властима или од истих ухватио. Заробљеници и 
интернирци који су радили као кулучари радили су најтеже послове: у каме
ноломима, на одржавању путева, на одржавању војних нужника аустроугар
ске војске, на чишћењу ђубрета по вароши, на пољским радовима, копању 
гробова, на грађењу мостова по срезу, вучењу песка, сечењу и цепању дрва 
за аустроугарску војску и слично. Неке од заробљених и интернираних за
натлија добијали су за извесно време локални мајстори у вароши да раде код 
њих те су им услови били мало бољи него у логору, а уједно су својим радом 
мало побољшали финансије остарелих мајстора. Ипак, овај број занатлија – 
помоћника релативно је био мали у варошким радњама: већина је завршила 
у војним заробљеничким логорима – нап. аут.
25 ОС, 1921. година, неинвентарисана грађа зав. под бр. 626. Надалеко чувен 
по свом нечовечном поступању према интернирцима у ваљевском логору 
био је аустријски наредник Ратушић – нап. аут.
26 ОС, 1920. година, Nᴼ 9298
27 Поједини сведоци оптуживали су бившег председника општине да у вре
ме окупације није стао у заштиту осиромашеног српског грађанства, које 
је остало без укућана, „голо и босо“, изложено глади, без крова над главом, 



15

Суђења Димитрију Милићу, ратном председнику ваљевске општине...

позивао на исказе горе поменутих сведока да се утврди да ли је 
његовим заузимањем ослобођен из логора у Ваљеву већи број 
људи, као и да се пронађу остали сведоци који би дали исказ 
пред судом.

У исто време вођен је већи број суђења пред ваљевским Прво
степеним судом, а који су посредно имали везе са бившим пред
седником општине. Један од таквих случаја било је и суђење 
трговцу Сабитају Конфину. Наиме, од аустроугарских власти 
ваљевски трговац Сабитај Конфино добио је 1916. године конце
сију за производњу и продају јагњећих кожа и кожне галантерије 
у ваљевском срезу, а за њега је куповао коже по срезу Исак Вајн
берг, трговац гросиста из Ваљева, румунски поданик, родом из 
Силистрије, јеврејског порекла28. У години великих ратних рек
визиција, Вајнберг је морао да уплати 1.000 круна ратног зајма, 
по тражењу Одбора кога су чинили Димитрије Милић, Милутин 
Гођевац, Милан Јевтић, Илија Илић и Драго Атанацковић. Од 
окупационих власти Милић је био постављен на чело ваљевског 
Одбора за ратни зајам Аустроугарске, који је од грађана Ваљева, 
најчешће изнудом, прикупљао веће или мање суме новца. Преко 
Одбора преливала се велика новчана сума окупаторима у руке: 
тако је Сабитај Конфино уплатио 40.000 круна зајма, Милутин 
Дојчиновић 6.000 круна, Милутин Гођевац 1.000 круна итд29. Са
битај Конфино је трговао са Хајнрихом Флајшегом, трговцем из 

опхрвано свакојаком немаштином. У грађи је нађен већи број ратних до
кумената у којима се помињало бежање од кулука ваљевских грађана. Овај 
преступ био је најстроже забрањен, за ово дело су окупационе власти ка
жњавале батинањем, узимањем таоца и до месец дана строгог затвора. До
кумента ове провинијенције потписивао је између осталих и Димитрије 
Милић, па су након рата поднете тужбе грађана и за ову делатност бившег 
председника ваљевске оптине – нап. аут.
28 МИАВ, Фонд: Општина града Ваљева, А.1.245. (18391944)  (у даљем 
тексту ОГВ), 1917. година, кут. бр. 164, пр. бр. 53. Исак Вајнберг, трговац из 
Ваљева, рођен је у Румунији 1889. године, преко Видина дошао у Србију 1908. 
године, са мајком и сестром. Тадашње власти су му дозволиле да се трајно 
настани у Ваљеву. У вароши на Колубари се Исак оженио и отворио кожар
ску радњу – нап. аут.
29 Када је у августу 1916. године Румунија објавила рат Аустроугарској и ста
ла на страну Антанте, Исак Вајнберг је интерниран септембра исте године, а 
Димитрије Милић није ништа учинио да се овом угледном трговцу помогне. 
Вајнберг је у ропству био до краја рата – нап. аут.
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Београда, концесионаром, који је преко Београда испоручивао 
робу у Будимпешту и даље30. Октобра 1919. године иследни су
дија за град Ваљево и срезове ваљевски и подгорски подигао је 
оптужницу против Сабитаја Конфина, трговца, а исти је стављен 
у ваљевски притвор због сумње да се огрешио о параграф 85 и 
85 а Кривичног законика јер је служио непријатељу, помагао не
пријатељској сили и за кратко време постао ратни профитер. Ис
леђењем је утврђено да је Конфино са повластицом за искључиву 
куповину кожа у округу ваљевском исте набављао и испоручи
вао непријатељској ратној централи за промет сировина, да је 
у више наврата уписивао непријатељски ратни зајам у укупном 
износу од 40.000 круна „чиме је помогао непријатељску војну 
силу против Србије, чији је поданик. У рату се силно обогатио 
на рачун народа“. У судском процесу утврђено је да је сарађивао 
са председником општине Димитријем Милићем и Михаилом 
Милићем31.

Против синова Димитрија Милића, Михаила и Марка, та
кође је вођен судски процес пред ваљевским Првостепеним су
дом. Наиме, овој двојици, као и Милутину Дојчиновићу, Мила
ну Николићу, Јеврему Томићу, Милутину Гођевцу и Драгомиру 
Ђорђевићу суђено је новембра 1919. године на основу параграфа 
162 и 164 Кривичног законика због тешких малверзација у току 
окупације. Наиме, поменути су као српски држављани били чла
нови конзорцијума „Дојчиновић и компанија“ који је за време 
непријатељске управе имао дозволу од непријатељских власти 
као и све могуће повластице за продају монополисаних артика
ла у ваљевском срезу. Сарађујући са непријатељем и богатећи се 
на рачун народа Суд је указивао да су (нарочито Дојчиновић и 
Николић) помагали да се народ што више економски исцрпи и 
осиромаши32. Помињано је да су осумњичени сарађивали са Ју

30 Хајнрих Флајшег је био мађарски поданик, који је добио концесију за трго
вину кожом на целој територији Гувернмана а након рата одселио се у Швај
царску – нап. аут.
31 ОС, 1920. година, зав.под бр. 1235 
32 ОС, 1920. година, зав. под бр. 946/23. Милутин Дојчиновић је за време 
окупације био повереник – конфидент окупаторске извештајне станице у 
Ваљеву (почевши од октобра 1916. године све до краја рата) и сарађивао је са 
Албертом Гајгером, аустријским детективом тајне аустроугарске полиције. 
Из списа окупационих власти које су, свакако, биле поверљиве природе, а 
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лиусом Коном, аустроугарским цивилним службеником који је 
наредио једну од највећих акција реквирирања робе и предмета 
у ваљевском крају  1917. године за потребе непријатељске војне 
силе33. Сви окривљени у овом процесу налазили су се у ваљев
ској болници, а једино се Михаило Милић бранио са слободе34. 

Дуготрајан судски процес водио се пред ваљевским Првосте
пеним судом против Милутина Дојчиновића, бившег председ
ника општине. Наиме, група грађана је оптужила Дојчиновића 
да је овај у току рата од стране Гувернмана у Београду добио 
концесију за продају и извоз живе стоке у ваљевском срезу, па 
је исти добио одобрење да извезе 500 600 комада рогате стоке, 
које су народу реквириране. Тужиоци и већи број сведока изно
сили су оптужбе да је Дојчиновић тешко оштетио народ, који 
је доведен на ивицу глади, а све у циљу свога личног богаћења. 
Осумњичени се бранио да је као општински чиновник морао да 
извршава наредбе окупационих власти35. 

Међутим, највише прашине око Милића изазвао је један 
догађај из септембра 1917. године. Наиме, тада су окупационе 
власти у Ваљеву, да би минимизирале утицај Крфске деклара

откривених након рата, сазнајемо да је Дојчиновић вршио услуге које су се 
састојале од давања података о појединим грађанима, као и о приликама у 
месту. Након ослобођења, у судским списима окривљен је да је као народни 
издајник помогао непријатељу да се окупаторски режим одржи. Суђено му 
је по параграфима 85, 85 а и 234 Кривичног законика. Тајне депеше и уме
шаност Дојчиновића у окупационим делатностима пронађене су у списима 
депонованим у архиву бившег аустроугарског Гувернмана у Београду – нап. 
аут.
33 ОГВ, инв. бр. кут. 168, пр. бр. 128. У време окупације чувен по реквизицио
ним мерама , кажњавању Ваљеваца и суровости био је наредник – жандарм 
Мајданић – нап. аут.
34 ОС, 1921. година, зав.под бр. Ф3238/21. Актом Nο 22045 од 31. децембра 
1919. године у овом поступку против седморице горе осумњичених сведочи
ли су Стана Познановић и Вучета Ивановић, опанчар из Ваљева. Председ
ник суда био је Милован Радушки – нап. аут.
35 ОС, 1920. година, зав. под бр. 946/23. Отежавајућа околност за Дојчино
вића био је сачуван акт окупационих власти у Ваљеву, који се водио под 
бројем 66 од 3. јануара 1917. године у коме је детаљно описана његова де
латност. Занимљиво је да је сведок тужене стране био Димитрије Милић, и 
сам притвореник ваљевског Суда. Дојчиновић, коме је суђено по члану 85 
Кривичног закона за издају ослобођен је даљег судског гоњења – нап. аут.
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ције, са својим сарадницима Живком Романовићем, професо
ром ваљевске гимназије, Димитријем Милићем, Милутином 
Дојчиновићем и Алексом Младеновићем отпочели организова
ну политичку активност која је била уперена против Краљевине 
Србије и српског народа. Истовремено председници општина на 
територији Општинског заповедништва добили су наређење од 
окупационих власти да припремају и ангажују све поверљиве 
људе који ће скупа тражити од аустроугарских војних власти да 
се Србија прикључи Двојној монархији36. Резолуцију су грађа
ни одбацили, а један од највећих противника исте био је песник 
Сима Пандуровић, професор ваљевске гимназије, који је после 
био ухапшен и интерниран37.

По тужби Радоша Јокића из августа 1919. године пред ваљев
ски првостепеним Судом отпочео је процес против Димитрија 
Милића, Живка Романовића, Милутина Дојчиновића и  осталих 
који су учествовали у раду горе поменуте Резолуције. Првосте
пени суд је позвао већи број сведока који су потврдили да је Ми
лић у сали ваљевске Гимназије ( где се одржавао овај збор) опту
жио српску владу да је напустила народ и отишла ван земље, те 
да нас је завадила са Аустроугарском и да је организовала зло
чин у Сарајеву, изазвавши тежак рат38. По сведочанствима Ми
лић је даље наводио да се српска влада беспредметно задужује у 
иностранству  и да ће то задужење од више милијарди пасти на 
народна плећа. У говору је истицао да је Аустроугарска одувек 
била пријатељ Срба; стога, предложио је да се формира Одбор 
у Ваљеву и ваљевском крају „те ће се на нас угледати цела Ср
бија“. Потом је Милић наложио Живку Романовићу да прочита 
Резолуцију, а да је окупљени народ потпише. По тврђењу сведока 
„после прочитане Резолуције међу грађанима је настало незадо
вољство и узбуђење“. По исказима, Живко Романовић је инси
стирао да се поменута Резолуција потпише уз образложење које 
је било упућено присутнима „зашто се ви плашите, када се ја као 

36 Више о аустрофилској политици у Србији 1917. године видети Андреј Мит
ровић, Србија у Првом светском рату, стр. 501504, СКЗ, Београд, 1984.
37 Ibidem,. Милорад Митрашиновић, поменуто дело.
38 Сведоци у овом судском процесу против Милића и осталих били су Све
тозар Матић, ковач, Драгутин – Драгић Атанацковић, Илија Илић, опанчар, 
Радивоје Јањић, опанчар и Милан Јевтић, трговац из Ваљева. Деловођа – пи
сар Суда био је Милош Н. Бошковић – нап. аут.
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чиновник бивше српске државе не плашим“. Милић је истакао 
да би Србија економски ојачала уједињена са Аустроугарском, 
да би се повезала са словенском браћом у Монархији, као и да је 
окупациони режим много бољи од него онај у слободној Србији 
пре рата. Милић је у говору осуђивао рад српске владе и дина
стије истичући да су довеле земљу и народ до потпуне пропасти. 
Додао је да словенски народи под Аустроугарском живе много 
боље него што је наш народ живео под својим властима, те да 
су Аустријанци културнији, цивилизованији и уопште бољи од 
свих наших управљача.

Ове речи окупационог председника оптине потврђивали су 
цивилни комесар Никола Медзихрадски и доктор Полц, обја
шњавајући окупљеном народу зашто је позван на збор. 

Сведоци су даље истакли да су песник Сима Пандуровић и 
опанчар Илија Илић бираним речима одбили да потпишу Резо
луцију, те да се окупљени народ угледао на њих. Пандуровић је 
предложио „ да се састави други Одбор од шест људи који би 
написали другу Резолуцију у блажој форми“. У Одбор су ушли 
Сима Пандуровић и Драгић Атанацковић. Одбор је тада расту
рен и није више сазиван. У наредном периоду за Пандуровића 
следили су тешки месеци интернације, а за народ година страхо
витих реквизија и одмазди као окупаторова казна за неприхва
тање Резолуције39. Тада су пљачка и терор непријатеља у ваљев
ском крају добили невиђене размере40.

Актом бр. 79 од 5. фебруара 1920. године иследни судија за 
град Ваљево и срез ваљевски и подгорски је известио управу 
града Београда да у реону овог града живи оптужени Живко Ро
мановић, професор у пензији, па је затражио да се овај одмах 
стражарно упути у Ваљево.41 Два дана касније (7. фебруара), 
ваљевски Првостепени суд је затражио од Симе Пандуровића, 

39 ОС, 1920. година, зав. под бр. 119/20
40 ОГВ, 1918. година, кут. бр. 165 и 166. Године 1918. прикупљање летине, си
ровина и уопште реквизиције окупатора над народом биле су заступљене 
у највећој могућој мери. О стању летине, сировина лично је окупационим 
властима одговарао председник општине. Оваква документација морала је 
да има његов потпис што је свакако, навукло бес и мржњу оштећених страна 
– нап. аут.
41 Након рата, Живко Романовић је живео у Београду, са станом у улици Бу
димској бр. 4 – нап. аут.
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тадашњег високог чиновника при Министарству Просвете у Бе
ограду да дâ изјаву у својству сведока о садржају Резолуције из 
1917. године, или ако има препис ове Резолуције, Суд га молио 
да  исту што пре достави у Ваљево.  Пандуровић је дао исказ при 
Градском суду за Београд и Чукарицу по коме је на Малу Госпоји
ну 1917. године у сали Гимназије у Ваљеву одржан народни скуп: 
председавајући Димитрије Милић и Живко Романовић су дали у 
руке Пандуровићу Резолуцију да је овај прочита. Пандуровић је 
приметио  да је исту својеручно написао Романовић, а у потпису 
су стајала имена Димитрија Милића и  Милутина Дојчиновића. 
Димитрије Милић је потом текст Резолуције предао Ради Пав
ловићу и Илији Илићу; Пандуровић је предложио Суду да ову 
двојицу позове као сведоке, јер њему није било познато шта је 
даље било са дотичним документом42.

Након више већања Првостепени суд у Ваљеву је 1921. године 
донео решење у чијем дијапозитиву је стајало да у време окупа
ције Димитрије Милић својом властитом вољом није чинио зло
употребе на штету својих суграђана, него да је само извршавао 
оно што му је као председнику општине наредио окупатор. На 
основу тачке 1 параграфа 29 Кривичног законика иследна власт 
Суда среза ваљевског решила је да се започета кривична истрага 
према Димитрију Милићу прекине, јер није постојало елемената 
кривичног дела из параграфа 85 и 85а које је предвиђено по Кри
вичном законику и које би се кажњавало затвором.

Судбина Димитрија Милића након ових судских поступака 
није много позната. Зна се да је двадесетих година XX века от
ишао за Београд, где је и умро43.

Резиме

Димитрије Мита Милић, ратни председник ваљевске општине 19161918 
године, у очима савременика био је контраверзна личност. Добио је од оку
патора концесије за продају монополисаних предмета, па се у веома кратком 
року обогатио. Припадао је конзорцијуму „Дојчиновић и компанија“, а нала
зио се и на челу ваљевског Одбора за ратни зајам Аустроугарске. Организо
вао је и учествовао у раду Резолуције из 1917. године, којом је покушано да се 

42 ОС, 1920. година, зав.под бр. 79
43 Велико је питање колико је Милић био омиљен међу народом ваљевског 
краја, па је може бити и то разлог зашто се иселио из Ваљева – нап. аут.
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Суђења Димитрију Милићу, ратном председнику ваљевске општине...

на политичкој платформи тражи од аустроугарске војне управе да се Србија 
присаједини Аустроугарској царевини.

Након рата, вођен је већи број судских поступака на територији среза 
против њега; за изнуде, за интернирање неподобних људи, за злоупотребу 
званичне дужности, због ратног профитерства, због тортуре итд. Судски 
процеси вођени су и против његових синова  Михаила и Марка. Поред оних 
који су били оштећени и тужили га по више основа, налазили су се и они 
који су га бранили да је у рату чинио доброте и да је спасавао народ колико 
год је могао. На сличан начин се и сам бранио пред судским органима.

 Првостепени суд у Ваљеву донео је решење да за активности у доба оку
пације Димитрије Милић није крив. Све кривичне истраге против њега су се 
прекидале, а он сам је пуштен из притвора. Након ослобађајуће пресуде није 
се дуго задржао у Ваљеву; двадесетих година XX века отишао је у Београд, 
где је и преминуо.
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Др Вељко Ђурић Мишина
Др Милић Ј. Милићевић

РАТНЕ ЖРТВЕ И СТРАДАЛИ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ У 
ВЕЛИКОМ РАТУ 1914-1918. ГОДИНЕ

Апстракт: У светској и југословенској историографији је објављено 
више података о површини територија које је задобила Краљевина Србија 
после балканских ратова 1912–1913, колико је на тим територијама живело 
становника као и о укупном броју житеља Србије уочи почетка Првог свет-
ског рата 1914. године. У том контексту лако су се појавиле и различите твр-
дње о жртвама у поменутом рату. Веома ретки случајеви расправе званич-
них података засновани на проверљивим изворима доводе до различитих 
реакција у јавности али и у струци. Овај рад указује на такозвану игру броје-
вима која је видљива кроз мноштво навода о ратним жртвама Краљевине 
Србије 1914–1918. године.

Кључне речи: Србија, рат, становници, страдали, жртве, процене

Једна од омиљених тема заљубљеника у националну историју  
која се односи на истраживање великих страдања најчешће се за-
вршава тврдњама о броју жртава, страдалима и демографским 
губицима у ратовима.1 Тај аматеризам на посебан начин обликује 

1 У историографији нема радова са упутствима или расправама о термино-
логији, то јест о употреби појмова који имају конкретно значење, који се ко-
ристе у научноистраживачком пројекту. То се добро види у истраживањима 
и радовима о ратним жртвама где се користе појмови који нису одговарајући 
па само продубљују конфузију о конкретној теми. Зато овом приликом ну-
димо следеће објашњења:

Појам „жртва“ подразумева најпре цивиле убијене, погинуле и од последица 
рата преминуле потом и војнике ратне заробљенике који су убијени или умрли.

Појам „страдали“ подразумева војнике погинуле у рату.
Појам „страдалници“ подразумева оне који су рат преживели, али су на 

различите начине оштећени, рањени, оболели, избегли или прогнани.
Појам „демографски губици“ подразумева погинуле, убијене и умрле то-

ком рата, пад наталитета због ратних неприлика и миграције.
Појам „стварни губици“ подразумева погинуле, убијене и умрле током рата.

UDK=341.5 (497.11) "1914/1918" 
94(497.11) "1914/1918" 

355.48(497.11) "1914/1918" 
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јавно мњење: данас се кроз друштвене мреже на интернету напро-
сто збуњују и они који знају нешто више о тој теми. На пример, о 
броју жртава у концентрационом логору Јасеновац (Циглана) из 
времена Независне Државе Хрватске (1941–1945) више говоре и 
пишу они који су тај проблем „проучавали“ на интернету, у раз-
норазним википедијама, него професионални историчари међу 
Србима. На жалост, и понеки од „презрелих“ историчара знају да 
истакну своје тврдње и то бива лепо и здушно прихваћено у јавно-
сти без обзира на то што се никада нису бавили тим проблемом, а 
слове, на пример, за познаваоце историје ранијих векова.

Кад је реч о жртвама и страдалим у Првом светском рату, 
ствар је нешто другачија: у овом случају аматерима та тема није 
била интересантна. Истовремено, тему су школовани истори-
чари избегавали!2 Историчари су знали да су бројеви жртава 
дубоко урасли у емоције српског народа и да другачије интер-
претирање од званичног наратива често доводи до различитих 
реаговања јавности, чак и непријатних. Све то се дешава јер није 
сачињена методологија истраживања.3 А када ње нема онда на-

Пописи подразумевају поименичне пописе страдалих и/или жртава за 
поједине категорије људских губитака у одређеном историјском догађају и 
на одређеној територији. 

Појам „процена“ ратних жртава и страдалих за одређени историјски до-
гађај и на одређеној територији настале као резултат у истраживачком 
пројекту коришћењем проверљивих извора. 

Тумачења о различитим терминима видети и у: Igor Graovac, „Dilema 
viktimologije: žrtve i/ili stradalnici“, u: Igor Graovac Dragan Cvetković, Ljudski 
gubici Hrvatske 1941.-1945. godine: Pitanja, primjeri, rezultati..., Friedrich 
Naumann Stiftung, Zagreb 2005, 25–38.
2 Мада је рад Љубодрага Димића „Српска историографија о Првом светском 
рату“ (Зборник радова са међународног научног скупа одржаног 13–15. јуна 
2014, Срби и Први светски рат 1914–1918, Српска академија наука и умет-
ности, Београд, 2015, 583–607) првенствено списак оног што је објављено о 
Великом рату и као такав користан за почетнике у истраживању тог рата, ни 
једном речју није поменуо радове о страдалим и ратним жртвама. Истовре-
мено, сам наслов рада не одговара садржају јер се помињу и аутори који при-
падају другим народима, на пример Хрватима, односни историографијама, 
на пример југословенској. За српску историографију најпре треба сачини-
ти шта је то српско становиште. За то, међутим, треба сачекати када стасају 
историчари који нису рођени у Југославији!
3 Радови који могу да буде корисни у расправама о демографским губи-
цима и донекле о ратним жртвама и страдалима: Vladimir Žerjavić, Gubici 
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стају прилике за аматере са којима је готово немогуће водити 
било какву корисну расправу о задатој теми. У таквим околно-
стима настајали су нарочити митови које није пожељно пропи-
тивати и доводити у сумњу.

Постоји, међутим, и трећи чинилац у расправама о ратним жр-
твама и страдалим: нема конкретних података о људским губицима 
Краљевине Србије у балканским ратовима 1912–1913. године. Наи-
ме, истраживање и помињање страдалих Срба у поменутим рато-
вима, нарочито међу историчарима, није било често. То се лако да 
доказати на следећем примеру: у шестотомној Историји српског на-
рода (Српска књижевна задруга, Београд, 1981–1993) балкански ра-
тови нису обрађени као самостална тематска целина. То се одрази-
ло и на процене ратних жртава. С обзиром на то да се у литератури 
наводе неколике различите тврдње о губицима, лако је закључити 
да је то велики проблем који никада неће бити разјашњен.

Први научноистраживачки рад о броју официра Краљевине 
Србије страдалих у балканским ратовима објавио је др Милић 
Ј. Милићевић: Губици официра Краљевине Србије у ратовима 
1912–1913. године (Музеј жртава геноцида, Београд, 2020).

Није урађена студија о страдалим обичним војницима, по-
стоје само (званичне) тврдње без детаљних и непроверљивих 
података. Непостојање одговарајућих података из војних ин-
ституција Краљевине Србије после балканских ратова може се 
правдати новим, Великим или Првим светским ратом који је по-
чео нападом Аустро-Угарске на Србију у лето 1914. године. 

*
Мада је од окончања Првог светског рата 1914–1918. прошло 

више од једног века, још увек нису разрешена бројна питања. На 
пример, ко је изазвао рат, колико је војника било мобилисано, 
колики су укупни ратни људски губици...

Историографија у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца кас-
није Југославији и она у комунистичкој ФНР касније СФР Југо-
славији није превише била заинтересована за балканске (1912–
1913) и Први светски рат, самим тим и за ратне жртве краље-

stanovništva Jugoslavije u drugom svjetskom ratu, Jugoslavensko viktimološko 
društvo, Zagreb 1989; Bogoljub Kočović, Žrtve drugog svetskog rata u Jugoslaviji, 
Svjetolost, Sarajevo. 1990; Душан Врућинић, Демографски губици Србије про-
узроковани ратовима у ХХ веку, Београд, 2007.
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вина Србије и Црне Горе.4 Иста тема, само за Први светски рат, 
за подручје некадашње Аустро-Угарске са већинским хрватским 
становништвом била је напросто прескочена.5

*
Прикупљање текстова неопходних на почетку разматрања 

процене броја страдалих припадника српског народа у Првом 
светском рату (1914–1918) могло би да започне од јединог оз-
биљног научноистраживачког рада међу школованим историча-
рима: Милош Јагодић, „Процене броја Срба (1880–1910)“, Српске 
студије, 1, Београд, 2010, 39–80. Аутор се бавио статистичким 
подацима о бројевима становника на подручјима Краљевине 
Србије, аустроугарских покрајина (Угарске, Хрватске, Славо-
није, Далмације), Старе Србије, Црне Горе, Сједињених Америч-
ких Држава и Канаде у периоду од 1880. до 1910. године. 

Други, на свој начин инспиративни пример треба да буде 
уводна студија „Попис војних и цивилних губитака Краљевине 
Србије у људству у Првом светском рату – Архивска грађа Вој-
ног музеја“ коју су потписали др Маријана Мраовић, мр Зоран 
Вигњевић и Дарко Маринковић (Медија центар „Одбрана“, Бео-
град, 2019), а објављена је испред велике базе података одштам-
пане то јест нарезане на ЦД (компакт диск).

Трећи, условно речено негативан пример, може да буде сту-
дија др Данила Шаренца Топ, војник и сећање – Први светски 
рат и Србија 1914–2009 (Институт за савремену историју, Бео-
град, 2014). Одговор на питање зашто је ово негативан пример је 
прост: у историографији на јужнословенским просторима није 
објављена тако квалитетна студија о култури сећања о Великом 
рату. Није јасно, међутим, зашто аутор није, макар у неколико 
реченица, поменуо ратне жртве и страдале, јер је то једна од 
основних сегмената и тема културе сећања, која је овом студијом 
добила неку врсту истраживачког узора.  

*
Попис становника Краљевине Србије обављен је 31. децем-

бра 1910. године (по старом календару, то јест 13. јануара 1911. 

4 Љ. Димић, н. д. 
5 Filip Đukić, Marko Pavelić, Silvijo Šaur, „Hrvatska u Prvom svjetskom ratu – 
Bojišta, stradanja, društvo“, Essehist: časopis studenata povijesti i drugih društveno-
humanističkih znanosti, Vol. 7 No 7, Osijek, 2015, 81–86.
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по новом). Према службеном извештају „Претходни резултати 
пописа становништва и домаће стоке у Краљевини Србији 31. 
декембра 1910. године“, Србија је имала површину од 48.302,6 
км2 на којој је живело 2,922.058 становника.6 Постоји, међутим, 
и други број житеља Србије: Милош Јагодић је проценио да је 
на територији Краљевине Србије 1910. године живео 2,911.701 
становник то јест 2,778.706 Срба и 132.995 Несрба.7

После Балканских ратова 1912–1913. године територија и број 
становника Краљевине Србије су се повећали (Стара и Јужна 
Србија то јест Маћедонија): Србија је добила око 39.309 км2 и 
око 1,200.000 нових становника.8

6 „Претходни резултати пописа становништва и домаће стоке у Краљевини 
Србији 31. декембра 1910. године“, Београд, 1911.

У материјалу делегације Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца то јест 
Краљевине Србије на Париској мировној конференцији 1919. године наводи се 
број од 2.912.000 житеља – Rapport sur les Dommages causés á la Serbia au Monténégro 
presenté la Commision des Réparations des Dommages, (Ed. Delégation du Royaume de 
Serbs, Croates et Slovénes aa la Conférence de la Paix), Paris, 1919, 1–168.

На поменути извор позивају се: Владимир Стојанчевић, „Наративни извори 
о губицима становништва Србије за време Првог светског рата“, Историјски 
часопис, бр. 35, Београд, 1988, 159 (у даљем тексту: В. Стојанчевић, Наративни 
извори....); Владимир Стојанчевић, „Губици у становништву Србије и Београда 
под аустроугарском окупацијом за време Првог светског рата 1914-1918. 
године“, Годишњак града Београда, св. ХХI, Београд, 1974, 61-74 (у даљем тексту: 
В. Стојанчевић, Губици у...); М. Мраовић, З. Вигњевић и Д. Маринковић, н. д., 6.
7 М. Јагодић, н. д., 39–43.
8 До данас је објављено више различитих података о површини нових те-
риторија, на пример: Војислав Радовановић, Споменица двадесетпетого-
дишњице ослобођења Јужне Србије 1912–1937, Скопље, 1937, стр. 3 – Србија се 
увећала за 40.225 км2; Милорад Екмеџић, Стварање Југославије 1790–1918, 
2, Београд, 1989, стр. 659 – Србија се увећала за око 39.000 км2; Димитрије 
Ђорђевић, „Србија на почетку раздобља ратова“, Историја српског народа, 
VI/1, Београд, 1983, стр. 196 – Србија се увећала за 32.000 км2;  Коста Нико-
лић, Једна изгубљена историја – Србија у 20. веку, Службени гласник, Бео-
град, 2017, 19 – 38.000 км2; Душан Батаковић, „Србија у Првом светском рату. 
Изазови, страдања, исходи“, Православни свет и Први светски рат, Право-
славни богословски факултет, Београд, 2015, 17-53, 24 – 48.500 км2.

Војне власти Краљевине Србије извршиле су 1913. године попис у новим 
областима. Део резултата пописа (градска насеља) видети у: „Нова Србија 
– Резултат пописа становништва“, Балкански рат у слици и речи, бр. 34, Бе-
оград, 1913, стр. 539. 
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Процењено је да је тадашња Србија имала површину од око 
87.611 км2 и око 4.550.000 житеља.9

На територији Србије коју је окупирала Аустро-Угарска 10. 
јула 1916. године извршен је попис становништва. Попис, међу-
тим, нису радили Бугари на територијама које су окупирали, то 
је око 2/3 површине Србије.10 

*
Кад је реч о губицима Краљевине Србије у Првом светском 

рату требало би имати у виду упозорење које је дао један истори-
чар Енглез који добро познаје историју Југославије: „Тачан број 
српских жртава у рату, разуме се, готово је немогуће израчунати, 
не само због тога што су ови бројеви у прошлости увећавани и 
предимезионирани ради постизања политичких и пропаганд-
них поена.“11

Нешто блажи био је историчар Владимир Стојанчевић: „Та-
чан број жртава првог светског рата у Србији није никада био 
коначно утврђен: било је мишљења да су поменуте бројке нешто 
испод стварног биланса читуље српског народа, као што је била 
и тврдња да је тај број ипак био чак и нешто већи.“12

У овом контексту можемо да кажемо да постоје званични по-
даци и неколике паушалне процене које нису добијене у процесу 
научноистраживачког рада.13

9 До данас је објављено више различитих података о броју становника: В. 
Стојанчевић, Губици у..., 61 – 4.500.000; Коста Николић, Једна изгубље-
на историја – Србија у 20. веку, Службени гласник, Београд, 2017, 19 – око 
4.600.000; Душан Батаковић, „Србија у Првом светском рату. Изазови, стра-
дања, исходи“, Православни свет и Први светски рат, Православни бого-
словски факултет, Београд, 2015, 17-53, 24 – око 4.290.000; М. Мраовић, З. 
Вигњевић и Д. Маринковић, н. д., 6 – 4.550.000 житеља. Податак о 4.500.000 
становника Србије наводи и Драгољуб Јовановић: Економске и друштвене 
последице рата у Србији, Службени гласник, Београд, 2018, 259 (у даљем тек-
сту: Д. Јовановић, н. д.,). Он, међутим, у истој реченици наводи да је од тога 
броја мушкараца било око 1.400.000! 
10 В. Стојанчевић, Губици у..., 65. Упоредити: Владимир Стојанчевић, Србија 
и српски народ за време рата и окупације 1914–1918. године, Народни музеј, 
Лесковац, 1988.
11 Џон Пол Њумен, Југославија у сенци рата. Ратни ветерани и стварање 
нове државе 1903–1945, Службени гласник, Београд, 2018, 54.
12 В. Стојанчевић, Губици у..., 62.
13 Попис спроведен 31. јануара 1921. године у Краљевству Срба, Хрвата и Сло-
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Сваки пројекат о истраживању ратних жртава и страдалих 
Србије 1914–1918. могао би да крене од текста Милета Бјелајца 
„Ратни губици Србије у Првом светском рату – контроверзе око 
бројева“, Токови историје, 1, Београд, 2021, 41–84.

Кад је реч само о страдалим официрима, проблем је донекле 
лакши. Наиме, часопис Ратник, од Х свеске из 1921. до Х свеске 
из 1925. године имао је рубрику „Читуља погинулих, умрлих и 
несталих официра, војних чиновника и обвезника чиновничког 
реда за време Европског рата 1914 до 1920 године од потпуков-
ника Нинка Миленковића“.14

*
Тешко је утврдити ко је и када започео „игру бројевима“15 

о ратним жртвама Краљевине Србије у Првом светском рату.  

венаца послужио је и за израчунавање процена броја становника за терито-
рију некадашње Краљевине Србије: на том простору живело је 4.133.478 жи-
теља – „Дефинитивни резултати пописа становништва од 31. јануара 1921. 
године“, Stanovništvo Narodne republike Srbije 1834–1953, Zavod za statistiku i 
evidenciju NR Srbije, Beograd, 1953. То значи да је број становника за 10 го-
дине смањен за око 400.000–450.000 житеља! Постоје, међутим и друге про-
цене: Милош Јагодић и Огњен Радоњић тврде да установљени демографски 
бројеви сугеришу да је на простору Србије 1921. било мање становништва 
у односу на попис из 1910. године за 525.158 житеља – Miloš Jagodić, Ognjen 
Radonjić, “Pyrrhic Victory: The Great War and its Immediate Consequences for 
Serbia’s Economy”, The Economic Causes and Consequences of the First Worl 
War, eds I. Vujačić, M. Arandarenko, (Beograd: Ekonomski fakultet u Beogradu, 
2015), 219–235.  
14 Тај списак преписао је Милоје Пршић у Споменици погинулих и умрлих 
старешина српске војске у рату 1914-1918, Свет књиге, Београд, 2020.
15 Један користан пример у расправи о ратним жртвама и страдалим може 
да буде следећи случај: Појединачни примери смртних случајева као што 
су они везани за познату Ваљевску болницу током епидемије „три тифуса“ 
1914–1915. представљају врло речит доказ o често неутемељеним исказима у 
погледу броја преминулих. 

Први пример представља наводна смрт двојице лекара добровољаца Албер-
та Самуела Кука (Cook) и његовог колеге Бартона Кукингема (Coochingam). 
Старија историографија прогласила је „Алберта Самуила“ и „Кука Самуела 
Алберта“ за две различите личности мада се према датуму и месту смрти (28. 
1. 1915, Ваљево) јасно види са се ради о једној потпуно истој особи – Влади-
мир Станојевић, Историја српског војног санитета. Наше ратно искуство 
(пр. М. Јовановић и М. Перишић), репр. Београд, 1992, стр. 906. Млађа исто-
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Истраживање би могло да почне од материјала који су били 
припремљени за делегацију на Париској мировној конференцији, 
(односно Комисији за репарацију), и представљени 31. марта 
1919. године.16 Имајући у виду период од договора о почетку 
конференција и излагања српске/југословенске делегације, 
јасно је да је све било урађено на брзину, да није било могуће 
установити тачне податке. То наводи на закључак да је материјал 
почивао на проценама које су сачињене на брзину. 

Српско/југословенска делегација је имала два меморандума: 
на српском и француском језику. Пажљивим поређењем лако се 
да закључити да се подаци не подударају! Сумњу у изнете подат-
ке исказали су припадници немачке делегације у директним раз-
говорима око ратне одштете. Наиме, Немце је занимало да ли је 
реч о појединачним списковима мртвих, погинулих и несталих 

риографија начинила је другу грешку. Неспретна транскрипција њихових 
имена довела је до поистовећивања тако да су оба ова лекара проглашена мр-
твим – Исидор Ђуковић, Пегави тифус у Србији 1914–1915, Београд, 2007, стр. 
207. Стварно, пак, преминули био је Кук док је други, поменути Кукингем 
преминуо 1968. у осмој деценији живота. – Милић Ј. Милићевић, Посвеће-
ници и жртве. Српски санитет у Ваљевској болници у Првом светском рату, 
Ваљево, 2021, стр. 75–77 (у даљем тексту: М. Ј. Милићевић, н. д.,). 

Сличан пример произвољности јавља се и у случају холандске мисије која 
је боравила у Ваљеву и истом том периоду. Та мисија на челу са др Аријусом 
ван Тинховеном бројала је укупно седам чланова: четворо њих оболело је од 
тифуса од којих је, према тврђењу досадашње историографије, преминуло 
троје. Чињеница је ипак да се овде радило о само једном смртном случају, 
болничару Адријану Фредерику Хенкену који је заражен враћен у Холандију 
где је преминуо у марту 1915. године. – Јелица Новаковић-Лопушина, Аријус 
ван Тинхофен и холандска медицинска мисија, Ваљево, 2018, стр. 179–182; М. 
Ј. Милићевић, н. д., стр. 139–140.
16 Владимир Стојанчевић није у праву када пише: „Тачну слику о теми која 
нас интересује могуће је дати, у првом реду, на основу званичне докумен-
тација државне управе и њених стручних и помоћних служби (комисија,, 
анкета, увиђаја).“ – Владимир Стојанчевић, „Наративни извори о губицима 
становништва Србије за време Првог светског рата“, Историјски часопис, бр. 
35, Београд, 1988, 159. Званична документација може да буде само корисна 
на почетку научноистраживачког рада. То је показао Миле Бјелајац када је 
изнео више различитих података управо из документације специјалне др-
жавне комисије на Париској мировној конференцији – Миле Бјелајац, „Рат-
ни губици Србије у Првом светском рату – контроверзе око бројева“, Токови 
историје, 1, Београд, 2021, 41–84.
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или проценама. Министарство војно доставило је делегацији 
нове процене тек 1. марта 1921. године. Тако сачињени, посебно 
после допуна и разјашњења са немачком делегацијом на конфе-
ренцији, дати су у јавност почетком јуна исте године.

У мемоару на француском језику од 31. марта 1919. налазили 
су се бројеви од 402.435 погинулих, умрлих и страдалих војника 
и 845.000 цивила, или збирно 1.247.435, што је представљало 28% 
од предратне популације, 25% од мушке популације и 53% мушке 
популације старости од 18 до 55 година.17

У мемоару на српском језику, међутим, наведено је да је стра-
дало 369.811 припадника војске.18

*
Да би, колико-толико, показали тужну слику оног што би 

требало назвати националном (српском) историографијом, кад 
је реч о ратним жртвама 1914–1918, наводимо две групе аутора 

17 Званичан податак о 402.435 страдалих војника и укупно 1.247.435 жртава 
наводи: В. Стојанчевић, Губици у..., 62; Александар Недок, Милисав Секу-
лић, „Епилог Првог светског рата у бројкама“, Војносанитетски преглед, 35, 
Зборник радова са научног скупа „Српски војни санитет 1917–1918, Војно-
медицинска академија, 31. октобар 2008, Управа за здравство Сектора за ма-
теријалне ресурсе Министарства одбране, Београд, 2008, 98-100.

Мада наводи поменути укупни број жртава као службени (који је поднет 
на Париској конференцији 1919. године), Драгољуб Јовановић је поменуо и 
свој прорачун о 999.918 страдалих – Д. Јовановић, н. д., 260.

Мада је монографија Милорада Радојчића Осечански крај у ратовима 1912-
1918. Поменик ратним жртвама (Народна библиотека Осечина, Музеј жр-
тава геноцида, Осечина-Београд, 2018) посвећена једној општини, квантита-
тивна анализа података о страдалим потврђује поменуте проценте укупних 
жртава у Србији – Милић Милићевић, „Осечански крај у ратовима. Анализа 
губитака борачког и неборачког становништва“, Гласник Међуопштинског 
историјског архива Ваљево, Ваљево, 2021, 89–96.
18 Rapport sur les Dommages causés á la Serbia au Monténégro presenté la 
Commision des Réparations des Dommages, (Ed. Delégation du Royaume de 
Serbs, Croates et Slovénes aa la Conférence de la Paix), Paris, 1919, 1–168. Наведе-
но према: В. Стојанчевић, н. д., 159; Материјал помињу: М. Бјелајац, н. д., 75; 
М. Мраовић, З. Вигњевић и Д. Маринковић, н. д., 7.

Д. Врућинић се позива на текст В. Стојанчевића („Губици у становништву 
Србије и Београда под аустроугарском окупацијом за време Првог светског 
рата 1914-1918. године“, Годишњак града Београда, 1974, 61–74) и наводи 
његове речи о 369.620 жртава – Д. Врућинић, н. д., 88.



Вељко Ђурић Мишина, Милић Милићевић

32

и њихових радова: у првој су радови и зборници радова у којима 
нема никаквих података о жртвама и у другој су радови у којима 
су објављене различите бројке страдалих. 

А. Радови у којима нема помињања ратних жртава и страдалих

Владимир Ћоровић, угледни југословенски (и српски) исто-
ричар из времена Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца касније 
Југославије, оставио је за будућност вредно дело Историја ср-
пског народа чији је рукопис завршио почетком 1941. године. 
Мада је Ћоровић лично дао наслов, дело је штампано у кому-
нистичкој Југославији под два наслова: Историја Срба (БИГЗ, 
Београд, 1989) и Историја српског народа (разни издавачи и го-
дине). У поменутом раду Ћоровић није поменуо ратне жртве. 

Историчар Андреј Митровић (1937–2013), некадашњи про-
фесор на Катедри за савремену историју Одељења за историју 
београдског Филозофског факултета, у својој докторској дисер-
тацији објављеној под насловом Југославија на конференцији 
мира 1919–1920 (Завод за издавање уџбеника СР Србије, Београд 
1969) не помиње бројеве ратних жртава.19

Митровић ни у поглављима „Сучељавање са средњеевроп-
ским империјализмом“ и „Надрастање пораза и подела“ у Исто-
рији српског народа, том VI/2 (Српска књижевна задруга, Бео-
град, 1983, стр. 7–254) не помиње ратне жртве. Те теме нема ни у 
књизи Србија у Првом светском рату (Српска књижевна задру-
га, Београд 1984)!

Ратне жртве не помињу у својим радовима ни следећи аутори:
Branko Petranović, Istorija Jugoslavije 1918–1988, Nolit, Beograd, 1988; 
Velimir Ivetić, „Struktura brojnog stanja srpske vojske na 

Solunskom frontu 1916–1918. godine“, Vojnoistorijski glasnik, 3, 
Beograd, 1998, str. 122–130;

Душан Т. Батаковић, Милан Ст. Протић, Никола Самарџић и 
Александар Фатић, Нове историје српског народа, Наш дом, Бе-
оград, 2002;

19 Ни у мастер раду на сличну тему нема помена ратних жртава Краљеви-
не Србије: Владимир Крстић, „Југословенска делегација на Конференцији 
мира у Паризу (1919–1920) (Економско-финансијска питања и пропаганда)“, 
мастер рад, Одељење за историју Филозофског факултета Универзитета у 
Београду, 2018. 



Ратне жртве и страдали Краљевине Србије у Великом рату 1914-1918. године

33

Слађана Бојковић, Милоје Пршић, Страдање српског народа 
у Србији 1914–1918. Документи, Историјски музеј Србије, Бео-
град, 2000;

Љубодраг Димић, Историја српске државности – Србија у 
Југославији, САНУ – Огранак у Новом Саду, Беседа – Издавач-
ка установа Православне епархије бачке и Друштво историчара 
Јужнобачког и сремског округа, Нови Сад, 2001;

Бранислав Глигоријевић, Краљ Александар Карађорђевић, 1-3, 
Завод за уџбенике, Београд, 2010;

Душан Батаковић, „Србија у Првом светском рату. Изазови, 
страдања, исходи“, Православни свет и Први светски рат, Пра-
вославни богословски факултет, Београд, 2015, 17-53.

Коста Николић,  Једна изгубљена историја – Србија у 20. веку, 
Службени гласник, Београд, 2017.

Љубодраг Димић и Мира Радојевић у књизи Србија у Великом 
рату 1914–1918. (Српска књижевна задруга, Београд, 2014) на 
једном месту (страна 259) кажу: „Према броју погинулих, Србија 
је била на првом месту, јер је изгубила 26% војника“. Аутори не 
наводе број погинулих војника!

Ни у следећим зборницима радова са научних скупова и кон-
ференција нема реферата о ратним жртвама и страдалим:

– Stvaranje jugoslovenske države 1918. godine, Institut za savremenu 
istoriju, Narodna knjiga, Beograd, 1983 (скуп је одржан 16-19. маја 
1979),

– Србија 1918. године и стварање југословенске државе, Исто-
ријски институт, Београд, 1989 (скуп је одржан 2. и 3. децембра 
1988),

– Stvaranje jugoslovenske države 1918. godine, Savet akademija 
nauka i umetnosti, Zajednica institucija za proučavanje novije istorije 
naroda i narodnosti Jugoslavije i Savez istoričara Jugoslavije, Naučna 
knjiga, Beograd, 1989 (скуп је одржан 5-7. децембра 1988),

– Први светски рат, Србија, Балкан и Велике силе, Исто-
ријски институт, Институт за стратегијска истраживања, Бео-
град, 2015 (скуп је одржан 24. и 25. септембра 2014).

– Први свјетски рат 1914–1918, Међународни студентски 
симпозијум, Филозофски факултет Бања Лука, Савез студената 
Филозофског факултета (скуп одржан од 7. до 9. децембра 2018)

И тако даље, ...
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Б. Радови у којима има помињања ратних жртава и страдалих

Драгољуб Јовановић (1895–1977), истакнути правник и актер 
србијанске и међуратне и поратне југословенске политичке сце-
не, у делу Економске и друштвене последице рата у Србији наво-
ди да је у рату страдало око милион становника Србије, односно 
око 30% од укупног броја житеља.20

Владимир Дедијер је тврдио да је Србија изгубила 369.815 
војника и око 600.000 цивила: Ivan Božić, Sima Ćirković, Milorad 
Ekmečić, Vladimir Dedijer, Istorija Jugoslavije, Beograd, 1972, 401. 

Владимир Стојанчевић посветио је теми Србије у Првом свет-
ском рату десетак радова међу којима је за ову расправу најко-
риснији чланак „Губици у становништву Србије и Београда под 
аустроугарском окупацијом за време светског рата 1914–1918“, 
Годишњак града Београда, XXI, Музеј града Београда, Београд, 
1974, 61–74.  

Јеремија Д. Митровић у књизи Историја Срба (ЦУРО доо, 
Београд 1984, стр. 490) наводи да је страдало „само Срба преко 
1.500.000“: „Србија и Црна Гора су мобилисале око 737.000 вој-
ника, од којих је изгубило живот око 376.000“.

Мада не помиње укупне ратне жртве Краљевине Србије, Сте-
ван К. Павловић у књизи Историја Балкана 1804–1945 (друго 
издање, Clio, Београд, 2004), на страни 377 пише: „Заједнички гу-
бици у ратном раздобљу (1912–1918) процењени су на 1,9 мили-
она, од којих су 900.000 били војни губици, са Србијом и Црном 
Гором које су поднеле главни удар.“ Павловић, наиме, говори о 
ратним губицима Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца!

Димитрије Ђорђевић у раду Историја модерне Србије 1800–
1918. (приредио Душан Батаковић, Завод за уџбенике, Београд, 
2017), на страни 406 пише: „Србија је мобилисала 700.000 војни-
ка, којима се током рата придружило 56.000 добровољаца. Према 
званичном извештају, поднетом на Конференцији мира, Србија 
је у ратним операцијама, епидемијама и прогонима на окупира-
ној територији, преласку преко Албаније и на Солунском фронту 
изгубила 402.000 војника и официра и 845.000 људи, жена и деце 
међу цивилним становништвом, укупно 1.247.000, што је чинило 
преко једне трећине њеног укупног предратног становништва.“

20 Д. Јовановић, н. д., 260.
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Број од 1.247.000 ратних жртава Краљевине Србије помиње и 
Милорад Екмечић у књизи Дуго кретање између клања и орања. 
Историја Срба у новом веку (1492–1992), шесто издање, Evro 
book, Београд, 2019, стр. 373.

У Књизи седмој едиције „Знамените битке српске и црногорс-
ке војске“ под насловом У биткама код Београда 1915, Мојковца, 
Кајмакчалана и Доброг Поља коју су написали др Петар Опачић, 
др Александар Драшковић и др Борислав Ратковић (Право-
славна реч Нови Сад – Војноиздавачки завод Београд, 1998), на 
страни 601 пише: „Своје успехе у рату 1914–1918. године Србија 
је платила огромним жртвама. Цени се да је изгубила 1,200.000 
војних и цивилних лица, или 28% свог предратног становништ-
ва...).“

Миле Бјелајац у тексту „Процене ратних губитака Србије“ 
објављеном у Лексикону Првог светског рата у Србији (Инсти-
тут за савремену историју, Друштво историчара Србије, Бео-
град, 2015, стр. 357–361) наводи податке за сваку ратну годину, а 
на крају је конкретан: „Укупан број погинулих и умрлих српских 
војника на основу чврсто утврђених података који су увећани 
за један број на бази процене (коначан број погинулих и умрлих 
током 1915) може да се сведе на 180.000–200.000.“21

Далибор Денда у тексту „Српска војска у Првом светском 
рату“ (Историјске свеске, број 11, Андрићград, новембар 2014, 
1–8) наводи да је Краљевина Србија почетком рата мобилисала 
423.441 лице док је од тога у рату страдало 369.620 људи. Аутор 
је као извор података навео следеће: Војни архив, Пописници 2, 
3 и 5!

У студији „Попис војних и цивилних губитака Краљевине 
Србије у људству у Првом светском рату – Архивска грађа Вој-
ног музеја“ др Маријане Мраовић, мр Зорана Вигњевића и Дарка 
Маринковића (Медија центар „Одбрана“, Београд, 2019) наведе-
но је више туђих различитих тврдњи о губицима.22

21 Исти аутор у наредном, последњем пасусу, помиње податак из елабората 
припремљеног за Мировну конференцију са подацима о 402.435 погину-
лих или умрлих војника, док су укупни губици (војни и цивилни) износили 
1.247.435. – М. Бјелајац, н. д., 360.
22 Према службеним подацима које је делегација Краљевства Срба, Хрвата 
и Словенаца изнела на конференцији у Версају 1919. године, људски губици 
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Милоје Пршић у књизи Споменица погинулих и умрлих ста-
решина српске војске у рату 1914-1918 (Свет књиге, Београд 
2020) доноси званичан податак о губицима и наглашава: „У 
историографији се углавном наводи, да је Србија изгубила 28% 
становника. Мишљења смо да то није реалан број, односно да 
су демографски губици Србије већи“ (страна 29). Потом додаје: 
„Податак да је српска војска изгубила 402.435 војника и 845.000 
цивила, најчешће се узима као коначна бројка о демографским 
губицима Србије. Међутим, у литератури се наилази на разли-
чите бројке о губицима Српске војске и њеног командног кадра.“ 
Пршић наводи податке у губицима војника по ратним годинама 
али не даје збир а он износи 369.917 погинулих! Значи, није исто 
као и званична процена о 402.435!

Момчило Павловић у предговору зборника Лексикон Првог 
светског рата у Србији (Београд, 2015, 14) тврди да је на сед-
ници Народне скупштине Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 
одржаној 1921. године саопштено је нови број жртава: 1.000.356. 
Павловић, међутим, не наводи која је то седница била и када је 
одржана па његову тврдњу не треба узимати за озбиљну.

У одредници „Први светски рат“ у Енциклопедији српског на-
рода (Завод за уџбенике, Београд, 2008, стр. 885–886) пише: „Од 
4.500.000 становника Србија је у рату укупно изгубила 1.248.136 
или 28% становништва...“23

И тако даље ...

*
Да су ратне жртве Краљевине Србије биле тема научноистра-

живачких пројеката историчара на Западу показује неколико 
радова. Известан део навео је Слободан Г. Марковић у реферату 
припремљеном за научни скуп „Срби и Први светски рат“ који 
је од 13. до 15. јуна 2014. године организовала Српска академија 

износили су 1.247.435 лица од чега 402.435 војника и 845.000 цивила. Тај по-
датак помиње и Д. Јовановић, н. д., 272.
23 У одредници „Срби“, у делу „Страдање и геноцид“ поменуте Енциклопедији 
српског народа, на страни 1039 пише:  „У →Првом свет. рату Срби су доживели 
највећу катастрофу до тада. На подручју Србије страдало је 1.248.136 
припадника нашег етноса....“ Текст су потписали: С.Ћ. (Симо Ћирковић); М. 
Е. (Милорад Екмечић); В. Д. (Војин Дабић); Д. Мик. (Дејан Микавица); И. Т. 
(Ивица Тодоровић) и Н. Ј. (Небојша Јовановић). 



Ратне жртве и страдали Краљевине Србије у Великом рату 1914-1918. године

37

наука и уметности. Наиме, Марковић помиње неколике проце-
не о око 800.000 жртава (око 16-17% од укупног броја становни-
ка): страдало је око 125.000 војника и око 650.000 цивила од око 
4.710.000 житеља колико их је могло бити јуна 1914. године после 
разграничења са Црном Гором.24

*
У овом прилогу наведено је шта је већина историчара Срба 

казала о ратним жртвама Краљевине Србије у Првом светском 
рату. У том контексту, на жалост, морамо упозорити на једну 
непријатну чињеницу. Реч је о тврдњама Јозе Томашевића (Jozo 
Tomasevich), угледног економисте (и аутора радова који су зау-
зели угледно место у југословенској и светској историографији): 
делегација Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (под именом 
Краљевине Србије) на Париској мировној конференцији изне-
ла је више тврдњи о ратним жртвама (прва о 1.247.435: 402.435 
војници и 845.000 цивили; друга о 1.900.000). Потом додаје своје 
процене: страдало је око 750.000 житеља од тога око 300.000 вој-
ника и око 450.000 цивила.25

*
Познато је да је немогуће проверавати податке које су после 

Првог светског рата (1914–1918) силе победнице износиле на 
мировним конференцијама о својим ратним жртвама, било вој-
ним или цивилним. У том контексту треба посматрати и тврдње 
о ратним губицима Краљевине Србије.

*
До сада је објављено неколико (не)званичних тврдњи углед-

них аутора о ратним губицима Краљевине Србије. Тако, на 
пример, аутор под псеудонимом S (Душан П. Стефановић, ди-

24 Slobodan G. Marković, “Serbian war losses during the Great war reconsidered”, 
Срби и Први светски рат 1914–1918, ССАНУ, Београд, 2015, 569–582. На крају 
прилога Марковић закључује да је процена о између 1.200.000 и 1.300.000 стра-
далих житеља реална, односно између 21% и 27,6% реална – Исто, 581–582.
25 Jozo Tomasevich, Peasents, Politics and Ekonomic change in Yugoslavia, Stanford 
University press, Stanford/USA, 1955, 217-232. Томашевићеве процене броја 
страдалих и жртава пренео је: Џон Пол Њумен, Југославија у сенци рата. 
Ратни ветерани и стварање нове државе 1903–1945, Службени гласник, Бе-
оград, 2018, 54. 
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визијски ђенерал), у чланку „Губици савезника у Светском рату 
1914–1918. године“ наводи, поред осталог, и следеће податке: 
Краљевина Србија имала је по попису спроведеном 1910. годи-
не 2.911.701 становника. Статистичким методама сачињена је 
процена за 1914. годину: у Србији (у границама пре балканских 
ратова) је требало да живи 3.170.000 душа; у Србији уочи рата 
1914. године је било око 4.700.000 становника на територији по-
вршини од 87.000 км2.26

„Аустријанци су изнели у својим новинама, да је од српске по-
пулације, која је остала у земљи, као и од оне које је интернирана 
по разним логорима ван земље, умрло 630.000 душа. Кад се ово-
ме дода још 400.000 људи умрлих од оних мобилисаних, значи да 
је Србија у овоме рату дала у људству мртвих више од 1.000.000 
душа, што чини нешто више од једне петине целокупне попула-
ције тадање Србије.“27

Станислав Краков у тексту „Колико је жртава поднела Ср-
бија за уједињење“, нагласио је да је Србија уочи рата имала 
око 4.700.000 становника, да је мобилисано око 707.000 житеља 
(24% популације) и око 30.000 малолетних регрута (рођених 
1899), што даје укупно око 738.000 житеља.28 Већ на први по-
глед уочава се несклад бројева и збир! Но, није само то погреш-
но код Кракова.

Краков је навео да је до октобарског напада 1915. године 
Аустроугарске, Немачке и Бугарске на Србију, Србија имала 
126.894 страдалих војника. Томе треба додати и страдање у по-
влачењу преко Албаније, умрле на Крфу и Виду и погинуле на 
Солунском фронту: 243.756. Краков је сабрао наведене податке 
и устврдио да је то број 369.818 (а не 370.650 колико се добије 
сабирањем).

Кад је реч о страдалим цивилима, Краков наводи број од 
630.009 житеља. На крају чланка закључује да је то „милион жр-
тава“ (999.827), односно 21% од укупног броја становника, то 
јест од 4.700.000! И у овом случају Краков је погрешио па његове 
податке треба узимати са резервом.

26 Ратник – Ratnik, XI, Београд, 1926, стр. 117–132.
27 Исто, 132.
28 Ратнички гласник, II, Београд. 1928, стр. 86–89.
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Закључак

Једна од најболнијих тема у разјашњавању прошлости, наро-
чито ратова, јесте проблем жртава и страдалих. С обзиром на то 
да је после Првог светског рата са историјске и географске карте 
нестало Краљевине Србије због стварања нове, јужнословенске 
државе у коју су ушли дојучерашњи ратни непријатељи, јасно је 
да попис ратних страдања није могао да буде по вољи политич-
ким елитама. Делегација Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 
поднела је на Париској мировној конференцији своје званичне 
податке о ратним губицима који су били засновани на процена-
ма. За протеклих више од века у историографији је објављено на 
десетине различитих бројева што ствара конфузију. Занимљиво 
је да многи аутори користе различите појмове а за које, убеђени 
смо, не знају право значење па конфузија бива још комплекснија.

Овај рад указује на то да је реч о такозваној игри бројева. А 
та игра настављена је и у радовима кад је реч у Другом светском 
рату, ратовима у распаду Југославије 1991–1995. и агресији на СР 
Југославију 1999. године.
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Др Ђорђе Вуковић
Завод за јавно здравље, Ваљево

НИКОЛА ЛЕКАР – ПРВИ ПРЕВОДИЛАЦ СА 
ЛАТИНСКОГ ЈЕЗИКА

Апстракт: Наша историја средњовековне медицине познаје само једног 
лекара по имену, који је био преводилац са латинског на српски језик. За то 
откриће заслужан је наш стари истраживач јужних крајева, Јован Хаџи-Ва-
сиљевић који је, у једном рукопису из XIV века, открио запис који помиње 
Николу Лекара („врача“). Оштећени рукопис садржао је два пергаментна 
листа са записима, која су у међувремену страдала, па се више не могу про-
учавати. У низу својих монографија посвећених историјату српске средњо-
вековне медицине, академик проф. др Реља В. Катић промовисао је име и 
деловање Николе Врача. Пред модерним истраживачима је веома тежак 
изазов, да на основу кратког одељка из изворног Хаџи-Васиљевићог текста 
покушају да реконструишу било који податак из Николиног живота и рада. 
Стилистичка анализа записа на маргини пчињског листа, уз компарацију са 
другим средњовековним записима о нашим старим преводиоцима, пома-
же да се потврди аутентичност Хаџи-Васиљевићог читања изворног текста 
и да се одгонетне општи оквир у коме је живео и деловао Никола „Врач“. 
Разумевању ове проблематике помаже чињеница да су пергаментни листови 
припадали архиви манастира Св. Прохора Пчињског, одакле су спасени у 
току српско-турског рата (1878). Мада је манастирска архива доста страда-
ла, истраживања су открила постојање превода „Синтагме“ Матије Властара 
сачуваног у ризницама Карловачке митропoлије. Пчињски рукопис je један 
од најстаријих превода пуне редакције овог дела, са грчког на старословен-
ски језик, сачуваног на овим просторима. У „Синтагми“ се користе латинске 
речи из области правне терминологије. Монаси су морали имати елемен-
тарно знање латинског језика да би разумели рукопис који преписују, али то 
не значи да су познавали медицинске појмове. У том светлу, постаје јаснија 
појава Николе „Врача“ у пчињској средини. Нова истраживања свакако ће 
употпунити наше сазнање о средњовековним преводиоцима јужнословен-
ског језичког простора.

Кључне речи: Никола „Врач“, старац Исаија, Димитрије Зограф, први пре-
водилац, „Синтагма“

UDK=929
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Сачувани средњовековни записи су у великој мери облико-
вали познавање наше старе историје и културе. Према једној 
процени, откривено је и публиковано око петнаест хиљада запи-
са који покривају период од времена настанка Мирослављевог 
јеванђеља до XVIII века. Од тог броја неколико стотина записа 
има трајну уметничку и песничку вредност1. Слободно се може 
рећи да неколико стотина записа има значај што се тиче праћења 
појаве и кретања болести у нашем народу у наведеном периоду. 
Ако се ограничимо само на оне записе које бележе болнице и 
лекаре у том раздобљу, онда можемо тврдити да историја наше 
средњовековне медицине, располаже са тек пар десетина записа.

Историју српске медицине трајно је задужио Јован Хаџи–Ва-
сиљевић, скренувши пажњу стручне јавности на један рукопис 
са записима, који се у његово време чувао у старој Народној би-
блиотеци у Београду2. Тај рукопис је првобитно припадао мана-
стиру Светог Прохора Пчињског. У време српско–турског рата 
1878. године, манастир се у једном тренутку нашао на неутралној 
територији. Тада су архимандрит Фирмилијан, и Јеврем Илић, 
бивши ректор богословије, отишли до манастира, прегледали 
библотеку, узели најбоље рукописе и пренели у Врање. Рукописи 
су предати војним властима, а затим пренети за Београд. По јед-
ној верзији, спасене пчињске рукописе и књиге пренео је „неки 
официр Стева“, док су, према Љубомиру Ковачевићу, професору 
Велике школе у Београду, то учинили архимандрит Фирмилијан 
и Јеврем Илић. У сваком случају, том приликом пренето је 33 
комада старих књига и рукописа3.

На овом месту треба допунити Васиљевићево излагање о лич-
ностима које су спасавале пчињске старине. Поменимо најпре 
архимандрита Фирмилијана (Дражића), пореклом Шапчанина. 
Он је образован у Русији, а у време спасавања драгоцених ста-
рина из манастира, администрирао је врањском епархијом (1876 
– 1878). Нешто касније, он је преузео администрацију скопске 

1 Ђ. Трифуновић, Азбучник српских средњевековних књижевних термина, 
Беорад, 19902, 78 – 79
2 Ј. Хаџи – Васиљевић, Св. Прохор Пчињски и његов Манастир, Годишњица 
Николе Чупића, XX, 1900, 98. У току писања рада појавило се штампано из-
дање овог чланка, које нисмо имали прилике да консултујемо.
3 Исто, 99.
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епархије (од 1897), затим је прво постао професор богословије 
(1883), а нешто касније и њен ректор. На Фирмилијаново зва-
нично постављање и хиротонију за скопског митрополита чека-
ло се све до 1902 године4. У своје време Фирмилијан је био по-
знат као богословски писац, а његове беседе су прештампане у 
скорије време5.

Јеврем Илић такође се школовао у Русији, а по повратку у до-
мовину, предавао је руски језик на богословији (1881-1888, 1897) 
и написао уџбеник Руска граматика за српске школе који је до-
живео четири издања (1883, 1893, 1903, 1908). Његова граматика 
је била прва граматика руског језика настала у Србији, високо 
је вреднована и коришћена, како се наводи, све до појаве Кошу-
тићеве граматике (1914)6. Заправо, избијање Првог светског рата 
је омело шире коришћење нове граматике и требало је сачекати 
крај ратних дејстава (1918) и консолидацију нове државе, да се 
настави са школском реформом и применом нових уџбеника.

Фонд пчињских рукописа и књига, похрањених у старој На-
родној библиотеци у Београду, после Фирмилијана и Илића, прво 
су прегледали београдски библиотекари, а затим Јован Хаџи–
Васиљевић. Он је установио да је пренета манастирска збирка 

4 Сава, епископ шумадијски, Српски јерарси од деветог до двадесетог века, 
Београд, Подгорица, Крагујевац, 1996, 498. Како је надлежен у Београду из-
вештавао Ђорђе А. Ненадовић, генерални конзул III класе у Солуну, чин хи-
ротоније је требало да се одржи управо у Солуну, уз благослов и сагласност 
цариградског патријарха, Порте и српске владе. Међутим, солунска општи-
на је уложила протест због овог чина, комите су запретиле Фирмилијану 
убиством, појавила се петиција грађана Солуна, а своје противљење су иска-
зали и Бугари. У таквим околностима одлучено је да се хиротонија измести 
у манастир Скалоти на Еносу, где је коначно обављена 15 јуна 1902. године. 
в. В. Б Савић, Ненадовићи, Ваљево, јануар 2004, 716 – 718
5 Архимандрит Фирмилијан, Тумачење јеванђеља са беседама по најпозна-
тијим руским и грчким писцима, „Православац“ Линц, 2003.
6 Д. Дамљановић, К Кончаревић, Из историјата наставе руског језика у ду-
ховним школама Српске православне цркве, у: Српска теологија у двадесе-
том веку: истраживачки проблеми и резултати, књ. 2, Београд, 2007, 264, 
266, 267, 268.
(https://bfspc.bg.ac.rs/wp-content/uploads/pdf/stXX/stXX-02/24.pdf)
Илићеве књиге О празницима српске православне цркве из 1886 године и 
Наука хришћанска за ученике основних школа из 1899 године доживела су 
репринт издања.
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бројала 31 књигу на хартији и две на пергаменту7. Рукопис који 
нас интересује имао је само два листа пергамента, али је било 
очигледно да је то био саставни део неке веће књижевне целине. 
Он је био најстарији у целој збирци. У свом чланку, Васиљевић 
даје посебан каталог сачуваних рукописа и њихов кратак опис. 
Каталог управо почиње са ова два сачувана пергаментна листа, 
означена као рукопис, под редним бројем 1. Први пергаментни 
лист је био очуван у потпуности, а следећи делимично „Други 
је лист покварен, поцепан и остала је само половина од њ“8. Ли-
стови су били малог формата, „на шпаг“, а текст се одликовао ле-
пим рукописом. Сачувани листови овог рукописа су, по његовој 
оцени, потицали из XIV века. Око наслова сачуваног текста на 
листовима пергаментног рукописа Хаџи–Васиљевић се колебао. 
Прво га је означио, у збирном набрајању сачуваних рукописа и 
књига, као „Кратке моралне поуке“9, а потом у посебном катало-
гу пчињских рукописа, као „Слово о моралу“10.

На првом пергамнетном листу, на маргини, поред исписа-
ног основног текста, неко је дописао бројеве, који су збуњива-
ли Хаџи–Васиљевића („учио се неко бројевима и рачунању са 
њима“) и за које је прибележио: „Ово је из познијих векова“11 . 
После уводног описа, дат је запис о Николи врачу. Већ прва ре-
ченица записа са маргине стварала је потешкоће Хаџи–Васиље-
вићу у тумачењу. У забележеном облику, та реченица није много 
смислена. Комбинација речи („тисућа“, два пута понављен „ле-
геон“ и „тигар“), са два пута поновљеним знаком интерпунк-
ције (које наликује на слово „ρ“ ), можда је знак писања тајном 
азбуком, која је често коришћена у немирним временима. Том 
приликом, писац је тајном азбуком бележио своје име, а некад 
је и цела реченица била исписана тајнописом12. То може бити и 

7 Ј. Хаџи – Васиљевић, Св. Прохор Пчињски..., 99
8 Исто, 100.
9 Исто, 99.
10 Исто, 100.
11 Исто, 100
12 Ђ. Трифуновић, Азбучник српских средњевековних књижевних термина, 
Беорад, 19902, 90. Треба приметити да су и прослављени писци, попут Кон-
стантина Филозофа и истакнути духовници, попут Никона Јерусалимца ко-
ристили „тајну буквицу“ да саопште своје име, исто, 342 – 343 
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посебан запис, који се разликује од текста који следи у проду-
жетку. На овом месту треба приметити да Ј. Хаџи-Васиљевић у 
свом чланку цео запис (и речи које није разумео и реченице које 
је прочитао) доноси као јединствену целину. Пошто су сачувани 
пчињски листови страдали са старом Народном библиотеком (6. 
априла 1941), поновно (критичко) ишчитавање и дешифровање 
овог записа од стране савремених експерата једноставно више 
није могуће.

Почетак следеће реченице је такође оштећен. Уколико би овај 
запис упоредили са другим старим записима, може се претпо-
ставити да је овај оштећен део реченице садржао назив дела које 
се преводи, а врло могуће и годину превођења13. Остатак сачува-
не реченице гласи: „...преведе Никола врач од латинскују књигу 
на србскују књигу“. Примећујемо да је овде два пута коришћена 
реч „књига“. Наставак записа на маргини односи се на понавља-
не молитве за опроштај грехова. Сачувани део запис на маргини 
у целини гласи:

 „(...) преведе Никола врач са латинске књиге на српску књигу. 
Бог да га прости. И помолите се о мени грешном. Реците: Бог да 
га прости и вас Бог да прости. (сл. 1)“14

На основу горе наведеног, види се да није тачна тврдња коју 
је један истраживач прилично слободно изрекао: „Јован Хаџи 
Васиљевић је 1897. у манастирској библиотеци пронашао два 
исписана пергаментна листа, који су били остаци списа из Ди-
оскоридове фармакологије, са којих се читало да је спис у XIV 
веку превео Никола Врач.“15 Као што смо показали, Васиљевић 
је прегледао сачуване књиге у београдској библиотеци, а не у ма-
настирској. То, наравно, не искључује могућност да је он посетио 
манастир Св. Прохора 1897. године, али ове књиге (укључујући 
пергаментне листове) више нису биле тамо. Запис на маргини је 
више него слободно интерпретиран. У њему се нигде не помиње 
Диоскоридова фармакологија или њен превод. Б. Лилић је сма-
трала да су два очувана пергаментна листа остаци Диоскоридо-

13 Ђ. Трифуновић, Азбучник..., 80
14 Превод са Ј. Хаџи Васиљевић, наведено дело, 100
15 Б. Лилић, Традиционална медицина у Врању и околини за време Турака , 
Братство XIII, Београд 2009, 240. Ово мишљење се вероватно заснива на хи-
потези Ст. Станојевића, Из наше прошлости, Београд, 1934, 121. 
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вог дела, што се противи Васиљевићевој тврдњи да су у питању 
„Кратке моралне поуке“, односно „Слово о моралу“. Година, ако 
је записана, није била читљива у Хаџи Васиљевићево време, тако 
да је у питању процена о ком је веку реч. Уочљив је став овог 
аутора, изражен на помало непрецизан начин, да се преведено 
дело, вероватно, налазило у истом рукопису као и запис на мар-
гини текста, што је могуће, али изостаје доказивање ове прет-
поставке. У даљем тексту користићемо назив „Пчињски листо-
ви“, као најпоузданије одређење по месту проналаска, а могуће 
и месту настанка. Пошто је, по сведочанству Хаџи-Васиљевића, 
у питању мањи формат, можемо дозволити и употребу термина 
„Пчињски листићи“. Нећемо користити одређење „пергаментни 
листови/листићи“, по врсти материјала на коме је писано, јер 
није довољно специфично и не разликује их од пергаментних 
листова/листића писаних на неком другом месту.

Значај записа на маргини пчињског рукописа

У угрожени манастир Светог Прохора Пчињског упућена су 
два изузетно образована теолога, два врсна интелектуалца, један 
бивши (Јеврем Илић) и други будући ректор богословије (арх. 
Фирмилијан Дражић). Будући људи од пера, они су у отежаним 
условима прегледали рукописе који су преживели вишевековно 
турско ропство и оценили њихов значај за српску културу и исто-
рију. На основу те одлуке, они су прикупили све што је било 
вредно и пренели на безбедну територију. Сматрамо да је била 
изузетна одлука да, међу целовите рукописе и књиге, уврсте и 
два пергаментна папира, остатке неке веће целине, од чега је 
онај други лист био половично сачуван. Тешко је рећи, без до-
датних података, шта их је то мотивисало на такву необичну од-
луку. Ако је то старина рукописа, онда је он био толико оштећен 
да није могао бити репрезентативан примерак старе српске кул-
туре. Не верујемо ни да су их привукли „бројеви“ које Хаџи-Ва-
сиљевић помиње. Двојица теолога нису, вероватно, схватили о 
чему се ту ради, па нису ни могли неком пренети тумачење које 
нису знали, а то значи да ни код библиотекара у старој Народној 
библиотеци није постојала идеја о неком значају тих „бројева“. 
Пошто није затекао тумачење мистериозних бројева, а сам није 
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имао неку идеју о овој проблематици, Ј. Хаџи-Васиљевић их је 
у свом раду само успутно забележио. Запис о Николи Врачу у 
почетку је нечитљив, а затим оштећен, а информација о прево-
дилачком раду сасвим уопштена, тако да се може сматрати да 
су они запис прочитали, можда их је чак и заинтересовао, али 
сам по себи мислимо да није могао бити одлучујући критеријум 
за спасавање листића од уништења. Повод може бити основни 
текст који Јован Хаџи-Васиљевић различито именује, као што 
смо навели, али садржи моралну поуку (или поуке). Могуће да је 
за садржај основног текста био заинтересованији архимандрит 
Фирмилијан од Јеврема Илића. Архимандрит је остао запамћен 
као писац књиге „Тумачење јеванђеља са беседама по најпозна-
тијим руским и грчким писцима“. Управо у овом средњовеков-
ном рукопису, могао је наћи спомен једног или више грчких (ви-
зантијских) ауторитета који су привукли пажњу наших преда-
ка, па да то знање из прошлости, примени на своје време16. Ако 
пођемо од ове претпоставке, пчињски листићи су сачувани због 
духовне вредности основног текста, које је архимандрит могао 
пожелети да на миру прегледа и направи препис за тему која га 
је интересовала.

Запис на пчињским листовима је интересантан и по структу-
ри и значењу. Назив дела није сачуван, а преводилац Никола не 
бележи ништа о себи. Неко друго лице, анонимни писац записа 
на маргини саопштава о превођењу непознатог дела и прево-
диоцу Николи. Очигледно је у питању Николин савременик, а 
са одређеном дозом обазривости може се помишљати да је био 
Николин сарадник, чим је водио рачуна да један преводилачки 
подухват остане упамћен за следећа покољења. По схватању не-
познатог писца записа, то дело одређује Николу. Николин значај 
је у превођењу дела које до тог тренутка није постојало на срп-
ском језику. Анонимни писац записа је одушевљен Николиним 
преводилачким подухватом, што говори да је у питању било неко 
познато и врло корисно дело. Контекст ове белешке, практично 
кратке похвале, у запису говори у прилог томе да је то дело било 
тешко за превођење. Писац записа је неко ко је добро упознат са 

16 Уколико су биле „кратке поуке“ исписане на пчињским листићима, онда је, 
вероватно, реч о више аутора, а уколико је било „слово“, реч је о само једном 
грчком средњовековном аутору (писцу). 
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Николиним трудом и значајем превода, дакле неко стручно лице 
које може да изрекне и запише похвалну оцену. То би значило, да 
је и писац неко ко је добро упознат са стручном вредношћу пре-
вода, што значи лице повезано са лекарском професијом, можда, 
на пример – лекар.

Први је С. Бојанин покушао да дискретно предложи назив за 
изгубљено Николино дело – „Латинска књига“ 17. Формулацију на-
зива Николиног дела аутор извлачи из текста самог записа („пре-
веде ... с латинске књиге ...“), што представља уобичајену методу 
коју користе преводиоци и приређивачи наших старих текстова18. 
Предложеним називом „Латинска књига“, Бојанин такође нагла-
шава улогу латинског језика у формирању универзалног језика 
научне медицине. У даљем излагању наведени аутор не инсистира 
на термину „књига“, већ опрезно и промишљено помиње „извес-
ни текст са латинског“19. Самим тим се уводи могућност у кри-
тичко разматрање да преведено Николино дело не представља 
целу књигу, већ извод (или изводе) из неке веће латинске књиге. 
Дилема модерног аутора је очигледна, јер се он не усуђује да се 
одлучи, на основу кратког записа, да ли је то дело већег или мањег 
обима. Пчињски запис, ма колико био кратак, ипак је изричит: 
превођење је извршено „од латинскују књигу на србскују књигу“. 
Предмет превођења је „латинска књига“, резултат превођења је 
„српска књига“. Све и да је Никола вршио скраћивање основног 
дела, резултат је довољно велика књижевна целина која може да 
се окарактерише као „књига“ у очима савременика.

Запис старца Исаије и запис о Димитрију Зографу

На овом месту о запису на маргини, морамо се још мало за-
држати. Ту је наведена врло интересантна синтагма да је Никола 
Врач превео непознато дело „од латинскују књигу на србскују 

17 С. Бојанин, Хиландарски медицински кодекс (у даљем тексту: ХМК) и 
научна медицина на средњевековном Балкану, у: Средновековните Балкан 
като световен крժстопժт: Контакти и обмен, Studia Balcanica 32, Ин-
сти тут за балканистика с Центар за тракологија, Бугарска академија наука, 
Издавачка кућа „Тендрил“, Софија 2017, 293
18 Детаљније о овом проблему: Ђ. Трифуновић, Српски средњовековни списа 
о кнезу Лазару и косовском боју, Крушевац, Багдала, MCMLXVIII 
19 Бојанин, ХМК и научна медицина..., 294
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књигу“. Колико нам је познато, постоје још два слична примера 
из XIV века, који коренспондирају са пчињским записом. Први 
је многопознати запис старца Исаије, који је деловао у Серу и 
превео Ареопагитово дело. На почетку свог општепознатог за-
писа, старац саопштава да већ постоје преводи сачињени од дру-
гих преводилаца са грчког језика: „Пошто су, дакле, многи, пре 
многих времена и година, и по различитим местима, нађоше у 
словенском нашем народу да преводе божаствене списе од мно-
гопремудрог, и художественог, и веома драгоценог јелинског је-
зика у наш језик, чија имена не само људима позната јесу, но су, 
штавише и у књигама живих Богом написана... “20, а нешто кас-
није говорећи о својој недостојности да се прихвати посла пре-
водиоца, мада је научио грчки језик, он каже: „не хтедох коснути 
се онога што је изнад мене, то јест преводити од грчког језика 
у наш...“21, мада је морао да попусти пред изричитим захтевом 
серског митрополита Теодосија.

Као што се примећује, старац Исаија, користи две сасвим 
сродне, у суштини исте, синтагме да опише преводилачки по-
сао како свој, тако и својих доста ранијих претходника: „од ... 
јелинског језика у наш језик“ и „од грчког језика у наш“. Синтаг-
ме: „од ... књигу на ... књигу“ и „од ... језика у наш језик“ врло су 
сличне и можда су настале у истом временском периоду. Поред 
израза „књиге живих“, која је библијског порекла, старац Иса-
ија користи термин „књига“ да опише објект свог превођења. „А 
књигу ову светога Димитрија, велим, у добра времена, почех, 
када божаствене цркве и Света Гора подобно рају цветаху, као 
неки сад крај извора увек напајан, а сврших је у најгора од свих 
времена“22. Старац Исаија Серски преводи са оригинала „књигу“ 
за чијег аутора је сматран свети Дионисије Ареопагит, а резул-
тат његовог преводилачког рада је опет „књига“, као што видимо 
из његових речи: „А они који хоће преписивати и прочитавати 
ову књигу, милостиви и незазорљиви, молим се, будите мојој 

20 Сва болдирања у тексту су аутора чланка.
21 Писаи и потписах – Аутобиографска изјава средњег века, приредила Рад-
мила Миленковић Нолит, Београд, 1996, 152. Данас нам нису позната имена 
преводилаца на које Исаија мисли, али је, можда, реч о преводиоцима са 
ширег јужнословенског простора, пошто користи израз „словенски народ“.
22 Исто, 153 
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немоћи ума и недостатку“23. Преводилац Исаија не саопштава у 
једној реченици фразу „од ... књигу на ... књигу“, него је широко 
развија и доноси у оквиру две посебне реченице, између којих 
убацује сликовит опис боја на Марици, кратку вест о смрти цара 
Уроша и потресан приказ невоља које су задесила „хришћане 
западних страна“ (у серској области) због пустошења турских 
чета24. Исаијин запис, високо оцењен због својих књижевноу-
метничких квалитета, најприближнији је пчињском запису када 
описује предмет и резултат преводилачких напора.

Други запис на који желимо да укажемо овом приликом, то је 
у стручним круговима позната белешка о настанку словенског 
превода Шестоднева Георгија Писиде (VII век) са грчког језика. 
Како се у тој белешци каже, „сије слово“ (обиман Шестоднев у 
стиховима) преведен је 1385. године „от греческих књиг на рус-
ки језик Димитријем Зографом“25. У оба наведена записа лако је 
уочљив паралелизам синтагми: „од ... књигу на ... књигу“ и „от 
.... књиг на ... језик“. Док се у првом запису инсистира да је пре-
вођењем (стране) књиге настала нова (домаћа) књига, дотле се 
у другом запису подвлачи да је превођење извршено са (стра-
не) књиге на домаћи језик, што није случајно. Заправо, колико је 
познато из сачуваних рукописа, Димитрије Зограф није превео 
цело Писидино дело, већ његов већи део. Пчињски запис сведо-
чи да је у потпуности преведено неко дело, без скраћивања, док 
према сачуваним рукописима Зографов превод има лакуне и ис-
пуштени су неки делови спева који су изгубили на актуелности 
(нпр. похвални стихови у част византијског цара Ираклија и ца-
риградског патријарха Сергија) и стихови тешки за превођење. 
Упркос сажимању изворног спева (који има око 1.900 стихова26) 
за пар стотина стихова, превод, који је такође стихован, обиман 

23 Исто, 154. Превод следи оригиналну структуру Исаијине речнице, а сми-
сао је следећи: преводилац моли да читаоци буду „милостиви и незазорљи-
ви“ немоћи и недостатку његовог ума, односно да му опросте ако је начинио 
лош превод.
24 На крају записа, старац саопштава своје име тајнописом. Ђ. Трифуновић, 
Азбучник..., 90
25 Нинослава Радошевић, Шестоднев Георгија Писиде и његов словенски пре-
вод, Византолошки институт САНУ, посебна издања, књ. 16, Београд 1979, 
стр. 99
26 Исто, 1
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је за наше појмове и зато изненађује одређење „Слово“, које би се 
очекивао за неки краћи прозни или песнички састав. „Слово“ у 
овом случају означава дело једног аутора: у оригиналу – Георгија 
Писиде, у препеву – Димитрија Зографа. Према томе, одредница 
„сије (ово) слово“ је чисто симболична и просто означава дело 
без строгог прецизирања величине (обима) и структуре дела.

Досадашња истраживања понудила су већи број дефиниција 
слова, од којих издвајамо два. Прво наводимо мишљење науч-
ника О. В. Творогова, које истиче да је то „ораторско, црквено-
поучно дело, текст који репродукује или имитује обраћање било 
коме.27“ Примењено на наш случај, Писидино дело се посебно 
обраћа песниковим заштитницима, цару Ираклију и патријарху 
Сергију. Друга дефиниција је можда интересантнија и потиче од 
нашег аутора: „Слово би, према томе, било углавном без епског 
развијања, у коме се тема разрађује свим средствима реторике и 
поезије“28. Ова дефиниција обухвата и прозни и поетски облик 
слова. Слово, које се јавља као посебан жанр у нашој књижевно-
сти, може имати различите облике: „похвално слово“, „повесно 
слово“, слово у облику дијалога – при чему се појава дијалошких 
облика у средњовековној словенској књижевности приписује св. 
Клименту Охридском29, ... Слово у облику дијалога покаткад се 
назива беседом (Беседа Саракипина с богољубивим јепископом 
Теодором)30. Постоје и слова у облику „поученија“, која се такође 
у великом броју приписују св. Клименту Охридском31. Зборници 
слова црквених отаца и познатих византијских писаца називају 
се панагирици. Поред слова, панагирици могу да садрже житија 
светих, роман о Варлааму и Јосифу и неке неуобичајене чланке32. 
Зборници писани у облику питања („вапроси“) и одговора („от-
вети“) називају се понекад слова, попут зборника Слово светаго 
Јефрема и Слово постническо Максима Исповедника по вапросу 
и ответу33. Поједине приповетке означавају се као слова (Слово 

27 Ђ. Трифуновић, Азбучник ..., 323
28 Исто, 324 
29 Исто, 324 – 325 
30 Исто, 28
31 Исто, 273
32 Исто 232-233 
33 Исто, 245, 247
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о премудром Акиру)34. Цамблаков спис о преносу моштију свете 
Петке исто се означава као слово (Слово о преносу моштију све-
те Петке из Трнова у Видин и Србију), мада се они обично трети-
рају као посебна група књижевних састава35. Термином „слово“ 
наши средњовековни владари означавају своје повеље36. Упо-
треба појма „слово“ је често врло широка и не поштује устаље-
не жанровске границе. Слово је, можда, схватано као врхунац 
уметничког изражавања у средњем веку, па је, изгледа, приписи-
вано врхунским остварењима сасвим различитих жанрова као 
наслов. Доста шароликој средњовековној књижевној слици овог 
жанра сада можемо додати и Димитријев препев Писидиног Ше-
стоднева, које се, као дело у стиховима, уклапа у горе цитирану 
Трифуновићеву дефиницију слова. Наравно, средњовековно по-
имање слова није обавезивало Ј. Хаџи-Васиљевића да, у једном 
тренутку, макар то било и непажњом, третира термине „Кратке 
моралне поуке“ и „Слово о моралу“, готово као синониме.

Димитријев препев Шестоднева је сачуван у руским рукопи-
сима, али проучавање текста и његових језичких особина наве-
ло је истраживаче на мисао да је оригинални преводилац био 
јужнословенског порекла. У прилог ове претпоставке говори и 
чињеница да је постојао и Димитрије „Зуграф“ који је оставио 
запис на једном рукопису који је припадао цркви села Дренова, 
у тиквешкој области, у данашњој северној Македонији. Претпо-
ставља се да је он учествовао и у осликавању ове цркве37.

Ова претпоставка коју су изнели руски научници, а прихва-
тили и неки наши, омогућава нам да деловање Димитрија Зогра-
фа сместимо у временски период 1365. – 1385. године на јужно-
словенском језичком простору. Дакле, три искусна преводиоца 
радила су у XIV веку на овим просторима – Никола Врач, као 

34 Исто, 323
35 Исто, 286
36 Исто, 324
37 Н. Радошевић, Шестоднев..., 100, износи као сасвим извесну ствар да је 
Димитрије Зограф осликао цркву. Међутим, Димитријев запис само говори 
да је он био присутан у цркви, не и шта је радио. Судећи по надимку Зограф, 
који потиче од назива професије, он је могао да учествује у фрескописању 
цркве, али и да израђује иконе за цркву по наруџбини, нпр. за иконостас или 
целивајуће иконе које би стајале на налоњу у цркви. 
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преводилац са латинског и старац Исаија и Димитрије Зограф, 
као преводиоци са грчког. Записи тројицу преводилаца одређују 
по личном имену (Никола, Исаија, Димитрије), основној профе-
сији коју су обављали („врач“, старац, тј. духовник и зограф) и 
величају труд који су исказали у другој, споредној области (пре-
водилаштву), наглашавајући при том са ког језика је извршено 
превођење. Њихова делатност описује се врло блиским синтаг-
мама: „од ... књигу на ... књигу“ / „от .... књиг на ... језик“/ „од ... 
језика у наш језик“, које су, изгледа, биле омиљене у свету јуж-
нословенских преводилаца и разумљиве тадашњим читаоцима. 
Тужна је чињеница да су два оригинална записа неповратно не-
стала: запис о Димитрију Зографу, вероватно већ у средњем веку, 
а запис о Николи Врачу је постојао све до 1941. године. Запис 
старца Исаије је, изгледа, сачуван у оригиналу. Судећи по овом 
скромном узорку испитаних записа о познатим преводиоцима, 
у нашем средњем веку, у време постојања слободне државе, било 
је, изгледа, распрострањеније превођење са грчког него са латин-
ског језика. Исаијина и Димитријева дела су сачувана и предмет 
су проучавања38, док је Николин превод нетрагом нестао.

Јован Хаџи – Васиљевић, први проучаваоц записа о Нико-
ли Врачу, био је убеђен да рукопис припада XIV веку, што од 
њега преузимају Станоје Станојевић и академик Реља Катић, а 
у новије време Б. Лилић39. Једино је Станоје Бојанин био врло 
суздржан у закључцима: у једном чланку Бојанин саопштава да 
је реч о „тешко проверљивом“ запису који потиче из рукописа 
из XIV века (а превод о коме је реч је, „највероватније, штиво 
медицинског садржаја“) 40, док у другом чланку, констатује да 
је „фрагментарно очувани пергаментни“ рукопис из пчињског 
манастира „оквирно датован у XIV век“, а запис о Николи је „не-

38 О тежини реконструкције оригиналног текста, говори податак да је Шаља-
пин, приређивач препева, у ту сврху морао да употреби три рукописа – један 
из XV и два из XVI века. Исто, 100. Код нас Исаијин превод још није издат, 
мада се о његовом запису доста писало. 
39 Ј. Хаџи Васиљевић, исто, 100. С. Станојевић, Из наше прошлости, Београд, 
1934, 121, Р. Катић, Медицина код Срба у средњем веку, Београд, 1958, стр. 143, 
Б . Лилић, нав. дело, 240
40 С. Бојанин, Лечење биљем у средњевековној Србији. Основни преглед, Год-
шњак за друштвену историју бр. 1, Београд, 2012 , 13
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што познији“41. Остаје утисак да Бојанин сматра да и „позније 
настали“ запис припада истом столећу као и основни текст. Сти-
листичко поређење пчињског записа са записом старца Исаије, 
на преводу дела Дионисија Ареопагита и записом о Димитрију 
Зографу, на преводу Писидиног Шестоднева, помаже нам да по-
тврдимо да је он припадао XIV веку и тако разрешимо дилему 
која се појавила код овог истраживача.

Сведочанство пчињског записа о Николиној смрти

У продужетку пчињског записа, као што је речено, непознати 
записивач додаје „Бог да га прости“, што би говорило у прилог 
томе да се Никола управо упокојио42. Затим непознати писац бе-
лешке тражи и за себе и за читаоце опроштај грехова. Два пута 
поновљена реч „књига“, трипут поновљена молба за опроштај 
грехова, као да сведоче да је писац белешке био под утиском до-
гађаја око (изненадне?) смрти свог сарадника (учитеља?), који 
се изгледа, скоро одиграо. Непознати записивач саветује читао-
цима „и вас Бог да прости“ у склопу средњовековног погледа на 
свет. Или је то можда сведочанство о немирним временима? Пи-
сац је предвидео да његов запис о Николи буде читан, односно да 
рукопис буде коришћен. Положај записа у рукопису наговештава 
да је превод био инкорпорисан у овај зборник и да је после чи-
тања превода, наилазио запис забележен на маргини „Слова о 
моралу“. Читаоци ће на основу записа у рукопису знати о коме 
се говори и помолиће се за душу покојника. То нам опет говори 
да је Никола „Врач“ био добро познат у тој средини. Помен ње-
говог имена призивао је у сећање читалаца сва добра дела којим 
их је Никола задужио, због чега треба да су му захвални. Нико-
лина смрт је нека врста опомена. Како се његов живот окончао 
(брзо?), тако они исто тако могу да се упокоје и зато треба на 
време да се припреме, међусобним опроштајем грехова, за дру-
ги, вечни живот. Запис нам, дакле, посредно говори да је средина 
у којој је Никола деловао била учена, интелектуална и духовно 

41 С. Бојанин, ХМК и научна медицина ..., стр 293, фусн 71 
42 Никола Врач се упокојио у средини где је упамћен – по свему судећи, у 
пчињској долини, а старац Исаија на Светој Гори. За Димитрија Зографа је 
неизвесно да ли је остао на балканским просторима или је отишао у Русију. 
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настројена. Може се размишљати о монашкој средини или ба-
рем, о средини у којој су монаси били присутни.

У наведеном запису видимо да непознати аутор из Пчиње у 
једном тренутку почиње говорити у име других (присутних?), 
што није неуобичајено у средњем веку. Као пример наводимо 
рукопис бр. 94 из архиве манастира Дечана. То је чти–минеј из 
средине XIV века, који обухвата 467 листова. На дну 292 стране 
цитираног дечанског рукописа, налази се запис: „До зде писа раб 
Христу Никола, од Томина чтенија. Да простите, а вас Бог, аште 
смо што изгрубили.“43 Рукопис је писало више преписивача, а 
белешку је, у име свих који су радили, оставио само један (Нико-
ла), истог имена као наш преводилац (што може бити чиста слу-
чајност). У овом случају, преписивач Никола Дечанац је означио 
докле је он писао, а одакле почиње текст његових сарадника, али 
је, ипак, замолио опроштај у име свих писара у скрипторијуму 
који су радили на овом рукопису, јер су текст невешто („грубо“) 
преписали („изгрубили“). Дакле, преводилац Никола Дечанац 
признаје да рукопис њега и његових сарадника није увек био 
довољно „леп“, као што је наручилац очекивао. Запис Николе 
Дечанца је настао из жеље да се оправда пред наручиоцем, очиг-
ледно особом са високим естетским захтевима. Дечанац нагла-
шава докле је он радио, а одакле његови сарадници, указујући 
тиме на разлику у квалитету рукописа, али од одговорности не 
може да побегне, што би значило да је он био старешина скрип-
торијума, али старешина кога потчињени, из неког разлога не 
слушају. Његов запис на чти–минеју је молбеног карактера, док 
пчињски запис у једном тренутку, после информативног дела о 
Николином делу и смрти, поприма скоро наредбодавни карак-
тер („Реците: Бог да га прости“), који изговара нека особа са 
осећањем неоспорног ауторитета.

 Сем Николе „Врача“ (XIV век) и Николе Дечанца (средина 
XIV века), забележен је још један њихов имењак и сатрудник у 
неком неименованом скрипторијуму – Никола „Грешни“, такође 
из XIV века, преписивач Празничног минеја. За трећег Николу се 
не зна где је радио, а за собом је оставио белешку у првом лицу, 
чији је почетак такође оштећен: „ ... сви појушчи исправљајте, 
а мене благословите и помените грешнога Николу, а вас Бог да 

43 Ђ. Трифуновић, Азбучник ..., 107
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помене у царству својем и у будућем веку.“44 Пошто пчињски ру-
копис више не постоји, међусобно поређење сва три записа сада 
није могуће.

Питање Николиног школовања

Кратка белешка на пчињским листићима инспирисала је 
истраживаче да покушају да одгонетну шта је Никола прево-
дио и одакле му потребно знање страног језика. Досадашњи 
истраживачи су се кретали од претпоставке да је превео неко 
стручно дело до смеле тврдње да је у питању превод обимног 
Диоскоридовог кодекса. Један истраживач који је разматрао 
пчињски запис био је убеђен да може да одреди и место на-
станка превода. По тој више него смелој тврдњи: „Никола врач, 
по свој прилици најстарији српски лекар који је медицину учио 
у Краљевој болници у Цариграду, где је са латинског на српски 
превео чувену фармакологију са списком болести и упутстви-
ма за спремање лекова и лечење од Диоскорида“.45 Место пре-
вођења по овој хипотези је, ни мање ни више, него само седи-
ште Византијског царства, Константинопољ. У Краљевој бол-
ници је заиста постојао примерак Диоскоридовог дела и ако је 
заиста студирао на овој школи, Никола Врач је имао теоретску 
прилику да приступи овом рукопису. Проблем је што нисмо си-
гурни да је он студирао баш на Цариграду и баш при Краљевој 
болници у византијској престоници. Нигде се у пчињском запи-
су не наводи да је Никола лекар преводио у иностранству, нити 
да је свој препис донео из неке туђе земље. Стиче се утисак, на 
основу записа са маргине пчињског листића, да је превод на-
стао у нашој средини (могуће у пчињској долини), где је постао 
познат. Са одређеном дозом опрезности, могло би се претпо-
ставити да је превод настао при крају његовог живота, јер ано-
нимни писац записа прво бележи превођење, па онда лекареву 
смрт, као два догађаја која су временски, изгледа, блиска. Још 
мање се може изричито тврдити да је превео Дискоридову зна-
мениту „фармакопеју“, коју запис са пчињског пергамента не 

44 Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи, књ. VI, фототопско из-
дање, Београд 1988, стр 1, запис бр. 9326
45 Б. Лилић, Традиционална медицина ..., 242. Подвукао Ђ.В.
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наводи, бар не у овом делу који је сачуван и ишчитан од стране 
Јована Хаџи–Васиљевића.

У покушају одгонетања Николине школске спреме, Реља 
Катић је кренуо у другом смеру. Он је прво поделио све средњо-
вековне српске лекаре чији је спомен нашао у две групе. У групи 
„А“ су лекари који се спомињу у централним областима Србије, 
а у групи „Б“ – лекари који се спомињу у Котору.46 Први од лека-
ра у групи „А“ је поменут Никола Врач. Прихвата се да је живео 
у XIV веку, помиње се превод са латинског и даје једна важна 
претпоставка о његовом образовању: „врло вероватно да је био 
ђак неке италијанске медицинске школе“.47 По овој хипотези, 
Никола је био из унутрашњости Србије, а добро је познавао ла-
тински језик. Заправо, ми би очекивали да неки лекар из Котора, 
као лучког медитеранског града, где се мешају различите култу-
ре, добро познаје латински језик, а не доктор из централних об-
ласти Србије. Уочена нелогичност се превазилази објашњењем 
да се школовао у иностранству.

Нешто касније, хипотеза је допуњена једном новом опсерва-
цијом о познавању латинског језика међу нашим средњовеков-
ним лекарима. Катић помиње четворицу наших лекара за које 
сматра да су били добри познаваоци латинског језика: Николу 
Врача (XIV век), Милчина из Призрена (Milicinus de Presarin, 
homo domini imperatoris48), магистра Новака из Луштице 
(Magister Novach de Lustiza, 1425) и магистра Меднића (Magister 
Mednich, 1526). „Врло вероватно да су они били ђаци италијан-
ских школа или учили лекарску вештину као занат у Италији јер 
се другачије не би могла објаснити појава да Србин лекар прево-
ди медицинске списе са латинског на српски језик.“49 Њих четво-
рица су, као што се види, живели у распону од приближно век и 
по, што би, ако прихватимо Катићеву хипотезу, говорило о кон-
тинуитету учења једног страног језика међу српским лекарима на 
балканским просторима. Када би се стриктно држали наведене 
хронологије, дошли би до нелогичног закључка да се лекари из 

46 Катић, Медицина код Срба у средњем веку, Београд, 1958, стр. 142 – 148 
47 Катић, исто ..., 145
48 Катић на овом месту помиње 1354 годину, док се у К Јиричек, Историја 
Срба II, Пирот, 2004, стр 314, помиње 1349. годину.
49 Катић, исто. Болдирао ЂВ
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централних области Србије јављају као бољи познаваоци латин-
ског језика од лекара из приморја. У пракси је вероватно било 
супротно, али оскудни и недовољно проучени извори могу да 
нас упуте у погрешном правцу закључивања. У својој последњој 
великој монографији на тему средњовековне медицине, акаде-
мик Катић је доста опрезнији у својим констатацијама. Овде 
је Никола наведен као очигледан пример да су лекари средњо-
вековне Србије били школовани, који нико не може оспорити. 
Остао је на позицији о значају Николиног преводилачког рада, 
али се не у упушта у питање места (или средине) школовања и 
стицања знања латинског језика.50

По трећем становишту, стручни кадар за поједине позиве 
припремао се на училиштима у самој Србији. „Сигурни смо да 
су лекари, правници и музичари своја знања и вештине учили од 
некога, а због преоскудне изворне грађе не можемо ништа рећи 
ко су били учитељи и каква су била училишта. Средњовековни 
српски медицински рукописи сведоче о високом нивоу лекарске 
учености, о искоришћавању грчких и латинских учених трак-
тата у којима је поред античке медицинске традиције долазило 
до израза и средњовековно искуство. Мисли се да су манастири 
били расадници медицинских знања и главна места где се обуча-
вало за лекаре. Манастири су имали своје болнице за чланове 
братства, а негде и за друге болеснике, па је сасвим природно 
да је лекарска стручност била потребна.“51 Наведени утисак сте-
чен је проучавањем самих наших старих медицинских списа, без 
дубљег улажења у хронологију. Збирни утисак који се односи на 
припаднике медицинске професије, свакако се односи и на на-
шег Николу. Треће становиште можда делује најприхватљивије, 
али остаје утисак који происходи из пчињског записа да се Ни-
колино знање разликовало од других лекара и да се он посветио 
превођењу једног дела, за које анонимни савременик очекује да 
они који користе то штиво буду захвални Николи Врачу на ње-
говом несебичном труду око превођења.

Ни једно од три горе наведена становишта, не узима у обзир 
претпоставку да је Никола могао потицати из мешовитог бра-
ка и да је у породици научио латински. Било је доста витезова-

50 Катић, Српска средњевековна медицина, Г. Милановац 1990, стр 118..
51 С. Ћирковић, Работници, војници, духовници, Београд 1997, 420
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најамника, Саса рудара и трговаца из приморја који су послом 
дошли у Србију, ту засновали породице и остали до краја жи-
вота. Четврта претпоставка заобилази проблем учења латинског 
језика, али не одговара на питање где се он школовао за лекарски 
позив. Николино хипотетичко путовање преко мора у неки ита-
лијански универзитет или одлазак у далеки Цариград говорило 
би у прилог томе да је припадао добростојећем сталежу, можда 
је имао и племићке крви или уживао подршку српског двора. У 
сваком случају, без додатних информација питање Николиног 
елитног образовања, које се наслућује из пчињског записа, не 
може се решити.

Николино претпостављено елитно образовање које следи из 
досадашњег излагања, замењено је, у новијој литератури, уме-
ренијим ставом о Николином елитном месту у друштву, без по-
мињања одласка у иностранство. Из излагања С. Бојанина, про-
изилази да он опрезно убраја Николу Врача у круг јужнословен-
ске учене елите, и то оном делу који је био посвећен превођењу 
са латинског, за разлику од „већинског“ дела52. Проблем у овој 
дефиницији претпоставља појам „јужнословенске учене ели-
те“, који у овом чланку није прецизније објашњен. Сваку поделу 
на „мањински“ и „већински“ део елите у нашој средини треба 
опрезно узети, јер је, у практичном смислу, утицај латинског је-
зика увек постојао, због дипломатских и трговинских односа са 
Западом. Већ први уговор српских владара о миру са Дубровни-
ком писан је на латиници (тзв. курзивна готица), док су се браћа, 
велики жупан Стефан Немања и кнез Мирослав на њему потпи-
сали ћирилицом (27 септембра 1189)53. Наравно да су оба брата 
морали знати шта потписују, без обзира на то да ли су сами вла-
дали овим језиком или су имали уз себе учене преводиоце.

Непознати Николин превод анонимни писац записа на мар-
гини пергаментног пчињског рукописа оцењује као веома зна-
чајан, као одредницу читавог једног професионалног живота 
једног следбеника Хипократове заклетве, као његов лични знак 
распознавања међу другим лекарима. Писац записа, непознати 
Пчињац може да буде и помало субјективан, што би говорило 

52 С. Бојанин, ХМК и научна медицина..., 294
53 Н. Порчић, Документа српских средњовековних владара у дубровачким 
збиркама: доба Немањића, Београд 2017, 129 – 130 .
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да други лекари нису вршили превођење или, барем, нису пре-
вели тако значајно дело као Никола Пчињски. Са друге стране, 
модерни истраживачи означавају његово дело уопштено и на 
различите начине: као стручно дело, штиво медицинског садр-
жаја, латинску књигу или известан чланак, дакле, као дело чију 
величину не могу једнозначно и поуздано да одреде. Само од 
стране једног аутора тај ишчезли спис доживљен је као превод 
Диоскоридовог дела, при чему се не наводи извор за ту тврдњу, 
нити наводи неки аргументи у прилог том становишту. Наведе-
ни аутори нису разматрали могућност да је Никола Врач превео 
„кратке моралне поуке“ или „слово о моралу“ са неког западног 
предлошка. Такав став се може сматрати оправданим, јер се од 
једног лекара не би могао очекивати суптилан превод дела те-
олошког карактера, ни књижевног дела, ни списа потребног за 
дипломатске потребе. Ангажовање лекара као преводиоца има 
смисла само ако је дело за превођење из области медицине. Из 
анонимног записа о Николином раду, може се закључити да је 
превод био дело само једног појединца.

Пошто се не очекује да неко ангажује лекара да преводи збир-
ку изрека светих отаца или теолошки спис, преведено дело је, 
вероватно, било из области медицине. Овако формулисан за-
кључак намеће следећу мисао: за добар и квалитетан превод 
непознатог дела, које је очигледно било цењено од стране ано-
нимног писца записа, изискује да се ангажује добар преводилац. 
То би значило да је Никола Врач би познат не само као добар 
познавалац латинског језика, већ као неко ко је већ преводио са 
латинског и ти преводи били читани и позитивно оцењени у ср-
пској средини. Не улазећи у даље претпоставке, које следују на 
основу овог размишљања, нпр. да је пчињски превод можда био 
обимнији од Николиних ранијих превода, морамо констатовати 
да је услед недостатка поузданих историјских извора немогуће 
улазити у анализу Николиног живота и рада.

Николин превод је настао у средини која је имала одређено 
знање латинског језика и такво знање ценила код других. Ма 
колико Николин превод био добар, он је приликом превођења 
морао задржати неке стручне латинске називе пренете у српски 
језик. За даље умножавање (преписивање) тог дела и распрости-
рање међу средњовековне лекаре, био је потребан преписивач 
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који је имао солидно знање латинског језика, односно неко ко 
је већ преписивао латинске термине. У манастиру Св. Прохора 
Пчињског постојао је скрипторијум у којем су преписивачи рас-
полагали извесним знањем латинских термина. Ту је настао је-
дан од најстаријих преписа старословенског превода Синтагме, 
касније пренет у ризнице карловачке митрополије, где је и сачу-
ван54. У науци је овај препис познат као „Пчињски“ или „Старији 
карловачки рукопис“ и сада се чува у Патријаршијској библио-
теци, као рукопис бр. 70.55 Синтагму је саставио солунски мо-
нах Матија Властар (1335), убрзо је преведена на старословенски 
(око 1349), а превод је касније доживео извесна скраћивања.56

Пуна редакција Синтагме обухвата основни текст и низ до-
датних чланака. Од тих чланака, на првом месту у рукописима 
долази: Мали латински речник или Латински речник правних 
термина.57 У реконструисаном старословенском преводу, Мали 
латински речник садржи скоро 70 правних термина, који су упо-
редо дати на латинском (али у ћириличној транскрипцији) и ста-
рословенском језику.

По прихваћеној хронологији, Пчињски рукопис је настао 
око 1370 године, што одговара крају владавине цара Уроша Не-
мањића, и спада у најстарије познате српске рукописе Синтаг-
ме.58 Пошто је у манастиру регистрована делатност скрипторију-
ма за коју је потребно познавање латинског језика, за тај период 
(око 1370) можемо, хипотетички, да вежемо Николин преводи-
лачки рад.

Време настанка Пчињске Синтагме, као и хипотетичко вре-
ме превођења Николе Врача, подудара се са периодом деловања 
старца Исаије (око 1371) и Димитрија Зографа (1365–1385). Вре-
ме када Димитрије Зограф сасвим сигурно завршава свој превод 
Писидиног Шестоднева (1385) одговара владавини краља Марка 
Мрњавчевића (Марко Краљевић народних песама) и кнеза Лаза-

54 Пчињска синтагма је пренета у Сремске Карловце много пре мисије архи-
мандрита Фирмилијана и Јеврема Илића (1878).
55 Суботин – Голубин, Предговор, XVI у: Матија Властар, Синтагма, Београд, 
2013
56 Исто, X – XI, XIII – XIV
57 Исто, XIX – XXII
58 Исто, XVI - XVII
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ра Хребељановића. На помало парадоксалан начин, у културном 
и цивилизацијском смислу, деловање врхунских преводилаца 
обележева крај српског царства.

Чињеница да две деценије од проглашења Душановог зако-
ника настаје пчињски препис Синтагме (око 1370), говори нам 
да су монаси овог манастира имали одређено знање из правне 
терминологије и латинског језика како би могли да изврше пре-
писивање основног рукописа. У делатност скрипторијума који 
се бавио умножавањем преведених дела, уклапа се и могуће пре-
писивање Николиног превода. Пчињски запис говори да је Ни-
кола Врач био добро познат преписивачима, од којих је један од 
њих оставио белешку на маргини. Непознати састављач белешке 
знао је да оцени квалитет превода и да високо вреднује Николу 
као преводиоца, па чак и да остави аманет следећим поколењи-
ма да га спомињу. То значи да се очекивало да Николин превод 
послужи на корист следећим нараштајима, односно да се чува и 
умножава.

Закључак

Не улазећи даље у врлу живописну историју манастира и 
пчињског краја, враћамо се на основне информације које је 
најбрижљивије могуће извести из досадашњих истраживања, а 
да се не огрешимо о историјску истину. Пергаментни рукопис 
је некада припадао манастиру Светог Прохора Пчињског, 
мада увек постоји могућност да је он донешен из неког другог 
манастира или дворског скрипторијума, где је могао да настане. 
Ту су га затекли први истраживачи архимандрит Фирмилијан и 
Јеврем Илић. Већ у моменту проналаска, и рукопис и запис на 
њему били су доста оштећени. По Хаџи – Васиљевићевој оцени, 
рукопис писара био је леп, што говори о квалитету израде 
(могуће да је у питању калиграфски рад). Рукопис је, по његовом 
утиску, потицао из XIV века. Сам запис има нејасноће у читању 
већ у првом реду, а почетак другог реда је оштећен. Из остатака 
записа сазнајемо о Николи Врачу, о преводу који је обележио 
његов животни пут и о Николиној скорој смрти, која је потресла 
записивача и изазвала у њему бујицу побожних осећања. Превод 
„латинске књиге“, судећи по тексту записа на маргини, радио је 
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само Никола Врач. Стилистичка поређења овог пчињског записа 
са записом старца Исаије и записом о Димитрију Зографу, 
сведоче у прилог аутентичности записа. Непознати пчињски 
писац записа практично бележи Николин преводилачки 
посао терминима актуелним за период средњег века. Постоји 
могућност да је и анонимни писац записа на маргини пчињског 
рукописа припадао лекарској професији. Николин превод се, 
изгледа, налазио у истом рукопису, као и запис о њему, али је већ 
у моменту проналаска пчињских листића (1878) био изгубљен. 
Преведено дело је, вероватно, било из области медицине, јер се 
не очекује да неко ангажује лекара да преводи теолошки спис 
или збирку изрека светих отаца.

Манастир Светог Прохора Пчињског, у коме је рукопис 
откривен, био је веома угледан у своје време. Налазио у области 
кроз коју су ишли важни путеви до царске престонице (Скопље) 
у средњем веку. У самом манастиру је постојао значајан 
скрипторијум који је могао да обави преписивање рукописа пуне 
редакције Синтагме Матије Властара (око 1370), а тај рукопис је 
садржао и већи број латинских термина из правне терминологије. 
У делатност скрипторијума који се бавио умножавањем 
рукописа, уклапа се и могуће преписивање Николиног превода.

Николин превод, који је припадао пергаментном пчињском 
рукопису, свакако је дуго чуван у манастиру, и ишчитаван, 
али у време српско-турског рата (1878), од те целине остала 
су два листа, малог формата, „на шпаг“. Права је срећа да су 
архимандрит Фирмилијан и Јеврем Илић правилно оценили 
њихову вредност и пренели их на сигурну територију. Тако су 
пчињски листићи постали доступни истраживачима, од којих 
их је у пуном обиму користио само Јован Хаџи-Васиљевић. 
Други истраживачи нису овим листићима, због непотпуности, 
придавали велики значај тако да је изгубљена драгоцена прилика 
да се наше знање о њима допуни стручнијим опсервацијама 
од постојећих. Коначно, страдање старе Народне библиотеке 
запечатило је даље могућности њиховог проучавања. Тек откриће 
нових историјских извора, може решити бројне дилеме које 
постоје о деловању Николе Врача, првог познатог преводиоца са 
латинског на српски језик.
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BRATSKI ZAGRLJAJ 
SPOMEN NA BRATIMLJENJE OPŠTINE VALJEVO 

S OPĆINAMA PLOČE I METKOVIĆ (1973)

Uvod

U ovom radu donijeti ću pregled tijeka arhivističke obrade prije 
svega arhivskoga gradiva Općine Ploče (Kardeljevo), koje se danas 
čuva u pismohrani Grada Ploča, a unutar kojeg se pronašlo gradivo 
Općega sabora Općine Ploče na temelju kojega se mogao rekonstrui-
rati tijek događanja bratimljenja Općine Ploče i Opštine Valjevo. Isto 
tako ukazati ću na arhivsko gradivo Općine Metković koje se čuva u 
Arhivskom sabirnom centru Metković – Opuzen – Ploče koje svje-
doči o bratimljenju Općine Metković s Opštinom Valjevo. Obrazlo-
žiti ću razloge zašto je čin bratimljenja upravo uslijedio 1973. godine 
nakog propasti Hrvatskoga proljeća 1971. godine i uoči donošenja 
novoga ustava SFRJ 1974. godine. Donijeti ću kratku povijest o toj 
„čudesnoj“ obitelji Filipović i na temelju dokumenata koji se čuvaju 
u arhivu Splitske nadbiskupije i Matičnom uredu u Opuzenu nedvo-
smisleno dokazati kako je Stjepan ili Stevan Filipović pok. Antuna u 
biti bio Stipan Filipović pok. Ante, u Srbiji čuven kao „Stevo Kolu-
barac“! Ukazati ću na relevantnu literaturu gdje autori raspravljaju-
ći o liku i djelu Stipana Filipovića i kulturološkom zločinu uništenja 
njegovoga spomenika u Opuzenu, kao i skrnjavljenja njegovoga spo-
menika u Valjevu, zajednički zaključuju kako je Stipan Filipović obje-
šen u Valjevu, a ubijen zaboravom u svom rodnom Opuzenu. Uputiti 
ćemo čitatelja na knjigu Mirjane Belić Koročkin i Radivoja Davido-
vića koji donose iscrpan životopis obitelji Filipović, ali i istinu o na-
stanku istorijske fotografije samoga čina vješanja Stipana Filipovića 
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koja je postala svjetski simbol borbe protiv fašizma. Podsjetiti ću na 
iznimnu izložbu „Kad spomenici ožive – Refreshing Memory“ na ko-
joj su bili izloženi i ostaci miniranoga spomenika iz Opuzena, koji su 
zaslugom gospodina Marinka Filipovića sačuvani u ljevaonici Ujević 
u Zagrebu. Zaključiti ću kako je kulturološka i nacionalna obveza svih 
čimbenika javnoga, društvenog i političkog života u Republici Hrvat-
skoj, a moralna prije svega nas historičara i intelektualaca, konačno 
ispraviti ljagu i učinjenu nepravdu liku i djelu ovoga heroja, na što nas 
uostalom obavezuju i ustavne odredbe, te vratiti obnovljen spomenik 
Stipanu Filipoviću pok. Ante u njegov rodni Opuzen.

Pismohrana Grada Ploča

Arhivsko i dokumentarno gradivo Grada Ploča kao stvaratelja 
od javnog interesa, s područja nadležnosti Državnog arhiva u 
Dubrovniku od 2002. godine1, i imatelja arhivskog gradiva Općine 
Ploče (Kardeljevo) kao pravnog slijednika iste bilo je prije svega 
zbog višegodišnje neodgovornosti obnašatelja vlasti u toj jedinici 
lokalne samouprave gotovo pa na rubu potpunog uništenja. Tek 
2017. godine Grad Ploče je izmjestio navedeno gradivo iz više 
neadekvatnih prostorija s raznih lokacija u prostor bivšega „Doma 
JNA“ u Pločama. Autor ovih redaka i arhivski tehničar Đuro Šturica, 
uz pomoć manipulativnih radnika, angažirani od strane Grada Ploča, 
pristupili su sređivanju istoga u dvije faze 2017. i 2018. godine. Radilo 
se okvirno o oko 400 metara dužnih arhivskoga i dokumentarnoga 
gradiva koje je bilo u razasutom stanju i to izmiješano gradivo trajne 
vrijednosti, gradivo kojemu nisu istekli rokovi čuvanja i ono kojemu 
jesu. Jedan dio gradiva nalazio se u registratorima i velikim kartonskim 
kutijama. Cjelokupno arhivsko i dokumentarno gradivo pismohrane 
Grada Ploča najprije je razvrstano na način da je razdvojeno gradivo 
Općine Ploče (Kardeljevo) (do 1993. godine) od gradiva Grada 
Ploča (od 1993). Nakon toga se pristupilo izlučivanju gradiva koje 
nije od trajne vrijednosti, a prošli su mu zakonski rokovi čuvanja. 
Zatim je izdvojeno i popisano ono registraturno gradivo, koje nije od 

1 DAD. Klasa: 612-06/02-01-42 Ur.broj: 532-03-314-02-01. Odluka Ministra kul-
ture dr. sc. Antuna Vuića o prijenosu nadležnosti nad stvarateljima arhivskog i 
dokumentarnog gradiva od javnog interesa s područja doline Neretve s Državnog 
arhiva u Splitu na Državni arhiv u Dubrovniku od 16. listopada 2002.
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trajne vrijednosti, ali mu još nisu istekli zakonski rokovi čuvanja. U 
drugoj fazi arhivističke obrade i sređivanja izrađene su zbirke popisa 
gradiva i to odvojeno arhivskog fonda Općine Ploče (Kardeljevo) i 
Grada Ploče. U međuvremenu je Grad Ploče uredio i opremio nove 
prostore za smještaj pismohrane, te je gradivo preneseno i smješteno 
u arhivske regale prema izrađenom topografskom planu arhivskog 
spremišta. Na žalost veliki dio gradiva je uslijed neadekvatnog 
višegodišnjeg smještaja u vlažnim prostorima, razasutog doslovce 
na hrpama, u potpunosti uništeno i to ponajviše onoga iz vremena 
Općine Ploče (Kardeljevo). Ovdje se slobodan sam kazati može 
govoriti o svojevrsnom kulturocidu dotadašnjih obnašatelja vlasti 
u Gradu Ploče od 1993. do 2017. godine, jer se takav odnos prema 
arhivskom gradivu kao vlastitoj kulturnoj baštini i memoriji vlastitog 
naroda ničim ne može opravdati. Tome svjedoči i činjenica da je do 
tada vršeno izlučivanje i škartiranje kojim se trebalo očito prikriti 
stvarno stanje. Tako je 2014. godine izlučeno „smiješnih“ 7,93 metra 
dužna dokumentarnog gradiva iz pismohrane Grada Ploča kojemu su 
istekli rokovi čuvanja.2 Državni arhiv u Dubrovniku je do tada izdavao 
rješenja prije svega izbornom povjerenstvu Grada Ploča nakon 
održanih izbora 2010.3 i 2017. godine4. Nakon sređivanja arhivskog 
i dokumentarnog gradiva Grada Ploča nadležni dubrovački arhiv je 
izdao rješenje za izlučivanje i škartiranje gradiva kojemu su istekli 
rokovi čuvanja i to 236,70 metara dužnih.5 Nakon druge faze izdano 
je rješnje za 67,00 metara dužnih gradiva.6

U pismohrani Grada Ploča danas se, dakle, nalaze dva arhivska 
fonda i to arhivsko gradivo Općine Ploče (Kardeljevo) i arhivsko i 
dokumentarno gradivo Grada Ploča. Za arhivsko gradivo Općine 
Ploče (Kardeljevo) naknadno je napravljen i analitički inventar. S 
obzirom da je od prestanka djelovanja Općine Ploče (Kardeljevo) 

2 Državni arhiv u Dubrovniku (DAD). Klasa: UP/I 612-06/14-07-06/1 Ur. broj: 
2117-30-14-07-161 od 10. srpnja 2014. 
3 DAD. Klasa: UP/I 612-06/07-10-22/1 Ur. broj: 2117-33-07-10-44 od 4. svibnja 
2010.
4 DAD. Klasa: UP/I 612-06/17-07-54/1 Ur. broj: 2117-33-17-07-198 od 12. rujna 
2017.
5 DAD. Klasa: UP/I 612-06/18-07-1/1 Ur. broj: 2117-33-18-07-2 od 3. siječnja 2018.
6 DAD. Klasa: UP/I 612-06/20-07-36/1 Ur. broj: 2117-33-20-07-89 od 9. studenoga 
2020.
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kao jedinice lokalne samouprave od 1992. godine do danas tj. 2021. 
godine proteklo dvadeset devet godina stekli su se zakonski uvjeti 
da navedeno gradivo od strane pravnog slijednika u naravi imatelja 
istoga Grada Ploča bude predano nadležnom državnom arhivu tj. 
Državnom arhivu u Dubrovniku u Arhivski sabirni centar Metković 
– Opuzen – Ploče. Time bi se ispunila obveza Grada Ploča kao 
pravnog slijednika i imatelja navedenog gradiva sukladno Zakonu o 
arhivskom gradivu i arhivima.7

U masi nesređenoga gradiva pismohrane Grada Ploča uspjelo se 
pronaći i izdvojiti zapisnike s pripadajućim materijalima sjednicā 
vijećā Skupštine općine Ploče, pa tako i Općeg sabora Općine Ploče i 
to povodom održavanja svečanih sjednica. Moramo na žalost kazati 
da je najveći dio tog gradiva trajno izgubljen ili uništen. Stoga je i 
vrijednost sačuvanoga tim veća.

Bratimljenje Opštine Valjevo i Općine Ploče

Opća je praksa, kako nekada tako i danas, u političkom životu 
jedinica lokalnih samouprava jedne države, međusobno se bratimiti 
ili kako je to danas aktualno biti „gradovi ili općine prijatelji.“ Danas 
ta praksa nadilazi državne granice. Preduvjet tom političkom činu 
neizbježno mora biti postojanje određenih poveznica iz zajedničkog 
povijesnog naslijeđa, a koje se u trenutku tog događaja moraju uklapati 
u aktualne političke okolnosti i biti na tragu ideoloških smjernica 
društvenog uređenja. Odluku o početku inicijative o bratimljenju 
Opći sabor Općine Ploče donio je na svojoj svečanoj sjednici povodom 
28. obljetnice oslobođenja Ploča održanoj 18. studenog 1972. S iste 
je upućen i brzojav Predsjedniku SFRJ Josipu Brozu Titu u kojem je 
između ostaloga naglašeno: «Druže Predsjedniče, Opći sabor Općine 
Ploče kao predstavnik svih društveno – političkih organizacija, radnih 
ljudi i uopće građana Općine Ploče pruža Vam iskrenu podršku u 
svim mjerama koje poduzimate za dobrobit socijalističke domovine 
i obećava da će svi radni ljudi, svi građani, svi komunisti […] raditi 
na provedbi Vašeg pisma, svjesni da je provedba tog pisma garancija 
daljnje svijetle budućnosti socijalističke Jugoslavije.»8 Poslani su 

7 Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/2018. i 98/2019) čl. 14.
8 Pismohrana Grada Ploča, Općina Ploče (Kardeljevo), Brzojav Predsjedniku SFRJ 
Josipu Brozu Titu 18. studenog 1972., arh. kut. br. 56.
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brzojavi Centralnom komitetu SKH i Saboru SRH u Zagrebu. Iz 
njih se također može iščitati prioritetno davanje podrške političkom 
vodstvu, pozivajući se na pismo druga Tita, obećavajući ustrajnost u 
provedbi njegovih smjernica s ciljem da se oživotvore amandmani na 
ustav Socijalističke Republike Hrvatske.

Početkom 1973. godine predstavnici obiju općina započeli su 
konkretne radnje i pripreme za organizaciju svečanosti potpisivanja 
povelje o bratimljenju. Susreli su se na radnom sastanku 13. ožujka 
1973. u Valjevu. U ime Općine Ploče bili su predsjednik Skupštine 
Općine Ploče Ante Radić i njezin tajnik Velibor Kikerec, predsjednik 
Općinskog komiteta Saveza komunista Ploče Toma Bogunović 
i član Općinskog sindikalnog vijeća Nikica Zmijarević. U ime 
Opštine Valjevo sastanku su nazočili predsjednik Skupštine Opštine 
Valjevo Desimir Maksimović, podpredsjednik Svetozar Đurašinović 
i sekretar Svetislav Uskoković, te sekretar Opštinskog komiteta 
Saveza komunista Valjevo Milan Vićentić i predsjednik Opštinske 
konferencije SSRN Jovan Vujić. Rezultat sastanka bio je «dogovor 
aktivnosti povodom bratimljenja i saradnje Opština Ploče i Valjevo.» 
U preambuli teksta odmah je naglašena historijska poveznica dviju 
općina koja je bila temelj suradnje: «I tom prilikom su konstatovali 
da je dosadašnji stepen saradnje, polazeći od istorijske vezanosti 
ovih gradova kroz delo i lik narodnog heroja Stjepana – Stevana 
Filipovića, kroz razvijanje bratstva i jedinstva naroda ovih krajeva, 
koje se ogledalo u posetama delegacije bratskih susreta kroz karavane 
prijateljstva, zatim predstavnika društveno – političkih organizacija, 
kulturnih i privrednih kontakata prerastao okvire spontanosti i traži 
širi pristup koji bi se ogledao i u službenom bratimljenju opština 
Ploče i Valjevo.»9 Dogovoreno je da se službeni čin bratimljenja obavi 
na dan oslobođenja Valjeva 15. rujna 1973. i na dan oslobođenja 
Ploča 26. listopada 1973. Sekretar Skupštine Opštine Valjevo Svetislav 
Uskoković je 7. rujna 1973. proslijedio tajniku Skupštine Općine 
Ploče konačan prijedlog teksta povelje na suglasnost i ujedno poziv 
delegaciji Općine Ploče na svečanu sjednicu u Valjevo. Tako je Opći 
sabor Opštine Valjevo 15. rujna 1973. odlučio da zbratimljenost 
dviju općina bude potvrđena potpisivanjem povelje o bratimljenju. 

9 Pismohrana Grada Ploča, Općina Ploče (Kardeljevo), Zapisnik s radnog sastanka 
predstavnika Općine Ploče i Opštine Valjevo u Valjevu 13. ožujka 1973., arh. kut. 
br. 56.
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Obrazloženje je potpisao podpredsjednik Skupštine Opštine Valjevo 
Svetozar Đurašinović naglasivši:«Nas je, drugarice i drugovi, svrstala i 
vezala u jednu nit herojska smrt, delo i reč neustrašivog i legendarnog 
borca revolucije, Stjepana Steve Filipovića. Retko je u svetu naći 
takvoga čoveka i takvo držanje pod vešalima. Njega je mogla da odgaji 
samo plemenita i hrabra majka, da ga vaspita i očeliči Komunistička 
partija Jugoslavije. Rođen 1916. godine u Opuzenu, Stjepan Filipović 
je odrastao sa svojim zemljacima u dolini Neretve do desete godine, da 
bi s ocem preko Mostara, trbuhom za kruhom, krenuo u svet. Prošao 
je mnoge krajeve u zemlji i pred rat se zatekao u Valjevu – u svom 
gradu, kako je sam govorio. Kad je počela revolucija, među prvima se 
našao u Valjevskom partizanskom odredu. Bio je odvažan komandant 
i neustrašiv borac zajedno sa rodoljubima ovog kraja. Preživeli borci 
Valjevskog partizanskog odreda i danas pamte njegove herojske 
podvige u borbama na Kolubari, u Dađevini, Krupnju i dr. Njemu, 
rođenom na Neretvi, u Hrvatskoj, ovde na Kolubari, u cvetu mladosti, 
ugasio se život od ruku fašističkih bandi i domaćih izdajnika, ali je tog 
trenutka postao legenda i simbol revolucije, da večno živi u nama, a 
u celom svetu kao oličenje otpora i poziv u borbu za slobodu. Eto, to 
nas spaja […] Naša saradnja mora počivati na tekovinama Revolucije, 
noseći u srcima ideje svetih likova – boraca koji su dali svoje živote za 
bratstvo i jedinstvo, za humani i samoupravni socijalizam. Zajedno 
ćemo se boriti protiv klasnog neprijatelja, u svojim sredinama u 
korenu lomićemo nacionalizam i njegove nosioce, neustrašivo – poput 
borca heroja, branićemo jedinstvenu otadžbinu i tekovine revolucije, 
sprovodit ćemo odredbe novog Ustava i liniju Saveza komunista.»10

Iz sačuvanih spisa programa svečane sjednice Općeg sabora Op-
ćine Ploče održanog 26. listopada 1973. može se vidjeti da je imao 
unaprijed definiran dnevni red sjednice i precizna zaduženja. Nakon 
intoniranja himni «Hej Slaveni» i «Lijepa naša domovino» prigodnu 
riječ je održao sekretar Općinskog komiteta Saveza komunista Ploča 
Mato Peko. Nakon recitala učenika Gimnazije u Pločama obrazlo-
ženje zaključka o bratimljenju dao je predsjednik Skupštine Općine 
Ploče Ante Radić istaknuvši: «Osim općih spona koje nas povezuju 
u jugoslavenskoj socijalističkoj zajednici, narod naših općina veže i 

10 Pismohrana Grada Ploča, Općina Ploče (Kardeljevo), Obrazloženje Odluke o 
bratimljenju s Općinom Ploče Skupštine Opštine Valjevo od 15. rujna 1973., arh. 
kut. br. 56.
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jedna intima – sudba jednog sina radničke klase niklog u krilu hrvat-
skog naroda, a palog za novu Jugoslaviju, za socijalizam, za bratstvo i 
jedinstvo, u partizanskim redovima bratskog srpskog naroda. Ta inti-
ma koja nas vezuje su djelo i lik Stjepana Steve Filipovića. Izražavajući 
osjećaje, želju i volju radnih ljudi i uopće građana Općine Ploče, ovaj 
Opći sabor je na svojoj svečanoj sjednici u povodu proslave 28. obljet-
nice oslobođenja Ploča 18. studenoga 1972. godine prihvatio prijedlog 
da se faktična zbratimljenost naših općina potvrdi i svečanim činom 
potpisivanja povelje o bratimljenju naroda Općine Ploče i Valjevo.»11 

Nakon toga je potpisana povelja: «Skupština Općine Ploče i Skupština 
Opštine Valjevo polazeći od povijesne spoznaje o zajedništvu naroda 
i narodnosti Jugoslavije, potvrđene u narodnooslobodilačkom ratu i 
socijalističkoj revoluciji, a posebno kroz djelo i lik narodnog heroja 
Stjepana Filipovića – Steve, koji su tako zbližili građane Općine Ploče 
i Opštine Valjevo da ta bliskost prerasta uobičajene bratske odnose 
među građanima dviju općina, proglašavaju bratimljenje Općine Plo-
če i Opštine Valjevo radi produbljivanja tradicionalnog prijateljstva i 
bratskih veza te jačanja osjećaja međusobnog zajedništva radnih lju-
di i svih građana u izgradnji samoupravnog socijalističkog društva 
u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj i Socijalističkoj Republici Srbiji, 
u zajedničkoj domovini bratskih naroda i narodnosti Socijalističkoj 
Federativnoj Republici Jugoslaviji.»12 Povelju su potpisali predsjednici 
Skupštine Općine Ploče Ante Radić i Skupštine Opštine Valjevo De-
simir Maksimović. Na svečanosti su dodijeljena i priznanja. S Općeg 
sabora Općine Ploče poslani su pozdravni brzojavi Centralnom ko-
mitetu Saveza komunista u Zagrebu i Saboru Socijalističke Republike 
Hrvatske. Zasebno je poslan Josipu Brozu Titu u Beograd u kojem 
je naglašeno: «Ovu obljetnicu slavimo u vremenu koje je posebno 
značajno za budućnost naše socijalističke zajednice, u vremenu do-
nošenja novog Ustava SFR Jugoslavije, koji će biti novi korak dalje u 
ostvarenju vlasti radnog čovjeka u udruženom radu, zasnovanoj na 
samoupravnim socijalističkim društvenim odnosima, i u vrijeme pri-
prema X. Kongresa saveza komunista Jugoslavije, koji će zacrtati dalj-

11 Pismohrana Grada Ploča, Općina Ploče (Kardeljevo), Obrazloženje Odluke o 
bratimljenju s Opštinom Valjevo Skupštine Općine Ploče od 26. listopada 1973., 
arh. kut. br. 56.
12 Pismohrana Grada Ploča, Općina Ploče (Kardeljevo), Povelja o bratimljenju Op-
ćine Ploče i Opštine Valjevo, arh. kut. br. 56.
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nji put razvitka našeg samoupravnog društva. Proslava ove obljetnice 
značajna je za nas i zato što se, vjerni najvećoj tekovini naše narodno 
– oslobodilačke borbe, bratstvu i jedinstvu naroda i narodnosti Ju-
goslavije, izražavajući osjećaje i volju radnih ljudi i građana Općine 
Ploče, danas bratimimo s Općinom Valjevo. Ovo bratimljenje je zalog 
radnih ljudi i građana Općine Ploče i Valjevo da je bratstvo i jedinstvo 
jedan od kamena temeljaca monolitnosti naše višenacionalne socijali-
stičke jugoslavenske zajednice. Ovo bratimljenje je i priznanje Vama, 
najvećem sinu naših naroda koji tako nepokolebivo ideju bratstva i 
jedinstva provodi kroz cijeli svoj plodonosni i revolucionarni rad.»13

Bratimljenje Opštine Valjevo i Općine Metković

Za razliku od arhivskog gradiva Općine Ploče (Kardeljevo), čiju 
seriju spisa čine Zapisnici sjednicā vijećā Skupštine općine Ploče 
(Kardeljevo), koje se i danas nalazi u pismohrani Grada Ploča, arhiv-
sko gradivo Skupštine općine Metković preuzeto je u Arhivski sabirni 
centar Metković – Opuzen – Ploče Državnog arhiva u Dubrovniku 
16. siječnja 2003. i 29. ožujka 2004.14 Prilikom preuzimanja dio ar-
hivskog gradiva bio je u razasutom stanju, u nekim cjelinama fonda 
nedostaje dio gradiva, ali se općenito može zaključiti da je gradivo 
dobro sačuvano. U međuvremenu je arhivistički obrađeno, sređeno i 
tehnički opremljeno. Arhivist Frane Čizmić i njegov mentor viši ar-
hivist Zoran Perović 2014. godine izradili su sumarni inventar fonda.

Tako je sačuvan i Zapisnik sa svečane sjednice Skupštine općine 
Metković koja se održala povodom proslave 29. godišnjice oslobođenja 
Općine Metković, u dvorani kina „Pobjeda“ u Metkoviću 26. listopada 
1973. Sjednica je počela u devet sati, a otvorio ju je predsjednik 
Skupštine Općine Metković Luka Bebić. Dnevni red sjednice bio je 
referat o 29. godišnjici oslobođenja Općine Metković, prijedlog Odluke 
o bratimljenju Općine Metković s Općinom Valjevo, Zaključak o 
određivanju delegacije o potpisivanju povelje o bratimljenju i prijedlog 
Zaključka o dodjeli „Nagrada općine Metković“. Referat je pročitao 
Mato Krtalić predsjednik Općinskog sindikalnog vijeća Metković. 

13  (PGPl, OPl/Ka), Obrazloženje Odluke o bratimljenju s Opštinom Valjevo Skup-
štine Općine Ploče od 26. listopada 1973., arh. kut. br. 56.
14 DAD. Klasa: 036-01/04-01-01 Urbroj: 2148/01-04-04-1. Zapisnik o primopredaji 
registraturnog i arhivskog gradiva SO Metković. Metković 29. ožujka 2004.
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Prvi dio referata činio je politički osvrt gdje je naglašeno: „Danas 
kad slavimo 29. godišnjicu oslobođenja naše općine, želimo ispred 
svih društveno-političkih organizacija ove općine izraziti duboku 
zahvalnost borcima oružane revolucije, radnim ljudima posljeratne 
izgradnje, svim stanovnicima ove općine, na samoprijegornom radu 
[...] naši uspjesi koje smo postigli i koje postižemo sastavni su dio 
cjelokupnog razvoja našeg društva, koji počiva na čvrstim osnovama 
socijalističkih demokratskih odnosa i nezavisne politike, aktivne i 
miroljubive koegzistencije s drugim državama i narodima.“15

Socijalistička samoupravna demokracija, koju će donijeti ustav-
ne promjene, na svojevrstan način je bila ublaživač novog državnog 
uređenja, te se u tom pravcu provodila politička propaganda. Tome 
nam svjedoči činjenica da je upravo njoj bio posvećen prvi dio refe-
rata i to zasigurno prema političkoj direktivi partije: „Opredjeljujući 
se u svom razvoju za samoupravljanje, naša zajednica izgrađuje takav 
sistem samoupravnog odlučivanja o bitnim privrednim političkim i 
drugim društvenim pitanjima, koji u svim fazama donošenja odluka 
osigurava i utjecaj radnih ljudi i građana, odnosno radnih organiza-
cija i interesnih i društveno-političkih zajednica. U procesu izgrad-
nje političkog i društveno-ekonomskog sistema mijenja se i smanju-
je uloga države u ekonomskim odnosima, kao i u drugim oblastima 
društvenog života, stvaraju se uvjeti da radni ljudi postanu osnovni 
nosioci borbe za nove društveno-ekonomske odnose, a samim tim 
raste njihov utjecaj na razvoj cijelog društva.“ Tek nakon toga obra-
zložen je značaj ustavnih promjena: „Odlučan korak u tom pravcu 
predstavljaju Ustavni amandmani usvojeni lipnja 1971. godine i novi 
Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, te Ustav Repu-
blika koji će uskoro biti doneseni, čime je data osnova da neposredni 
proizvođači postanu stvarni nosioci proširene reprodukcije i značajni 
činilac u donošenju političkih odluka, i da se dosljednije unapređuje 
princip ravnopravnosti naroda i narodnosti, čime se bitno unapređu-
ju međunacionalni odnosi na socijalističkoj samoupravnoj osnovi i 
omogućuje daljnji razvoj samoupravljanja u društvenoj bazi.“16

15 HR-DADU-SCMT-435, Skupština općine Metković (1963.-1993), Zapisnik sa 
Svečane sjednice u povodu proslave 29. godišnjice oslobođenja Općine Metković 
održane 26. listopada 1973. (2.1.11), arh.kut.br.17.
16 Isto.



Ivo Orešković

76

U referatu se, naravno, trebalo posredno osvrnuti i na „Hrvatsko 
proljeće“: „Zato i dokumenti od 21. sjednice CKSKJ-u, pisma Izvršnog 
odbora i istupi druga Tita, posebno naglašavaju obračun sa svim 
onim snagama nacionalizma, liberalizma, tehnokratizma i drugim, 
koje su razbijale ili još uvijek pokušavaju razbiti unutrašnju koheziju 
naše zajednice i zajednički život bratskih naroda i narodnosti. Zato 
na tom društveno-ekonomskom i političkom kursu kojeg je stvorila 
naša revolucija i drug Tito moramo najenergičnije ustrajati.“17 
Drugi dio referata odnosio se na prikaz društvenog i gospodarskog 
razvoja Općine Metković kao i cijelog neretvanskog kraja: „Politiku 
ekonomskog razvoja naše općine orijentirali smo na jačanje onih 
grana koje imaju komparativne prednosti. Poljoprivreda, trgovina, 
saobraćaj, ugostiteljstvo i turizam su glavne grane razvoja naše općine, 
koje iz godine u godinu bilježe konstantan uspjeh.“18 Na kraju se opet 
zaključilo: „Naša prošlost obvezuje nas na dosljedno sprovođenje 
u život odluka 21. sjednice Predsjedništva SKJ i Pisma druga Tita i 
Izvršnog odbora. Stanovništvo naše općine nije nikada dozvolilo da 
se naruše vjekovima dobri odnosi Hrvata i Srba u našoj općini, koji 
su naročito u oružanoj revoluciji došli do izražaja. takvo bratstvo i 
jedinstvo vjekovima kovano, kroz oružanu revoluciju potvrđeno 
i u poslijeratnoj izgradnji dosljedno nastavljeno, garancija je našeg 
daljnjeg uspješnog razvoja. Svi postignuti uspjesi, kao i teškoće u 
radu obvezuju nas da još više ubuduće razvijamo kako materijalnu 
osnovu, tako i društvene odnose na amandmanskim principima 
u našoj komuni, te da svestranom aktivnošću svih socijalističkih i 
samoupravnih snaga u pretkongresnom periodu stvorimo solidnu 
bazu za brži razvoj u budućnosti. Živio Savez Komunista Jugoslavije 
na čelu s Drugom Titom!“19

Nakon jednoglasnog prihvaćanja referata predsjednik Luka 
Bebić, prešavši na drugu točku dnevnoga reda, pročitao je odluku 
o bratimljenju Općine Metković s Opštinom Valjevo, kao i tekst 
obrazloženja iste. U uvodnom dijelu obrazloženja naglasio je: 
„Drugarice i drugovi! Vjekovna potlačenost, vjekovna porobljenost 
i nacionalna ugnjetavanost svih naših naroda od raznih izrabljivača 
i tuđinske vlasti, davno prije rodila je ideju o povezanosti i zajednici 

17 Isto.
18 Isto.
19 Isto.
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jugoslavenskih naroda i o potrebi njihovog oslobođenja i ujedinjenja 
u jedinstvenu jugoslavensku državu slobodnih i ravnopravnih naroda 
[...] i tako vjekovna težnja o zajedništvu postala je stvarnost poslije 
Prvog svjetskog rata, ali nažalost, stvarnost za kojom nisu težili naši 
narodi. Stvorena je država nagodbe i političke igre domaće buržoazije 
i velikih sila [...] ono za čime su naši narodi težili ostvareno je tek 
u Narodnooslobodilačkoj borbi pod rukovodstvom Komunističke 
partije Jugoslavije na čelu s Drugom Titom.“20 Obrazlažući odluku 
posebno je istaknuo: „Bratstvo i jedinstvo smo iskovali krvlju i od 
neprocijenjive je vrijednosti da ga stalno njegujemo i usavršavamo, kao 
jedan uzvišeniji čin njegovanja bratstva i jedinstva jeste i bratimljenje 
mnogih gradova iz svih Republika i Pokrajina. Posebna je vrlina ovog 
bratimljenja kada je ono vezano za događaj i svijetle likove iz NOB-a, 
kao što je ovo naše, gdje nas veže jedna zajednička nit, lik legendarnog 
revolucionara Stjepana Steve Filipovića [...] Sjećajući se i danas lika 
ovog velikog revolucionara Stjepana Steve Filipovića, ponosni smo 
što je ova dolina dala, a još više ponosni što je svoju revolucionarnost 
kalio zajedno s bratskim narodima u Socijalističkoj Republici Srbiji 
[...] On među nama nije nestao, od tog trenutka postao je legenda i 
simbol revolucije, koji vječno živi u nama i cijelom svijetu kao oličenje 
otpora i poziv za slobodu.“21 U predgovoru knjige Zorana Joksimovića 
„Poruka ispod vešala“ Milorad B. Janković jednako tako je naglasio: 
„Njegova poruka ispod vešala i smrt izražavaju ne samo njegovu 
veliku ljubav prema kraju gde je postao član slavne Komunističke 
partije Jugoslavije, doživeo prve radosti uspešne borbe u radničkom 
pokretu i u početnom periodu ustaničke i revolucionarne borbe, 
nego i veliku ljubav sina hrvatskoga naroda prema narodu Srbije. 
Stoga je Stevan Filipović ušao u istoriju NOB-a i kao oličenje politike 
bratstva i jedinstva, kao osnove te borbe, na delu“.22 Predsjednik 
Bebić je zaključio: „Naša revolucionarna prošlost treba da nam bude 
i putokaz budućnosti, putokaz za izgradnju humanog samoupravnog 
socijalizma, putokaz bratstva i jedinstva, putokaz kako se svaki u 
svojoj sredini treba zajednički boriti protiv klasnog neprijatelja, bilo 
da se radi o nacionalizmu, tehnokratizmu, liberalizmu, birokratizmu 

20 HR-DADU-SCMT-435, Skupština općine Metković (1963.-1993), Obrazloženje 
odluke o bratimljenju s Opštinom Valjevo, arh.kut.br.17.
21 Isto.
22 Zoran Joksimović. Poruka ispod vešala. (IV.izdanje). Metković 1978., str. 7. 
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i drugim izmima, putokaz kako se brani otadžbina, putokaz kako 
se odgaja mlada generacija.“23 Nakon toga je imenovana delegacija 
Skupštine Općine Metković za potpisivanje Povelje o bratimljenju 
u sastavu: Luka Bebić, Niko Gabrić, Slavko Jakšić, Vlado Štimac, 
Stipe Dodig, Filip Družijanić, Mato Krtalić, Šime Bjeliš, Joško Jelčić, 
Zdenka Barjaktarević, Ante Kovačević, Danilo Obradović, Milutin 
Popić i Anđelka Ždrakanović.24

Vrijeme bratimljenja

Iščitavanjem ključnih političkih poruka koje su sadržane u ovim 
dokumentima Općine Ploče, Općine Metković i Opštine Valjevo 
može se zaključiti da vrijeme njihovoga bratimljenja zasigurno 
nije slučajno odabrano baš pokretanjem inicijative krajem 1972, 
i realizacijom 1973. godine. Radi se o vremenu neposredno nakon 
sloma kulturno – političkog pokreta poznatog kao «Hrvatsko 
proljeće» nastalog u redovima Saveza komunista Hrvatske. Taj 
pokret hrvatskih komunista protiv unitarizma, koji je išao u korak 
s težnjom za reformama gospodarskog, političkog i kulturnog života 
u kulturnim institucijama, među intelektualcima, znanstvenicima 
i studentima, nazivan od strane njegovih protivnika masovnim 
pokretom tj. MASPOK u užem smislu trajao je od X. Kongresa 
SKH u siječnju 1970. godine do njegovog slamanja na sjednici 
Predsjedništva CK SKJ u Karađorđevu 29. studenog 1971. U širem 
smislu on je trajao još od Brijunskog plenuma 1966. godine kada 
se Savez komunista Jugoslavije obračunao s tajnom policijom i 
Aleksandrom Rankovićem i time otvorio put reformi unutar sebe i 
društva u cjelini tj. federalizaciji države. S druge pak strane bilo je 
to vrijeme neposredno pred usvajanje ustavnih promjena čiji je 
idejni kreator kao predsjednik Koordinacione komisije svih vijeća 
Savezne skupštine za ustavna pitanja upravo bio Eduard Kardelj, a što 
je rezultiralo donošenjem novog Ustava SFRJ 21. veljače 1974. Ovaj 
čin bratimljenja triju općina baš u to vrijeme, jedne iz Socijalističke 
Republike Hrvatske, a druge iz Socijalističke Republike Srbije, može 

23 Nav.dj. 19.
24 HR-DADU-SCMT-435, Skupština općine Metković (1963.-1993), Zaključak o 
određivanju delegacije za potpisivanje povelje o bratimljenju Općine Metković s 
Opštinom Valjevo br. 852/1-1973., arh.kut.br.17.
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se tumačiti i kao politička manifestacija ili čin kojim je trebalo ukazati 
da buduća federalizacija kao novo državno uređenje Jugoslavije ničim 
neće ugroziti jedinstvenost države, zasnovanu na načelima bratstva 
i jedinstva njezinih naroda i narodnosti, ustavnim promjenama 
dodatno učvršćenu novim oblicima socijalističke samoupravne 
demokracije.

Ta čudesna obitelj Filipović

Ovdje ćemo samo u kratko dati osnovne podatke o obitelji Filipović 
iz tada malog mista Opuzena u dolini Neretve. Filipovići su domicilna 
obitelj u Opuzenu. U Državnom arhivu u Dubrovniku u Arhivskom 
sabirnom centru Metković-Opuzen-Ploče čuva se serija ostavinskih 
spisa Kotarskoga suda u Metkoviću (1898. – 1947). Najstariji sačuvani 
ostavinski spis obitelji Filipović je nakon smrti Šimuna Filipovića pok. 
Toma (12. prosinca 1836) koji je umro 7. siječnja 1904. u Opuzenu. 
Vjenčao se s Ivkom Maro (27. veljače 1842) u Opuzenu 19. studenoga 
1866. Nakon njegove smrti ostali su udovica Ivka, sinovi Toma i Ante 
i maloljetna Ružica (30. ožujka 1885). Šimun je dao usmenu oporuku: 
„Ostavljam moju raspoloživu polovicu mojoj ženi Ivki da uživa dok je 
živa ili dok se ne preuda, a poslije njezine smrti mojim sinovima Tomi 
i Anti. Drugu polovicu pak ostavljam mojim sinovima i kćeri Ruži za-
jedno.“ Svjedoci su bili Grgo Salacan pok. Ivana, Ante Salacan pok. 
Ivana i Stipan Bajković pok. Stanka.25 Ivka je umrla 21. srpnja 1909. u 
Opuzenu. Temeljem usmene oporuke Tomi je ostavila polovicu ima-
nja te mu je pripalo 9/12, a Anti 3/12. Ante se prihvatio nasljednog 
dijela na ročištu 7. prosinca 1909., a Toma 23. prosinca 1909. Ružica se 
nije odazvala pozivu suda što se tretiralo kao „mučka odreka“. Tad je 
već bila udana za Nikolu Zonjića iz Podgradine.26 Sin Toma (27. kolo-
voza 1867) je umro 1. svibnja 1954.27. Sva imovina pripala je sinovima 
blizancima Šimunu i Grguru (4. veljače 1903) i to temeljem pogodbe 
doživotnog uzdržavanja koju su sklopili s pokojnim ocem 21. siječnja 

25 HR-DADU SCMT – 840, Općinski sud u Metkoviću, Ostavinski spis Filipović 
Šimun pok. Toma, 43/1904.
26 HR-DADU SCMT – 840, Općinski sud u Metkoviću, Ostavinski spis Filipović 
Ivka ud. Šimuna, 109/1909.
27 HR-DADU SCMT – 840, Općinski sud u Metkoviću, Ostavinski spis Filipović 
Tomo pok. Šimuna, 107/1954.
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1951. kojom im je ustupio sve svoje nekretnine i pokretnine. Njegova 
žena Jurka (29. rujna 1864) umrla je u Opuzenu 22. veljače 1950.28 U 
Opuzenu su živjele i njegove kćeri Popić Kata (7. veljače 1897) i Kapo-
vić Matija Maša (19. rujna 1899). Sin Filipović Ivan (20. lipnja 1895) i 
kći Kežić Ivka (4. prosinca 1893) bili su iseljeni u Sjedinjenim Američ-
kim Državama.29 Stipanov otac Ante (7. ožujka 1871) je najvjerojatnije 
iselio u SAD zajedno s njima gdje je radio kao poljoprivredni radnik. 
Vrativši se iz Kalifornije 4. veljače 1907. oženio se s Ivkom Bajković.30 
Imali su tri sina Šimuna (2. lipnja 1911), Stipana (27. siječnja 1916) 
i Nikolu (11. rujna 1919) i kćeri Jelu Jelicu (22. lipnja 1922) i Božicu 
Evu (24. prosinca 1924). U Mostaru im se rodio četvrti sin Drago (1. 
svibnja 1930).31 U arhivskom fondu „Osnovna škola Opuzen“ sačuvan 
je „Glavni katalog“ Opće pučke škole Opuzen knjiga br. 1 u kojoj je 
pod rednim brojem 140. upisan kao učenik Šimun Filipović koji je 
pohađao šestogodišnju školu od 1. listopada 1917. do 30. lipnja 1924. 
Iz ljestvice ocjena otpusne svjedodžbe da se iščitati kako je bio dobar 
učenik. Ponašanje mu je bilo pohvalno, a marljivost postojana. Naj-
bolju ocjenu je imao iz gospodarstva – veoma dobar – ocjena iz pisa-
nja, prirodopisa, fizike, zemljopisa i povijesti mu je bila – dovoljan. Iz 
nauka vjere, čitanja, nastavnog jezika, računarstva, crtanja, pjevanja i 
gimnastike imao je ocjenu dobar. Mlađi brat Stipan upisan je pod red-
nim brojem 237. On školu nije završio u Opuzenu jer je s roditeljima 
preselio u Mostar 15. kolovoza 1927. te stoga nisu mogle biti navedene 
njegove ocjene u tzv. sadržaju otpusne svjedodžbe.32

28 HR-DADU SCMT – 840, Općinski sud u Metkoviću, Ostavinski spis Filipović 
Jurka žena Toma, 46/1950.
29 Pogrešno je dodjeljen jedinstven broj HR-DADU SCMT – 840 arhivskom fondu 
Općinski sud Metković čije je gradivo preuzeto u Arhiv u dva navrata 2014. i 2017. 
godine kao jedna cjelina gradiva od 1898. do 2000. godine. U biti se radi o dva arhiv-
ska fonda i to Kotarskom sudu Metković (1898. – 1947) i Općinskom sudu Metković 
od 1948. godine. Greška će biti ispravljena kad autor ovih redaka dovrši analitički 
inventar serije ostavinskih spisa Kotarskog suda Metković (1898. – 1947). 
30 Dubrovačko – neretvanska županija, Matični ured Opuzen, Vjenčani list Ante 
Filipovića i Ivke Brajković, Klasa: 223-03/21-005/15 Urbroj: 2117-07-10/1-21-1, 
Opuzen 8. rujna 2021.
31 Nadbiskupski arhiv Split. Zbirka Matičnih knjiga. Stanje duša župe Opuzen. 
Matična knjiga 2/88., str. 40.
32 HR-DADU SCMT – 499, Osnovna škola Opuzen, Glavni katalog Opće pučke 
škole u Opuzenu, knjiga br. 1., red. br. 140 i 237.
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U prvom dijelu svoje knjige „Stevan Filipović – istina o istorijskoj 
fotografiji“ Mirjana Belić Koročkin Davidović i Radivoje Davidović 
donose iscrpne podatke o životnom putu obitelji Filipović od odla-
ska iz Opuzena do dolaska u Srbiju, kao i o Stipanovom sudjelovanju 
u akcijama Kolubarske čete pa sve do hapšenja i herojske smrti pod 
vješalima u Valjevu. U drugom dijelu knjige autori detaljno opisuju 
rješenje enigme „tko je autor fotografije vješanja“ zaključivši kako se 
radi o tada sedamnaestogodišnjoj djevojci Slobodanki Vasić fotograf-
skoj pomoćnici u foto radnji Milke Antić u Valjevu. Opseg ovoga rada 
ograničava nas da detaljno iznesemo životni put obitelji Stipana Fili-
povića te stoga čitatelja upućujem prije svega na retke ove knjige.33

Obješen u Valjevu – ubijen zaboravom u Opuzenu

U svojoj knjizi „Počašćen posjetom“ Vedran Sršen progovara o „toj 
čudesnoj obitelji Filipović“ opisujući Stipanovu herojsku smrt za koju 
je lokalni novinar iz Valjeva zabilježio riječi neke žene iz mnoštva koja 
je nazočila smaknuću: „Ovako su bili hrabri samo kršćanski apostoli“. 
Živote su dala i druga dva brata. Šimun je strijeljan u Kragujevcu 20. 
listopada 1941. u sklopu odmazde i naredbe generala Franza Bömea 
– Sto Srba za jednog Nijemca – kada je ukupno ubijeno oko 2.800 srp-
skih civila. Nikola je bio borac Kragujevačkog partizanskog odreda. 
Poginuo je na Zelengori – Sutjesci u svibnju 1943. godine kao borac 
Prve proleterske brigade. Posebno je naglasio: „Jedan Hrvat, Stipan 
Filipović simbol je borbe protiv fašizma, tog najvećeg zla koje je u po-
vijesti ljudskog roda pogodilo čovječanstvo. Njega slavi, priznaje i po-
štuje cijeli civilizirani svijet, ali to nije dostatno za sjećanje u rodnom 
Opuzenu i Hrvatskoj. Ovdje ga ponovno ubijaju šutnjom. Četnici su 
ga objesili u Valjevu, a u Opuzenu ga još jednom žele ubiti zaboravom 
i to njegovi susjedi, rođaci i prijatelji. Ubijaju ga njegovi najbliži koji 
su izbrisali i ime osnovne škole koja se po njemu zvala Osnovna škola 
Stjepana Filipovića u Opuzenu. Njegov je spomenik miniran i srušen 
u noći sa 17. na 18. srpnja 1991, prije točno 26 godina, a na sramotu 
opuzenskih vlasti do dan danas nije obnovljen.“34 Autor, nadalje, upo-
ređuje život i herojsku smrt „zaboravljenog“ Filipovića i atentātorā, 

33 Mirjana Belić Koročkin Davidović/Radivoje Davidović. Stevan Filipović – istina 
o istorijskoj fotografiji. Beograd 2012.
34 Vedran Sršen. Počašćen posjetom. Zagreb – Sarajevo 2020. str. 68.
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hrvatskih emigranata Mira Barešića i Anđelka Brajkovića, koji su „na 
način koji je toliko svirep, nečovječan, gnusan da svaka priča o poli-
tičkoj prirodi akcije gubi svaku vrijednost i smisao“ ubili 7. travnja 
1971. jugoslavenskog ambasadora u Stocholmu Vladimira Rolovića. 
Dok je spomenik Filipoviću u Opuzenu miniran i uništen, u mjestu 
Dragama na pola puta između Zadra i Šibenika, 2016. godine podi-
gnut je Barišiću u čast. Stoga se autor pita: „Čitatelju, zar ćeš dozvoliti 
da ti djecu odgajaju na mržnji, na lažnim uzorima pretvarajući bjelo-
svjetske lupeže i ubojice u ʹuzorneʹ domoljube?“35 Autor, stoga za-
ključuje, kako se rušenjem spomenika antifašistu Stjepanu Filipoviću, 
širom otvorio prostor za neke druge spomenike – one ustaških i faši-
stičkih dužnosnika.36 Nedugo nakon toga spomenik Barišiću je obo-
jan crvenom bojom i to po rukama tj. dlanovima i jednoj nozi, a na 
„Antifa Šibenik“ facebook statusu je objavljen prateći tekst: “Barešić je 
bio član opskurne paraustaške organizacije ‘Hrvatski narodni otpor’, 
koja je osnovana 1960. godine u Madridu pod vodstvom zločinca 
Maksa Luburića, koji je ubio narodnog heroja Vladimira Rolovića, 
borca Lovćenskog partizanskog odreda, 1. proleterske, 1. dalmatinske 
i 15. majevičke brigade, 17. i 38. istočnobosanske divizije NOVJ.“37

Na kraju je lokalna vlast u Opuzenu 22. rujna 2010. uklonila i pod-
nožje spomenika obrazlažući svoju odluku činjenicom kako je isto 
opasno po prolaznike. Prostornim planom Grada Opuzena na tom 
prostoru je planiran trgovački centar i poduzetnička zona. I danas 
traju nastojanja prije svega udruženja antifašista i Stipanova rođaka 
Marinka Filipovića (15. kolovoza 1941) pok. Grga (4. veljače 1903)38 
da se spomenik vrati u Neretvu na neku drugu prihvatljiviju i atrak-
tivniju lokaciju. Marinko Filipović je prije svega motiviran obitelj-
skom nelagodom prikupio brončane ostatke spomenika i zbrinuo ih 
u ljevaonici umjetnina Ujević u Zagrebu, do boljih dana i eventualne 
obnove. Da nije tragična bila bi komična činjenica da je zbog toga 
tadašnji gradonačelnik Grada Opuzena Ivo Mihaljević protiv njega 
podnio kaznenu prijavu za otuđenje imovine tj. metala, jer je spo-
menik u vlasništvu Grada Opuzena. U jednom od brojnih intervjua 

35 Isto, str. 71.
36 Isto, str. 161-163.
37 https://www.vecernji.hr/vijesti/, 26.08.2021.
38 Nadbiskupski arhiv Split, Matična knjiga 2/88 – Stanje duša župe Opuzen, str. 
129.
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kazao je: „Moj otac i Stjepan prvi su rođaci, djeca dvojice braće i odra-
stali su u istoj kući. Ja sam rođen 1941., Stjepana nisam upoznao, ali 
ponosan sam na njega i čast mi je što je član moje obitelji u cijelom 
svijetu postao sinonimom za otpor zločincima, ali mi je krivo i tužan 
sam što ga u njegovoj domovini i gradu ne žele. Stjepan nam, očito, ne 
treba, neka se njime hvale drugi.“ 39

Kad spomenici ožive – „Refreshing Memory“

U Zagrebu je 2019. godine u Galeriji Nova postavljen prvi dio izlož-
be kustosice Davorke Perić „Kad spomenici ožive“ koja je bila dio pro-
jekta „Refreshing Memory“: „U njegovom fokusu su antifašistički spo-
menici, umjetničke i znanstvene prakse očuvanja njihovog digniteta. U 
fokusu izložbe su fenomeni vremena vezani uz odnos prema memoriji, 
temporalnosti političkih opredjeljenja u vrijeme povijesnih amnezija. 
U radovima se isprepliću različiti pristupi temi spomenika, osobni po-
etski i meditativni pristup, upisivanje kolektivne memorije u medijski 
i fizički javni prostor, te radikalno kritički pristup. Novonastali rado-
vi problematiziraju aktualnu situaciju u društvu danas, revizionizam i 
normalizaciju fašizma.“40 Zahvaljujući želji autora skulpture Spomeni-
ka Stipana Filipovića u Opuzenu, Mire Vuce i dobroj volji Ljevaonice 
Ujević u kojoj je pohranjena, petmetarska skulptura Stipana Filipovića 
dio je izložbe „Kad spomenici ožive“: „Na podu, ali u okruženju hrabrih 
pojedinaca, umjetnika, ponovo je našao svoje mjesto, srušen, iz rodnog 
grada i iz udžbenika povijesti izbačen narodni heroj Stjepan Filipović, 
u svijest svakog učenika upisana slika univerzalnih vrijednosti koja je 
obišla cijeli svijet i našla je svoje mjesto u zgradi UN u New Yorku gdje 
reprezentira univerzalne vrijednosti slobodu i hrabrost. Razlomljena 
slika univerzalnih vrijednosti, slika je društva u kojem živimo.“41 Drugi 
dio izložbe postavljen je u Srpskom kulturnom društvu Prosvjeta za 
koji je Davorka Perić naglasila: „Kroz vizualne konstrukte nastale ru-
šenjem, a koji su velikoj mjeri zastupljeni na izložbi, postavlja se teza o 
ruševinama kao spomenicima vremenu danas, gdje slika četvrt stoljeća 
razrušenog svijeta vizualno i mentalno reprezentira identitet prostora i 

39 https://www.vecernji.hr/vijesti/moj-ro-ak-stjepan-simbol-je-hrabrosti-u-cije-
lom-svijetu-ali-ne-i-u-svojoj-hrvatskoj-1228422, 31.08.2021.
40 https://refreshing-memory.com/izlozba/, 31.08.2021.
41 Isto.
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vremena u kojem živimo. Prostor u kojem se održava izložba, izuzetno 
je važan dio strategije koju izložba zastupa. Taj je prostor prema rasnom 
zakonu oduzet vlasnicima u vrijeme NDH, odslužio je zatim i proces 
nacionalizacije te gašenje tiskare i radnih mjesta početkom devedese-
tih. Nakon godina propadanja nedavno je vraćen vlasnicima. Održava-
njem izložbe baš u njemu, nastavljamo s ukazivanjem na važnost borbe 
za javni prostor u trenutku kada knjižare, kina, galerije i drugi prostori 
za kulturu nestaju iz gradova“.42

Valjevac kao snaga duha i otpor sili

U svom radu „Valjevac kao snaga duha i otpor sili“ Ljiljana Vuka-
šinović naglasila je: „Bavljenje sudbinom monumentalne spomeničke 
baštine druge polovine dvadesetoga stoljeća na ovim prostorima i nuž-
nost njene kulturološke i umjetničke revalorizacije, posebno imajući u 
vidu današnju spomeničku hiperprodukciju, nameće se kao jedno od 
izazovnijih za struku i kulturnu javnost. Nužnost izlaska iz tora aktu-
alne sintagme ʹneželjena baštinaʹ, pri čemu je ne manje važno kome i 
zašto, moguć je poštenim sagledavanjem umjetničkih dosega pojedinih 
spomenika, kao i činjenice da osim što komentiraju žrtve terora, simbo-
liziraju u prvom redu želju za slobodom, snagu ljudskog duha i otpora 
sili nevezano za ideološki diskurs vremena u kojem su nastajali.“43 Ona 
donosi i rukopis Vojina Bakića iz 1981. godine o podizanju spomenika 
Stipanu Filipoviću u Valjevu. Autor je između ostaloga istaknuo: „Po-
stalo mi je pomalo jasno da taj spomenik treba da bude – postane – 
simbol jednoga grada i raskriljen nad njime, vidljiv s glavnih pristupa 
[...] Htio sam da spomenik bude simbol jedne generacije omladinaca 
koja je sazrijevala neposredno pred rat ponesene romantičnim zano-
som i željom da stvori bolji svijet, spremne da se za njega bori i gine. 
Potresna dokumentarna fotografija dala mi je polaznu točku i u tom 
liku vidio sam mladiće: one koje sam poznavao i one za koje sam kasni-
je saznao i koji su svi slično ginuli. Bio sam svjestan opasnosti ove teme: 
opasnosti da postane neuvjerljivo patetična. Možda je upravo zato treti-

42 https://www.tportal.hr/kultura/clanak/slika-razrusenog-svijeta-zavirite-u-dru-
gi-dio-izlozbe-kad-spomenici-ozive-foto-20191001/print, 31.08.2021.
43 Ljiljana Vukašinović. Valjevac kao snaga duha i otpor sili. Prosvjeta br. 125. Za-
greb (2015), str. 43.
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ranje forme suho i oštro bilo protuteža patosu monumenta. Krik i uzvik 
je momenat dok je monument trajanje jedne fiksirane činjenice.“44

Spomenik u Valjevu je preživio devedesete da bi 2000. godine bio 
obnovljen i konzerviran. No interes prema nekad atraktivnom izletištu 
tj. spomeniku ostao je samo kod članova SUBNOR-a, a u lokalnim 
medijima ostao je samo na razini prepucavanja da li se radi o Srbinu ili 
Hrvatu, da li je on bio Stjepan ili Stevan itd. Lokalna organizacija SUB-
NOR-a je 2009. i 2010. godine u dva navrata pokušavala prekriti grafite 
prefarbavanjem podnožja zbog čega je Zavod za zaštitu kulture Valje-
va podnio kaznenu prijavu protiv njih. Dr. Katarina Živanović u svom 
tekstu pod naslovom „Vandalizmom do zaštite: Spomenik revolucije 
u Valjevu“ naglasila je: „Ovaj događaj, iako na prvi pogled trivijalan, 
zadire u samu suštinu razumevanja kulturnog nasleđa. Šta je kulturno 
nasleđe i kako prepoznajemo njegovu vrednost? [...] Iako je zakon na 
strani Zavoda i zakonodavac propisuje kaznu do 5 godina zatvora za 
ovo krivično delo, u ovom događaju možemo prepoznati da pravo i 
pravda ne moraju uvek biti na istoj strani. Zavod zadužen za pravnu 
i tehničku zaštitu, odnosno konzervaciju spomenika, stavio je u fokus 
umetničku i materijalnu vrednost spomenika. Podizanjem tužbe Za-
vod je ispunio svoju obavezu, ali u isto vreme i pokazao da ne mari za 
društvenu zaštitu, koja bi trebalo da bude iznad svega.“45 Socijalistička 
omladina SPS-a s udruženjem akcijaša i volontera uredila je spomen-
park na brdu Vidrak 2019. godine između ostaloga uklanjajuću naci-
stičke grafite sa podnožja spomenika.46 U svom tekstu „Ko se još seća 
Stjepana Stevana Filipovića“ Slobodan Stojićević priču o njegovoj he-
rojskoj smrti zaključio je navodeći komentar mlade dvadesetogodišnje 
djevojke: „Budala! Šta je time postigao?“47

Stjepan ili Stevan!? Stipan.

Kad je riječ o prijeporima o imenu Stjepana ili Stevana Filipo-
vića, kao historičar držim, kako treba vjerovati prije svega najvje-
rodostojnijim dokumentima, a to su knjige župnoga ureda u Opu-

44 Isto.
45 https://www.muzej-jugoslavije.org/vandalizmom-do-zastitte-spomenik-revolu-
cije-u-valjevu/, 31.08.2021.
46 https://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:796811-Na-liniji-borbe-protiv-fasiz-
ma, 31.08.2021.
47 https://www.danas.rs/nedelja/od-heroja-do-budale/, 31.08.2021.
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zenu i to matična knjiga „Stanje duša“ i „Matica krštenih“. Uvidom 
u iste nesporno je kako je Stjepan ili ti Stevan u biti Stipan Filipo-
vić.48 Ovdje stoga govorimo o Stipanu, a kad navodimo tekstove 
drugih autora, nazive ustanova itd. onda o Stjepanu ili Stevanu. Na 
spomeničkim obilježjima podignutim njemu u spomen trebalo bi 
pisati njegovo pravo ime Stipan. U Republici Srbiji gdje je nekad 
bio poznat kao „Stevo Kolubarac“ može biti i njegovo „drugo ime“ 
Stevan. U Republici Hrvatskoj, ukoliko doista nadamo se jednoga 
dana sazriju društveno-političke okolnosti za povratak njegovog 
spomenika u rodnom mu Opuzenu, treba pisati njegovo izvorno 
ime Stipan. Stipan Filipović jest Hrvat, katolik, kršten 30. travnja 
1916, iz Opuzena.49 Složio bih se s konstatacijom Igora Lasića koji u 
svom tekstu „Nemoguć slučaj: Stjepan Filipović na ruinama šoping 
centra“ raspravljajući o vizuri njegovoga lika koja je u novije doba 
itekako zamućena ili zadimljena lijepo zaključuje: „Na inzistiranja 
Filipovićevih neretljanskih zemljaka o primarnoj mu zavičajnosti i 
etničnosti, ili na dubiozna svojatanja po teritorijalnoj osnovi kakva 
impliciraju neki politički srodni krugovi iz Srbije, on bi – probajmo 
zamisliti – zacijelo samo odmahnuo rukom i proglasio ih irelevan-
tnim te obmanjujućim.“50

Bratimljenje škola

Ovdje ćemo još ukazati na to kako su četiri osnovne škole nosile 
naziv po Stjepanu Filipoviću i to u Opuzenu, Divcima (Valjevo), Veli-
kim Crljenima (Lazarevac) i Beogradu. Nastavničko osoblje Osnovne 
škole „Stjepan Stevo Filipović“ iz beogradskog radničkog naselja Ka-
raburma, iniciralo je 1975. godine njihovo bratimljenje. Svake godi-
ne su učenici i nastavnici ovih škola odlazili na zajedničke ekskurzije 
na povijesne lokacije vezane za NOB u zapadnoj Srbiji. Takođe, ove 
četiri škole pokrenule su objavljivanje zajedničkog školskog lista, a 
1980. godine snimljen je dokumentarni film o međuškolskoj suradnji 

48 Nadbiskupski arhiv Split, Matična knjiga 2/89 – Stanje duša župe Opuzen, str. 40. 
49 Dubrovačko – neretvanska županija, Matični ured Opuzen, Rodni list, Stipan 
Filipović sin Ante i Ivke rođ. Brajković, Klasa: 223-02/21-04/59 Urbroj: 2117-07-
10/1-21-2, Opuzen. 8. rujna 2021.
50 https://lupiga.com/vijesti/nemoguc-slucaj-stjepan-filipovic-na-ruinama-so-
ping-centra, 31.08.2021.
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„Dnevnik jedne generacije“. U predgovoru zbirke učeničkih pjesama 
„Buket za heroja“ koju je 1975. godine objavila Osnovna škola „Ste-
van Filipović“ u Divcima kraj Valjeva odgovorni urednik Radenko 
Zimonjić je naglasio: „Među velikima najveći su oni što smrću stupiše 
u red besmrtnosti.“51 Između objavljenih radova na natječaju za hi-
mnu zbratimljenih škola I. nagradu je dobio učenik VIII. razreda Zo-
ran Petrović iz škole u Divcima za pjesmu „Heroju Stevi“52, II. nagra-
du Perić Mirjana učenica VI. razreda iz škole u Beogradu za pjesmu 
„Heroju Stevanu“53 i Srećković Boško učenik VII-1. razreda iz škole 
u Divcima za pjesmu „Naše ime poznato je“54, te dobitnici III. nagra-
de Đorđević Dragan učenik VII-2. razreda iz škole u Velikim Crlje-
nima za pjesmu „Voljeni Steva“55 i učenica VIII-1. razreda Stela Jak-
šić iz škole u Opuzenu za pjesmu „Stjepan Filipović“56. Danas samo 
osnovna škola u Divcima i dalje nosi naziv po Filipoviću. Osnovna 
škola u Opuzenu je još 1990. godine izmjenila naziv u Osnovna škola 
Opuzen. Osnovna škola na Karaburmi od 2003. godine nosi naziv 
po švicarskom ljekaru „Dr Archibald Reiss“, dok je osnovna škola u 
Velikim Crljenima 2006. godine ponijela naziv „Sveti Sava“ po prvom 
srpskom arhiepiskopu .

Umjesto zaključka

Zahvaljujući prije svega vještini i radnoj odgovornosti fotografske 
pripravnice Slobodanke Vasić i njezinom fotografiranju čina vješa-
nja, Stipan Filipović pok. Ante, Hrvat, katolik, iz tada malog mista 
Opuzena iz doline Neretve, čuven u Srbiji kao „Stevo Kolubarac“, po-
stao je svjetski simbol borbe protiv fašizma, tog najvećeg zla koje je u 
povijesti ljudskog roda pogodilo čovječanstvo. Njegov lik i djelo bili 
su temelj bratimljenja Opštine Valjevo s Općinama Metković i Plo-
če 1973. godine u tim turbulentnim vremenima nakon „Hrvatskog 
proljeća“ ili „MASPOK-a“ 1971. godine, i godina uoči novoga ustava 
SFRJ 1974. godine koji je donio federalizaciju države i socijalističko 

51 Buket za heroja. Odg.ured: Radenko Zimonjić. Valjevo (1975).
52 Isto,7.
53 Isto, 9.
54 Isto, 13.
55 Isto, 15.
56 Isto, 17.



Ivo Orešković

88

samoupravljanje. Danas, sedamdeset i devet godina nakon njegove 
herojske smrti, svjedoci smo vandalističkih skrnavljenja njemu u čast 
podignutih spomenika – u Valjevu 1961. godine i u Opuzenu 1978. 
godine. Mi u Hrvatskoj, na žalost moramo kazati kako Stipan jest 
obješen u Valjevu u Srbiji, ali je zaboravom ubijen u svom rodnom 
Opuzenu u Hrvatskoj. Još više žalosti činjenica da Luka Bebić, kao vi-
sokopozicionirani i moćni lokalni komunistički političar i rukovodi-
lac (predsjednik Skupštine općine Metković), gorljivi sudionik brati-
mljenja 1973. godine, nije upotrijebio političku moć unutar političke 
stranke na vlasti Hrvatske demokratske zajednice i s pozicije pred-
sjednika Hrvatskog državnog sabora (2008. – 2011) ispravio učinjenu 
nepravdu i sramotu kulturocida lokalnih političkih stranačkih isto-
mišljenika i vlastodržaca. Tim više to čudi, kad znamo, da je Ustavom 
Republike Hrvatske utvrđeno kako je hrvatski narod stekao povijesno 
pravo na punu državnu suverenost između ostaloga i na temelju odlu-
ka Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske 
iz 1943. godine i u ustavima Socijalističke Republike Hrvatske (1963. 
– 1990). Zaključiti ću kako je kulturološka i nacionalna obveza svih 
čimbenika javnoga, društvenog i političkog života u Republici Hrvat-
skoj, a moralna prije svega nas historičara i intelektualaca, konačno 
ispraviti ljagu i učinjenu nepravdu liku i djelu ovoga heroja, na što nas 
uostalom obvezuju i ustavne odredbe, te vratiti obnovljen spomenik 
Stipanu Filipoviću pok. Ante u njegov rodni Opuzen.
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Милорад Белић 
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.

UDK=341.322.5–053.6(497.11) "1944" 
94(497.11 Ваљево) "1944"
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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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ПРВИ И ЈЕДИНИ НОВЧАНИ ЗАВОД У МИОНИЦИ – 
КОЛУБАРСКА БАНКА

Апстракт: Oве године навршава се 100 година од покретања иниција-
тиве за оснивање, а идуће и сто година од оснивања првог и јединог нов-
чаног завода у Мионици - Колубарске банке. Ти велики јубилеји права су 
прилика да се подсетимо како је дошло до њеног оснивања, ко су били њени 
оснивачи и најистакнутији чланови, шта је она и како радила. Посебно да 
сагледамо шта је она значила за развој Мионице и њене привреде, па и мно-
го шире. Међутим, јако мало писаних докумената о њој је сачувано, а и оно 
мало што их има разастрто је по бројним установама и породицама. У из-
ради овог рада коришћена су документа која се налазе на чувању у Архиву 
Југославије - Фонд Министарства трговине и индустрије, Међуопштинском 
историјском архива Ваљево - у Збирци поклона и код малог броја поједина-
ца. Пре свега, пронађена су Правила банке и неколико докумената о њеном 
пословању.

Кључне речи: банке, новчани заводи, новац, капитал, привреда, тргови-
на, занатство, Мионица, ваљевски округ

Као што се зна Мионица је једна од шест општина Колубар-
ског округа. Њена територија простире се на споју између ни-
ског Колубарског басена на северу и планинског залеђа Маље-
на и Сувобора на југу. На Маљену је познато туристичко место 
Дивчибаре, а планина Маљен је и развође сливова Колубаре и 
Западне Мораве. На југоистоку мионичке општине налази се 
Бања Врујци.

Површина општинског атара износи 329 квадратних кило-
метара, са рељефним контрастима заталасаних предела побрђа 
и брдско-планинских подручја, испресецана речним токовима 
и долинама. Попут шумадијске регије овај простор чини 66,1% 
пољопривредно, 28,1 шумско и само 5,8% неплодно земљиште. 

UDK=336.71(497.11 Мионица) 
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Општина Мионица има 36 насеља у 35 катастарских општина, 
међусобно зависних и функционално повезаних. Просечна ве-
личнина насеља је 9,1 квадратни километар. Само је општинско 
средиште варошица, а све остало су сеоска насеља.

Три године након последњег пописа становништва у Мионич-
кој општини је живело 16.043 житеља или њих 49 на један ква-
дратни километар. У општинском центру живи нешто мање од 
3.000 становника. Целокупно становништво општине Мионица 
концентрисано је у 5.400 домаћинстава, са структуралним об-
ележјем од 71% пољопривредног становништва у 3.500 газдин-
става, док се остало становништво углавном бави услужним, а 
мањи број индустријским делатностима. Последњих деценија 
бележи се пад наталитета и раст морталитета, као и учестале 
миграције. Посебно забрињава чињеница да просечна старост 
житеља износи 43 године.1 

Вредни људи Мионичке општине баве се свим гранама пољо-
привреде а највише земљорадњом, сточарством и воћарством. 
Поред плодног земљишта и шумских комплекса, овде је и долина 
вода и не мало рудно благо. Последњих година све више пажње 
се поклања развоју трговине, угоститељства, занатства, па и ин-
дустрије. Природа Мионичке општине је лепа и очувана, нема 
већих загађивача, па се све више развија и туризам. Ваздушна 
бања Дивчибаре и термални извори Врујци и Лепеница са ку-
палишним базенима представљају идеална места за поклонике 
очуване природе и одмора. Са мноштвом природних занимљи-
вости, цркава и других верских објеката, културно-историјских 
места и споменика овде је и све више услова за интензиван раз-
вој сеоског туризма. У побрђу има доста разноврсне дивљачи 
(зец, лисица, срна, дивља свиња, фазан, препелица, дивљи голуб, 
дивље гуске и патке). У овдашњим рекама и речицама (Колуба-
ри, Топлици, Лепеници, Манастирици и Паклешници) има рибе.

У овом крају су се одиграли многи значајни историјски до-
гађаји. Своје трагове оставио је праисторијски човек, Келти и 
Илири. Био је под римском доминацијом, затим у саставу српске 
средњовековне државе, живело се под турском петовековном 
доминацијом, па и аустроугарском и немачком окупацијом. Де-

1 Милорад Радојчић: Завичај војводе Мишића – Мионичка општина, Бео-
град, 2008, 48 - 88.
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лимчно на овим просторима одвијала се чувена Колубарска бит-
ка. У његовој ближој околини почетком II светска рата почела 
су се развијати оба антифашистичка покрета (четнички и пар-
тизански) који су се касније међусобно поделили, водили бра-
тоубилачки рат и довели до великог раздора у народу. О свему 
томе сведоче бројна археолошка налазишта, остаци некадашњих 
градова, старе цркве, стара здања и бројна спомен-обележја..

Народ у овом крају давао је увек јак отпор сваком непри-
јатељу. Посебно бурни догађаји одиграли су се у Првом срп-
ском устанку, Првом и и Другом светском рату. Под вођством 
кнежева Грбовића из Мратишића, Јовице Милутиновића из 
Санковића, Раке Тешића из Мионице и других устаника уче-
ствовало се у многим борбама и другим акцијама. Мионичани 
су се храбро борили и у Првом светском рату за своје нацио-
нално ослобођење. Чувени војсковођа из Великог рата, војвода 
Живојин Мишић, рођен је у мионичком селу Струганику, за-
уставио је јединице Прве српске армије на мионичком мосту 
а потом их трансформисао и извојевао величанствену победу 
у Колубарској бици која се и даље изучава на многим војним 
школама и другим сличним установама у свету.

Мионица се развила у атару истоименог села, које се први пут 
помиње у писаним историјским изворима 1735. године када су у 
овим крајевима владали Аустријанци. Пошто је, поред Ваљева, 

Мионица између два светска рата
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постала значајан економски и политички центар горње (ваљев-
ске) Колубаре, Мионица је проглашена за варошицу.2 Од тада 
почиње њен интензивнији развој. Дуго је овде било седиште Ко-
лубарског среза у Округу ваљевском. Нажалост, ни то није било 
довољно да се Мионица и њена околина брже и боље развијају па 
се оно и даље убраја у недовољно развијена подручја.

Зачеци банкарства код нас

За време вишевековне отоманске окупације стање у привреди 
је било на ниском нивоу развоја, па нису постојали ни услови за 
успостављање финансијских организација, као што су новчани 
заводи, банке, штедионице, сличне установе и организације које 
би могле подстаћи њен бржи развој. Привреду је чинила уситње-
на занатска и еснафска производња, ситно занатство, сточарст-
во и земљорадња. Самим тим, банкарско-новчани робни посло-
ви међу сељацима и другим ситним посединцима били су нераз-
вијени и заостајали су за земљама у окружењу. 

Ипак, новац као платежно средство био је потребан локалном 
становништву за измирење разних обавеза, као што су: харач, 
куповина соли, разних оруђа за рад, посуђа за јело итд. До новца 
се најчешће долазило продајом сопствених (пољопривредних) 
производа и извозом стоке, меса, сира, коже, дрва и грађе. Како 
ни тих производа није бивало довољно, а био је и отежан њи-
хов пласман, то је излаз тражен у кредитирању. До половине де-
ветнаестог века је доминирао робни кредит који се одвијао тако 
што су трговци из мањих места на пролеће добијали потребну 
робу из Београда, Ваљева и других већих места с обавезом да 
је плате у натури после жетве. Кредитирање сељака се одвијало 
кроз стварање резерви у пољопривредним производима за слу-
чај слабе жетве и глади.

Према писању проф. др Богумила Храбака, средином XIX века 
Србија је у погледу увоза и извоза била подређена Аустрији.3 

2 Као што се зна постојала је и доња (београдска) Колубара око Лазаревца у 
адиминистративно територијалном смислу углавном је припадала Београд-
ском округу. 
3 Богумил Храбак: Банке и акционарска друштва у Ваљеву и округу између 
два светска рата у књизи Ваљево - постанак и и успон градског седишта, тј. 
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Истовремено су у Србији владале тешкоће у погледу кредити-
рања привреде. Излаз из новчане кризе Српске новине тражиле 
су у оснивању Српске народне банке, као централне финансијке 
(новчане) установе, која би уједно била и емисиона банка новца.4 
Идеје се, међутим, нису могле остварити без подршке банкар-
ских кругова у Пешти и Бечу. Преговори су закључени 4. марта 
1869, на основу којих је образована Прва српска банка, чију је 
управу сачињавало осам београдских акционара и три представ-
ника Пештанске банке. Одмах затим, основане су прве четири 
пословне банке – Београдски кредитни завод (1870), Смедерев-
ска кредитна банка (1871), Пожаревачка банка (1871) и Ваљев-
ска штедионица (1871). Октобра 1871. усвојен је закон којим су 
основане окружне штедионице у Смедереву, Крагујевцу, Чачку и 
Ужицу. Као што се види Ваљево је међу првим варошима у Ср-
бији добило новчани завод у виду штедионице 

Оснивање тих банака и њихови пословни успеси покренули 
су многе имућније људе (пре свега трговце, занатије, па и поје-
дине интелектуалце) и у другим местима на мобилисање својих 
средстава и оснивање сличних новчаних завода. Ширење мреже 
банака и других новчаних завода требало је да допринесе убрза-
нијем развоју мале (ситне) привреде, занатства и трговине, па и 
њиховом бржем повезивању у окружењу. 

Дакле, за бржи и разноврснији развој привреде била су неоп-
ходна финансијска средства, па су се први приватни новчани за-
води појавили још 1871. године у Београду, Смедереву и Ваљеву, 
а затим и почели множити.5 Недостатак новца током Царинског 
рата са Аустроугарском створио је на новчаном тржишту Србије 
повољне услове за појаву великог броја есконтних банака. Већ 
до краја 1908. године број новчаних завода нарастао је на 140, са 
уплаћеним капиталом од 47 милиона динара, а само три године 
касније њихов број се попео на 162.6

зборнику саопштења са начног скупа поводом шест векова најстаријег поме-
на Ваљева у историјским изворима одржаног 8-10. октобра 1993.., године у 
Ваљеву, Ваљево, 1994, 333.
4 Српске новине, Београд, 18. јуни 1845. године. 
5 Митровић А: Стране банке у Србији 1878-1914, политика, прогрес, европски 
оквири, Београд 2004, 33.
6 Бецић И. М. Власотиначка трговачка банка, Лесковачки зборник, св, LVI, 
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За време Првог светског рата многи новчани заводи у Србији 
били су оштећени, опљачкани и ометани у пословању. Зато је по 
окончању рата број банака на простору Србије био мањи за око 
трећину, а неке од њих нису биле у стању да наставе са радом. 
У Србији је пред избијање Великог рата било око 200 новчаних 
завода, док се њихов број 1919. године свео на 132, oд кojих je 
45 радило нa простору Београда, a 87 у унутрашњости Србије. 
Већ из ових података јасно се види да неколико десетина бана-
ка није било у могућности да настави са радом и престале су да 
постоје, мaдa сe дeo њих спојио са неком јачом банком или су се 
две и више банака сличне финансијске снаге удруживале и тиме 
створиле један, али финансијски јачи новчани завод. Потребе 
тржишта новца утицале су на то да се већ до краја 1922. године 
број банака у Београду повећа на 48, док је у осталом делу Србије 
број банака нарастао на стотину.7 

 И локални новчани заводи оснивани на територији Србије 
претрпели су значајну материјалну штету у Великом рату. Не-
ретко, она је била праћена и људским жртвама, а број пострада-
лог становништва на простору Србије тада је процењиван на 25-
30 oдсто, док je материјална штета представљала вредност бруто 
државног производа за више година. Oнo штo oкупационе снаге 
нису могле однети било је уништавано, тако да је српска војска 
приликом ослобођења домовине наилазила на празне домове, 
рушевине, демонтиране и уништене фабрике. Ратна штета коју 
је Краљевина Србија претрпела у Првом светском рату најпре је 
процењена на пет до седам милијарди златних франака, док је у 
банкарству износила 100 милиона златних франка.8

Интензивиране активности на обнови ратом опустошене зе-
мље тражиле су знатно већа финансијска средства, али и анга-
жовање што већег броја грађана. Отуда на иницијативу мудрих 
и писмених људи већ у првим поратним годинама долази до oс-
нивања привредних банкарских, културних, спортских и других 

Лесковац 2016; Kраљевина Срба, Хрвата у словенаца, Алманах 1921-1922, I, 
Загреб 1922, 125
7 Бецић И. М. , Краљевски трговачки кредитни завод, у часопису Наша 
прошлост, Краљево,. св.16, 2015. 44
8 Чалић, M. Ж: Социјална историја Србије 1815–1941, Успорени напредак у 
индустријализацији, Београд , 2004: 203
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организација и удружења која су се активно укључила у обнову 
и развој земље. На тим основама развијена је и мрежа банкар-
ских организација и новчаних завода, који су допринели бржем 
и већем промету новца, али и напретку привреде, занатства, тр-
говине и других делатости у новоформираној држави. 

Иницијатива за оснивање Колубарске банке

Између два светска рата у Ваљевском округу постојало је десе-
так новчаних завода – банака. Једна од њих звала се Колубарска 
банка и скоро четврт века радила је у Мионици и располагала са 
основним капиталом од милион динара.9 Циљ њеног оснивања 
био је помагање привредника и пољопривредника повољним 
кредитима, али и развијање духа производње и штедње. Мада је 
од престанка њеног рада прошло више од пет и по деценија о њој 
се у овом крају, па и шире, још увек врло мало зна, па и говори 
и пише.

Нема писаних података о томе ко је 
непосредно иницирао њено оснивање. 
Има индиција да је то урадио Вићентије 
Вића Матић (Ратковац, Лајковац, 1865 
– Ваљево, 1957) са својим пријатељима 
и познаницима. На то указује и чиње-
ница да је прихватио да буде њен први 
књиговођа, па и чињеница да је највише 
био информисан о раду сличних бана-
ка. Као што се види он потиче из поме-
нутог лајковачког села које је тада при-
падало Колубарском срезу, у Округу 
ваљевском. Завршио је ратарску школу, 
те и био први и вишегодишњи срески 

економ у њему. Уз то, био је веома активан у Српском пољопри-
вредном друштву и председник њихове подружнице у Миони-
ци. У то време био је посланик Радикалне странке овог среза у 
Народној скупштин (1921 - 1927), секретар Министарства пољо-

9 Зоран Јоксимовић: Револуционарни раднички покрет у ваљевском крају 
1919- 1941, Ваљево, 1981, и Милан Трипковић: Привреда ваљевског краја 1800-
1941. у књизи Подрињско-колубарски регион, Шабац, 1982..

Вићентије Вића Матић
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привреде и вода, па и већник Дринске бановине у Сарајеву. По-
знато је да је и раније покретао и водио неке сличне акције, те да 
је радио на оснивању Среског расадника у Мионици и да је дао 
значајан допринос његовом развоју. Био је учесник балканских 
и Првог светског рата, а заробљен је 1915. године у Лепосавићу и 
интерниран у Немачку у заробљеништво, где је остао до његовог 
окончања. Био је сарадник листова Тежак, Одјек и Самоуправа.10

Његови најближи сарадници на овом значајном послу били 
су: учитељ Миливоје Пауновић (1869, Санковић – Мионица 
1963), који је своје ученике учио разним пољопривредним радо-
вима (калемљењу, пчеларењу, савременом повртарству итд), а и 
сам је био напредан пољопривредни произвођач и организатор 
бројних акција и активности; тадашњи срески економ Стојан 
Гладовић11 (Комирић, Осечина, 1886 – Уб, 1932), који се поред 
систематског рада на унапређењу пољопривреде доста ангажо-
вао и у друштвеном животу ове локалне средине, а нарочито 
на популарисању и организовању културно - забавног живота 
у коме је учествови као редитељ и глумац)12. Ту иницијативу су 
прихватили и свестрано подржали: најпре трговац гвожђар-
ски потом трговац колонијалне робе Милан Тодоровић, који је 
био и председник Мионичке општине; Јаков Милиновић Чавра 
из Санковића, трговац текстилом и производима од текстила 
и власник узорног винограда; чувени кафеџија Велимир Веља 
Обрадовић (1865 -1945), родом из села Роге код Пожеге, чија је 
супруга Милка била вишегодишња председница Женске подру-
жине у Мионици и иницијатор више акција међу којима је и от-
варање женске школе и припрема изградње подружинског дома; 
економ Милутин Поповић, раније управник филијале Бабајић, 
који је у два мандата био председник Општине варошице Мио-
ница; Љубомир Новчић, трговац пољопривредним производи-
ма, досељен из Ракара и још неки. 

10 Милорад Радојчић: Вићентије Вића Матић, лист Запис, Мионица, 15. сеп-
тембар 2005, 14 и З.Ранковић: Матић, Вићентије, у Биографском лексикону 
ваљевског краја, Ваљево 2007/2008, књ. 3, 7-8
11 З. Ранковић: Гладовић, Стојан у Биографском лексикону ваљевског краја, 
Ваљево 1996/1997, књ. 1, 231.
12 Временоm он се повукао из твих активности због преласка на професио-
нални рад у Уб.
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У молби коју су 23. априла 1922. године послали Министарст-
ву трговине и индустрије Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, 
22 житеља Мионице и још неких насеља у Срезу колубарском 
Округа ваљевског затражили су да им се одобри оснивање Ак-
ционарског друштва Колубарска банка у Мионици, наглаша-
вајући да у њиховом срезу не постоји било какав новчани завод. 
Ту молбу су потписали већ поменути: Миливоје Ж. Пауновић, 
Милан Тодоровић, Љубомир М. Новчић, Милутин М. Поповић, 
Јаков Р. Милиновић, Велимир П. Обрадовић, Стојан Гладовић, 
Вићентије Матић, али и Миладин Ив. Драгићевић, трговац; Дра-
гомир Обрадовић, механџија; Раденко Живковић, економ; Ми-
лутин А. Ђорђевић економ, сви из Мионице; Милорад С. Мило-
шевић, свештеник из Пауна; Лука Р. Ђуричић, економ из Рајко-
вића; Стојадин С. Читаковић економ из Горњег Мушића; Милан 
Ж. Павловић економ из Маркове Цркве; Урош Б. Читаковић, 
економ из Горњег Мушића; Чеда Драгутиновић, ковач из Горње 
Топлице; Јоксим Миаиловић, економ из Попадића; те Војислав 
Ковачевић, економ и Нинко Милић, књижар из Мионице. Они 
су својим потписима потврдили да су сложни у намери да оснују 
наведено акционарско друштво. Међутим, касније се испостави-
ло да су од тога одустали Војислав Ковачевић, Јоксим Миаило-
вић, Стојан Гладовић, Раденко Живковић и Милутин А. Ђорђе-
вић, па се и не помињу међу оснивачима.13

У образложењу своје намере они наглашавају да је вероватно 
познато да је варошица Мионица богата са својим привредним 
производима а нарочито добрим шљивама, за које се нарочито 
као суве узимају милиони, а тако и са осталим воћем и стоком. 
Како су и ове године добри изгледи за обилат род шљива и како 
се наш народ још није навикао да по подмирењу нужних домаћих 
потреба, вишаак као сваку резерву оставља за старост за ван-
редне потребе и рђаве године, већ претекли новац или немили-
це за разне луксузе троши или их чува у својој кући, те не само 
што новац бесплодно држи, већ тиме себе и све укућане излаже 
опасности од напада рђавих људи, са чега се дешава да поједини 
домаћини своје производе иако су квару и ризику изложени не про-
дају да не би тиме привикули пажњу рђавих људи. Да би и грађа-

13 Милорад Радојчић. Колубарска банка у зборнику текстова Мионица и Ми-
оничани, Ваљево 1995, 87. 



Милорад Радојчић

108

ни овог среза сав претек своје јесење готовине могли без великог 
пута и трошка улагати на сигурном месту на приплод, те се 
тако и почели навикавати на штедњу, а у пролеће опет без већег 
трошка уложени новац по потреби узимати, чиме би се помо-
гла како штедња, тако и привреда и трговина, па молимо г. ми-
нистра да нам на основу чланова 5. и 9. Закона о акционарским 
друштвима изволи одобрити оснивање акционарског друштва, 
а по прописима истог Закона које ће се звати Колубарска банка, 
јер у овом срезу ни један новчани завод не постоји’’.14

Припреме за њено оснивање

На основу одобрења министра трговине и индустрије, бр. 2 
485, од 1. јуна 1922. године приступило се образовању Оснивач-
ког одбора, припреми друштвених правила и упису акција. У 
њеном Оснивачком одбору су били Милан Тодоровић председ-
ник, а чланови Миливоје Пауновић, Милутин Поповић и Љу-
бомир Новчић. Дужност првог књиговође обављао је Вићентије 
Матић, а благајника Велимир Обрадовић. Договорено је да глав-
ница банке износи 1.000.000 динара, која је подељена у два кола 
са по 2.500 акција, а свака акција вредела је по 200 динара. Акције 
су гласиле на доносиоце. Сваку акцју требало је уплатити у року 
од једне године. При упису акција полагало се и по 20 динара на 
име уплате и 10 динара на име основних трошкова за сваку ак-
цију. Пошто због слабог рода шљива и других пољопривредних 
производа упис акција није окончан у договореном периоду – до 
краја 1923. године, он је продужен и у 1924. години.

Правила Колубарске банке потврђена су 1. јула 1922. године 
а планирано је да ова банка траје 50 година. Предвиђено је да 
одговара својом целокупном имовином и резервним фондом, за 
све своје обавезе према трећим лицима, а акционари само до но-
миналних вредности својих акција. Банчини органи су: Управ-
ни одбор, Надзорни одбор, Збор акционара и службено особље. 
Управни одбор сачињавало је седам изабраних акционара стал-
но настањених на подручју Среза колубарског. Занимљиво је да 
су чланови Управног одбора били дужни пре ступања на дуж-

14 Архив Југославије, Београд, Фонд Министарства трговине и индустрије, 
бр. 5, фасцикла бр 1332, дос. 2316,
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ност банци положити по 20 акција ове банке. Чланови Управног 
и Надзорног одбора за присуство седницама добијали су по 30 
динара, а чланови Управног одбор за дежурство у банци дневно 
и до 40 динара. Чланом 17. био је предвиђен избор управника 
банке а чланом 16. било је регулисано да председник Управног 

Насловна страна Правила Колубарске банке
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одбора врши дужност управника до његовог избора и да зато 
има дневницу до 50 динара.15 И поред више покушаја нисмо мо-
гли утврдити да је било кад изабран управник банке, па изгледа 
да је и ту дужност стално вршио председник Управног одбора. 

Утврђено је да је једини запослени 
чиновник у Колубарској банци био 
Душан Трипковић, рођен 1903. године 
у породици Милана Трипковића (Ба-
рајево код Београда, 1875 – Мионица 
1938), дугогодишњег свештеника - 
проте у Крчмару, Горњем Лајковцу и 
Мионици,. Као најбољи ученик своје 
генерације Трговачке академије у Бео-
граду добио је стално заполење у њој 
и ту провео цео радни век. И поред 
урођеног ивалидитета, веома вредно 
и савесно обаваљао је све књиговод-
ствене и благајничке послове. Упоре-
до са радом у банци бавио бавио се и 
новинарством. Тим поводом, његов 
синовац Милан Трипковић, магистар 

историјских наука и архивски посланик је записао: „Импресио-
нира обимом свога рада, лепим стилом и питком речју, разноврс-
ном тематиком. Његови дописи су студије у малом, а нарочито 
у економским, културним и политичким темама. Уз то он је 
оснивач Културно-просветног друштва „Милован Ђ. Глишић“ и 
његов први председник (1936). Покушао је и да издаје новине у Ми-
оници. Вредан је пажње и његов рад на писању књиге „Ваљевска 
Колубара“, коју је замислио на 300 – 400 страна. На жалост ни са 
новинама ни са књигом није имао успеха.“16 Његови чланци – до-
писи објављивани су у 19 листова и часописа у Ваљеву, Београду, 
Сарајеву и још по неком месту, а до сада се зна за око 750 њего-
вих објављених прилога. Бавио се и писањем драмских текстова, 
а једна од његових драма изведена је на програму Радио Београда 

15 Међуопштински исзоријски архив Ваљево, Зборка поклона – Правила Ко-
лубарске банке.
16 Милан Трипковић: Писана реч о историји Ваљевске Колубаре у зборнику 
текстова Мионица и Мионичани, Ваљево 1995, 222. 

Душан Трипковић, 
банкарски чиновник и 

новинар
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пред Други светски рат. Био је у браку са Лепосавом Недовић 
(1895-1977), домаћицом из Мионице, али деце нису имали. По-
сле дуге и тешке болести умро је 12. септембра 1977. године у 
Мионици, где је и сахрањен.

Други Миланов син, Милорад Трипковић, такође се бавио 
финансијским пословима, али као порезник, порески инспектор 
или шеф пореске управе. Радио је у више места, а своју радну 
каријеру и живот окончао је у Ваљеву. Његови синови, а Душа-
нови синовци, су били познате и успешне јавне личности. Зоран 
Трипковић, дипломирани социјални радник и спортски нови-
нар, био је дугогодишњи директор, главни и одговорни уредник 
Радио Ваљева, који се уз то бавио и спортском историјом Ваље-
ва и околине. Већ поменути Милан Трипковић био је магистар 
историјских наука, гимназијски професор и просветни савет-
ник, а извесно време и архивиста и директор Међуопштинског 
историјског архива Ваљево. Познат је и као аутор више књига и 
других вредних радова из завичајне историје. 

Оснивање Колубарске банке

По писању новинара Здравка Ранковића, по рођењу Миони-
чанина, у хронологији под називом „У 19 и 20. веку – Летопис“, 
која је објављена као прилог књиге Љубомира Недељковића 
„Мионица, од куће до куће“ пише: 1922, 23. април – Основана је 
у Мионици Колубарска банка са капиталом од 1.000. 000 динара 
(5.000 акција по 200 динара.) Почела је да ради 24. јануара 1924. 
године.17 

Није реално да се датум предаје захтева за одобрење Правила 
Колубарске банке у Мионици прихвати као датум њеног осни-
вања. Тим пре што се зна да је тај Захтев примљен и заведен у 
Министарстсву трговине и индустрије Краљевине Срба, Хрвата 
и Словенаца, под редним бројем 2 485, од 3. маја 1922. године. Та-
кође, познато је да су та Правила Колубарске задруге у Мионици 
одобрена тек 1. јуна 1922. године.18 

17 Здравко Ранковић: У 19 и 20. веку – Летопис, који је објављен као прилог 
књиге Љубомира Недељковића Мионица, од куће до куће - уочи Другог свет-
ског рата, Ваљео, 2006, 153.
18 Међуопштински историјски архив Ваљево, Зборка поклона – Правила Ко-
лубарске банке.
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С тим у вези треба подсетути да је 19. јануара 1924. године у 
Мионици, у Кевића кафани, одржан први Збор акционара Ко-
лубарске банке. Присуствовало му је 238 акционара са 4.120 ак-
ција и с правом на 1.813 гласова. Међу акционарима највише је 
било имућних трговаца, занатлија, и сељака али и државних чи-
новника којима је за пословање био неопходан капитал већи од 
оног којег су поседовали или су желели да још више оплоде онај 
који су имали. Поједини акционари били су из Београда, Ваљева, 
Обреновца и још неких места. Другим речима њих 146 живело 
је ван Мионице. После варошице Мионице највише акционара 
било је са подручја бившег колубарског среза. Међу њима најви-
ше је било житеља села Мионице, Санковића, Осеченице, Горњег 
Мушића и Дучића.19 

Осам акционара имало је по више од сто акција, па су доми-
нантну улогу у раду ове банке имали: Јаков Милиновић (са 244 
акције), Вићентије Матић (194), Иван Степановић (184), Љубо-
мир Новчић (180), Милан Тодоровић (164), Велимир Обрадовић 
и Милутин Поповић (по 147) и Мирко Марјановић (100 акција). 
Са другим члановима својих породица они су имали чак 1.848 
акција, што јасно говори о њиховој снази и утицају у њој. 

19 Милорад Радојчић. Колубарска банка у зборнику текстова Мионица и Ми-
оничани, Ваљево 1995, 88-89. 

Keвића кафана уочи II светског рата
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Међу акционарима ове банке било је и веома познатих лич-
ности и других угледних грађана, као што су: Марко Ђуричић, 
родом из Ваљева, министар у више влада, члан и председник 
Државног савета у Београду; Коста Алексић, трговац и народни 
посланик из Јовање код Ваљева; Драгомир Самокресовић Џема, 
грађевински инжењер, народни посланик и радикалски лидер из 
Ваљева; Вићентије Вића Матић, о коме је већ детаљно било речи; 
Милорад Милићевић, начелник Колубарског среза итд. Уз њих, 
било је и бар десетак председника општина, свештеника, учи-
теља и других школованих људи. Њихово присуство омогућава-
ло је установи „добар глас“, али и њима политички и сваки други 
утицај на клијенте банке. 

Занимљиво је да је међу акционарима било и других чланова 
породица најимућнијих, па и мале деце коју су уписивали њихо-
ви родитељи. Неки од њих су касније постали и веома познати, 
попут, сада већ покојних др Александра Аце Обрадовића, лекара 
и фудбалског ‚’мага’’ и др Бранислава Пуше Драгићевића, чуве-
ног лекара - хирурга и професора Медицинског факултета Уни-
верзитета у Београду и других. 

Међу акционарима ове банке највише је било присталица Ра-
дикалне странке. Кафеџија и трговац Велимир Обрадовић, учи-
тељ Миливоје Пауновић и трговац Јаков Милиновић годинама 
су бивали и радикалски прваци у Колубарском срезу. Тврдило се 
да су они користили свој утицај у Колубарској банци на остале 

акционаре, па и друге кориснике бан-
карских услуга да би на парламентр-
ним и локалним изборима гласали за 
кандидате радикалне странке.

На оснивачком је збору, коме је пред-
седавао учитељ Миливоје Ж. Пауно-
вић, а записник водио Светислав Ми-
лисављевић, деловођа из Горњег Му-
шића, изабран и први Управни одбор 
ове банке. У њега су ушли: Велимир 
Обрадовић, Милан Тодоровић, Вићен-
тије Матић, Иван Степановић, Љубо-
мир Новчић, Јаков Милиновић и Ми-
лутин Поповић. Први Надзорни одбор Миливоје Пауновић
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Колубарске банке сачињавали су: Миливоје Пауновић, Милован 
Ђорђевић, Чеда Драгутиновић, Бранко Димитријевић и Власти-
мир Ћосић. Дакле, први председници Управног и Надзорног 
одбора постали су акционари који су приликом гласања добили 
највише гласова – Велимир Обрадовић и Миливоје Пауновић.

Тако је 19. јануара 1924. године образовано Акционарско 
друштво Колубарска банка у Мионици, са седиштем у Улици 
Војводе Мишића бр. 40.20 Неки аутори погрешно пишу да је 
управник те банке био банкарски чиновник Душко Трипковић. 
Према писању учитеља Миливоја Крстића ова банка била је сме-
штена испред берберске радње Раше Гогића и кафане ‚’Берза’’ 
Рада Жиловића. Дакле, била је смештена у најужем центру ове 
колубарске варошице, у једној од две куће Драгића Миливоје-
вића (Дрлаче, код Љубовије, 1864 – Мионица, 1918) познатог ми-
оничког трговца колонијалном робом.21 У првој радила је банка, 
а у другој био је Драгићев локал. Пре него што је почела са радом 
протоколисана је код Ваљевског првостепеног суда. Од почетка 
рада ова банка је есконтовала менице, давала зајмове на хартије 
од вредности, примала улоге на штедњу и обављала друге посло-
ве новчаних завода. 

Организација рада

Према члану 8. Правила Колубарске банке она је вршила ове 
послове: 1) Ради потпомагања земљорадника у кредиту, оснива 
по општинама Земљорадничке заједнице од својих акционара. 
Начин оснивања ових зајеница прописаће Управни одбор пра-
вилником; 2) Даје зајмове појединцима и члановима Земљорад-
ничких заједница на текуће рачуне, на подлози залога, менице, 
солидарног јемства и на друге начине које Управни одбор пропи-
ше; 3) Набавља пољопривредне справе и алате, приплодну стоку 
и семење, и даје на кредит у првом реду својим акционарима и 
Земљорадничким заједницама потом и осталим земљорадни-
цима; 4) Посредује у продаји земљорадничких производа и за-

20 Љубомир Недељковић: Мионица, од куће до куће - уочи Другог светзског 
рата, Ваљео, 2006,, 36-37..
21 Милорад Радојчић: Мионичани у ратовима 1912- 1918. Поменик ратним 
жртвама, Мионица – Београд, 2020, 532-533.
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натских прерађевина, прима их у комисион и даје зајмове на ову 
робу; 5) Набавља храну оскудним акционарима, нарочито акци-
онарима Земљорадничких заједница и даје на кредит; 6) Ради на 
развијању пољопривреде, индустрије, заната и трговине у месту 
и околини, потпомаже учешћем и кредитом; 7) Прима улоге на 
штедњу; 8) Врши и друге банкарске послове. Било је предвиђено 
да ближе одредбе о свим овим пословима детаљније пропише 
Управни одбор правилником.

Без дилеме добро су сагледане потребе грађана и јасно утврђе-
ни најважнији послови и задаци које би ова банка требала да 
извршава. Нажалост, пошто није сачувана целокупна архива о 
њеном раду и пословању, нисмо у могућности да детаљније са-
гледамо шта је, колико и како од прописаних послова Колубар-
ска банка извршавала. Стиче се утисак да се некима од њих није 
ни бавила. Тако на пример сва наша настојања да утврдимо да ли 
су реализоване одредбе из првог става 8. члана њених Правила 
о оснивању Земљорадничких заједница нису дала било каве ре-
зултате па верујем да оне и нису биле ни осниване. 

Управни одбор је орган Банке, који Банку пуноважно засту-
па према властима и сваком другом лицу. Он има овлашћење да 
врши све послове који не улазе у делокруг Збора и Надзорног 
одбора саобразно правилима. Управни одбор чини седам иза-
браних акционара а њихов мандат траје три године. Прве и дру-
ге године иступају коцком по два члана, а треће и остали. Члан 
који иступи могао је бити поново биран. На случај смрти или 
добровољног одступања њихова места се попуњавају на првом 
идућем збору. У случају да се њихов број толико смањи да Управ-
ни одбор не би могао доносити пуноважне закључке, дужност 
Надзорног одбора је да у року од десет дана касније сазове Збор 
акционара како би се то питање адекватно решило. 

Надзорни одбор чини пет чланова које бира Збор из редова 
акционара банке на три године. И њихова замена је као и чла-
нова Управног одбора. Он води надзор над целокупним радом 
Управног одбора, саобразно прописима Закона о акционарским 
друштвима. Он испитује и коначно утврђује биланс и о томе 
подноси сваке године извештај редовном збору акционара.

Чланом 26. Правила Колубарске банке предвиђено је да збо-
рови акционара могу бити редовни и ванредни и да се увек држе 
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у Мионици. Редовне зборове сазива Управни одбор сваке годи-
не, најкасније до краја месеца марта. Позив на збор са дневним 
редом објављује се у Службеним новинама најмање три пута на 
месец дана пред збор. Три акције дају на зборовима право на је-
дан глас, али нико не може имати више од десет гласова, па ма 
колико акција имао. О предлозима акционара који имају право 
гласа, може се на зборовима , које сусазвали Управни или Над-
зорни одбор, већати и решавати само онда, ако су дотичне пред-
логе поднели Управном , односно надзорном одбору на десет 
дана пре састанка Збора. Да би прелози били узети у разматрање 
неопходно је да их и на збору подржи најмање десет акционара.

Посебно је занимљив члан 30. Правила ове банке који регули-
ше да ко жели учествовати на збору дужан је положити код Банке 
своје акције најмање на три дана пре збора.На положене акције 
добија признаницу и улазницу на збор. На признаници мора бити 
означено: име и презиме акционара, колико је акција положио и 
на колико гласова има право. По завршетку збора депоноване ак-
ције се враћају сопственицима уз повраћај дате им признанице.22

Акционар може на збору учествовати у гласати само лично, 
или може другог акционара опуномоћити за то, али једног за све 
своје акције. Један акционар не може овако више заступати од 
једног акционара, изузев оне акционаре којима је он природни 
заступник. Збор је пуноважан, ако је на њему заступљено нај-
мање половина друштвених акција. Ако за први збор не буде 
депонована половина друштвених акција, и због тога буде од-
ложен, биће дужан Управни одбор у року од десет дана сазвати 
други збор, који ће пуноважно решавати, па било колико акција 
буде депоновано.

Ванредне зборове сазивају Управни, односни Надзорни од-
бор, кад то за потребно нађе. На овим зборовима председава 
председник оног одбора који је збор сазвао.

Конкуренција

Посебан вид кредитних установа биле су задруге, особито 
сеоске. Оне су биле деоничарски, акционарски заводи, само су 
имале знатно ужи делокруг рада: биле су штедионице и касе за 

22 Међуопштински исзоријски архив Ваљево, Зборка поклона – Правила Ко-
лубарске банке.
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узајамну новчану помоћ. Једна таква поратна установа у Ваље-
ву била је Ваљевска чиновничко-потрошачка задруга, основана 
1919. године. Десет година касније у Ваљеву је основана и Задру-
га државних службеника за набавку кредита која је била учлање-
на у Савез набављачких задруга државних чиновника. Пошто су 
се чиновници дотад искључиво задуживали код индивидуалних 
кредитора оне су требале да „врате достојанство и независност 
државних службеника у вршењу јавне службе“. Скупштина зад-
ругара одређивала је висину позајмице.  

По писању проф. др Богумила Храбака23 оснивању Колубарс-
ке банке последњих дана 1919. године предходило је формирање 
на неодређено време Мионичке земљорадничке задруге, чија 
су правила одобрена 10. јануара 1920. године. Задруга је осно-
вана на уделе, али деоничар одговара по основу солидарности 
за своту десет пута већу од вредности свог удела. Прву гарни-
туру (први сазив) Управног одбора те задруге сачињавали су: 
Љубомир Обрадовић, Пантелија Пајић и Војислав Марић сви из 
Мионице. Задруга је у већим количинама набавила средства за 
производњу и потрошњу задругара и примила је од њих аграрне 
производе да би их пласирала на тржишту. Сакупљала је и штед-
не улоге задругара. 

Као и све остале земљорадничке задруге штедно-кредитног 
типа и она је имала задатак да кредитира своје чланове, да даје 
позајмице онима који то заслужују и који су кадри да позајмље-
ни новац врате; да буди и шири свест о потреби штедњи и прима 
штедне улоге, а могла се бавити и набавком и продајом средста-
ва потребних земљорадницима, било за готов новац или на от-
плату. Према томе земљорадничко-кредитна задруга ове врсте 
није била кредитна задруга строго специјализованог типа. Друга 
карактерисика задружних правила је да члан кредитне задруге 
не може бити у исто време учлањен у другу задругу овог типа. 
Од осталих карактеристика ове врсте земљорадничких задруга 
треба истаћи да те задруге нису делиле добит члановима, већ се 

23 Богумил Храбак: Банке и акционарска друштва у Ваљеву и округу између 
два светска рата у књизи Ваљево - постанак и и успон градског седишта, тј. 
зборнику саопштења са начног скупа поводом шест векова најстаријег по-
мена Ваљева у историјским изворима одржаног 8-10. октобра 1993, године у 
Ваљеву, Ваљево, 1994, 354.
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сав вишак прихода уносио у резервни фонд; у случају гашења 
задруге – резервни фонд има се предати Савезу српских земљо-
радничких задруга који га чува док се у истом месту не оснује 
задруга истог типа и карактера.24 

Тих година у Мионици је основано и Удружење занатлија за 
Срез колубарски, а нешто касније јавила се и Занатлијска задру-
га за кредит и штедњу. На иницијативу мионичких занатлија и 
трговаца отворена је у Мионици Занатлијско трговачка школа. 
Њом је управљао већ више пута помињани учитељ Миливоје Ж. 
Пауновић, а наставу изводило пет наставника, у већини мио-
ничких учитеља. Радила је до 1931. године.25

За оснивање сеоских задруга били су заинтересовани богати 
сељаци и ојачали људи средњег имовног стања, тзв. средњаци, 
док су сиромашни земљорадници брзо увидели да земљорад-
ничке задруге не испуњавају њихова очекивања. Задругом су до-
некле могли избећи зависност од капиталистичких банака, али 
се преко њих падало у подређеност кулачком слоју.26

Колубарска банка уживала је многобројне повластице. Поред 
осталог, ако дужник о року не измири свој дуг, банка је имала пра-
во да се пре свих повереника и без судске помоћи наплати из оних 
предмета који су јој ради безбедности дуга дати у залогу. Она их 
продаје јавном лицитацијом. Ако што претекне по наплати глав-
ног дуга, интереса и трошкова, вратиће се подносиоцу залога. Та-
кође је било предвиђено да у свим споровима где би Колубарска 
банка основала тужбу на изводу својих књига, ти изводи ће има-
ти снагу полудоказа ако их фирмовођа овери својим потписом и 
печатом. Уколико се менице које су есконтоване код Колубарске 
банке не наплате на време, судови су на захтев банке пресуђивали 
интерес који је означен за те менице на есконтној листи. 

24 Милорад Радојчић: Задруге 1905 – 1941. у књизи Мионица и Миониччани, 
Ваљево 1995, 81- 87.
25 Здравко Ранковић, У 19 и 20. веку – Летопис, који је објављен као прилог 
књиге Љубомира Недељковића Мионица, од куће до куће - уочи Другог свет-
ског рата, Ваљео, 2006, 153.
26 Богумил Храбак: Банке и акционарска друштва у Ваљеву и округу између 
два светска рата у књизи Ваљево - постанак и и успон градског седишта, тј. 
зборнику саопштења са начног скупа поводом шест векова најстаријег по-
мена Ваљева у историјским изворима одржаног 8-10. октобра 1993, године у 
Ваљеву, Ваљево, 1994, 354.
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Пословање

У првом извештају Збора акционара, одржаном 1925. годи-
не, наглашава се да је банка на почетку свог рада имала много 
проблема. Поред извесних несналажења њен рад је отежавала и 
све израженија новчана криза, три узастопне градоносне године, 
неродица шљива итд. Током прве пословне године ова банка је 
примила на ‚’приплод’’ 90.682,50 динара, чиста добит износила је 
23.583,80 динара. Збор акционара је одлучио да се читава добит 
не дели већ да иде у резервни фонд. Чланом 35. Правила регу-
лисано је, пошто се измире сви трошкови, да се од чисте добити 
задржава 10% за резервни фонд; 2 % за пензиони фонд банчиних 
чиновника; 8% на име тантијема члановима управног одбора; 4% 
на име тантијема члановима надзорног одбора и 3% на име тан-
тијема банчиним чиновницима. Остатак чисте добити употре-
бљаван је према посебним одлукама Збора акционара. Такође, 
регулисано је да се дивиденда, која се не подиже за пет година, 
уноси у резервни фонд Банке

Нису сачувани многи завршни рачуни Колубарске банке у 
Мионици, па није могуће потпуније сагледати њено целокупно 
пословање. Последњи сачувани завршни рачун ове банке у Ар-
хиву Србије и Црне Горе27 у Београду је за 1928. годину, поднет 
Збору акционара 24. фебруара 1929. године. Из њега се види да 
је укупна имовина ове банке на дан 31. децембра 1928. године 
износила 2.200.053, 98 динара, од чега у готовом у благајни било 
је 4.264,48 динара. Како је банка тада у намештају имала 24.863, 
40 динара, може се претпоставити да је била солидно опремљена 
за ондашње прилике. Трошкови пословања у тој години су из-
носили: порези и прирези 49.990,50 динара; плате 30.000 дина-
ра; тантијеме 26.084,40 динара; административно-канцеларијски 
трошкови 25.084,40 динара и општински прирези и кулуци 
24.966 динара. Добитак је износио 354.990,50 динара; по основу 
камата 202.264,50 динара и по основу провизије на разне послове 
152.726 динара. У области камата, 148.706 динара остварено је 
по основу камата од есконтованих меница, 18.462,50 динара од 
зајмова на залоге и 35.096 динара по текућим рачунима.

27 Архив Југославије, Београд, Фонд Министарства трговине и индустрије, 
бр. 5, фасцикла бр 1332, дос. 2316, 
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Табела о делатности Колубарске банке у Мионици у основним 
сегментима била би следећа:28

Колубарска банка имала је доста проблема у текућем посло-
вању, нарочито после 1927. године, пошто су Београдска задруга 
и Извозна банка повукле дате зајмове па се она морала задужи-
вати и на другим странама под неповољнијим условима. Зато је 
одлучено да се кредитирају само они пољопривредни произвођа-
чи који су своје обавезе измиривали благовремено и потпуно. То 
је изазвало драстичан пад интересовања за рад Банке и за њене 
акције. Тако је збору 24. фебруара 1929. године присуствовало 
само 140 акционара, тек нешто више од половине, мада је међу 
њима било само 13 акционара који су имали мање од 30 акција, 
што показује да је дошло до значајнијег прегруписања капитала 
и веће концентрације моћи појединаца. 

Oд 1928. године евидентан је осетан пад и у пословању Ко-
лубарске банке а њена зарада бивала је све мања, a умртвљени 
капитал услед ненаплативих примета је 1930. године, кaдa je њи-
хова више него дупло повећана, што би да је било активно доне-
ло знатно већу камату. Уз велико пореско оптерећење Банка се 
нашла у ситуацији да није могла наплатити потраживања и по-
степено је постајала неликвидна. Додатан проблем представљао 
пласман расположивих средстава, а да би привукле клијенте, 
банка је смањила стопу.

На жалост, нема потпунијих података о пословању Банке у 
време најжешће економске кризе у свету, после 1929. године, али 
се основано претпоставља да је имала још веће проблеме, пошто 
су сви новчани заводи у ваљевском крају, па у целој земљи, 1932. 

28 Богумил Храбак: Банке и акционарска друштва у Ваљеву и округу између 
два светска рата у књизи Ваљево - постанак и и успон градског седишта, тј. 
зборнику саопштења са начног скупа поводом шест векова најстаријег по-
мена Ваљева у историјским изворима одржаног 8-10. октобра 1993, године у 
Ваљеву, Ваљево, 1994, 353.
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године били у кризи. Настало је неповерење у улагање новца у 
банке, нагло су подизани штедни улози, дошло је до опадања 
обима пословања и смањења каматних стопа.29 

Ликвидација Колубарске банке

Било је извесних дилема до када је постојала и радила ова 
Банка. Зоран Јоксимовић30 закључује да „ова банка није постоја-
ла све време између Првог и Другог светског рата. Иако се ова 
реченица може двосмислено тумачити јасна је асоцијација да 
она није радила до почетка Другог светског рата на нашим про-
сторима. У прилог томе иде и казивање једног од старијих Ми-
оничана – бојаџије Павла Поповића31 веровало се да је она пре-
стала са радом пре 1941. године, највероватније 1937/38. године. 

Према писању Зорана Трипковића, новинара из Ваљева, те 
дилеме су разрешене, пошто је у сачуваној заоставштини њего-
вог стрица Душана Трипковића пронађен драгоцен материјал о 

29 Милан Трипковић: Привреда ваљевског краја 1800-1941. у њизи Подрињско-
м колубарски регион, Шабац, 1982.
30 Зоран Јоксимовић: Револуционарни раднички покрет у ваљевском крају 
1919- 1941, Ваљево, 1981. 
31 Казивање Павла Поповића, бојаџије из Мионице 11. фебруара 1995, године.

Зграда у којој је радила Колубарска банка
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делатности Колубарске банке у Мионици32. Из њега се види да 
током Другог светског рата (1941-1944.) Банка није радила. Про-
сторије нису биле обезбеђене, па су многа документа и намештај 
нестали или пропали. После ослобођења, решењем Министарст-
ва финансија ФНРЈ, од 10. октобра 1946. године, именован је њен 
Ликвидациони одбор у саставу: Веселин Николић судија, Душан 
Трипковић банкарски чиновник и Милутин Дукић финансијски 
стручњак, који је 2. јануара 1947. године примио дужност од Ја-
кова Милиновића, председника Управног одбора банке и члано-
ва Миливоја Ж. Пауновића и Милутина И. Поповића. Предаја 
је извршена на основу завршног рачуна са стањем 31. децембар 
1946. године. Према сачињеном записнику актива је тада изно-
сила 1.599.166, 98 динара, пасива 1.722.370, а рекапитулација ак-
тиве и пасиве 123.253, 41 динар. Тада је укупан банчин капитал 
износио 92.805,75 динара, а фондова није било.

Ликвидациони одбор је имао доста посла јер је требало тач-
но установити чињенично стање, наплатити банчина потражи-
вања, санирати постојећи губитак, обештетити оштећене штеди-
ше и припремити њен Завршни ликвидациони рачун. Изгледа да 
је упоредо са тим пословима банка и даље радила са странкама, 
посебно акционарима, а о чему сведоче и спискови са уплата-
ма новца на штедњу из тог периода.33 Током рата највише штете 
претрпело је шездест шест штедиша и то 60 физичких и шест 
правних лица. Највеће штете имали су Одбор за подизање спо-
меника војводи Живојину Мишићу и Фонд за подизање Трго-
винског дома у Мионици. Слично су прошли и Говедарска зад-
руга у Мионици и Мионичка женска подружина пошто су све те 
инстутуције после рата угашене.

Дана 30. јуна 1948. године Ликвидациони одбор добио је 3% 
обвезница конвертованог дуга у износу од 64. 608. динара и по-
траживање од Народне банке 3% конвертованог дуга у износу 
од 7.184. динара на име датих у супергаранцију још пре рата за 
133 обвезника од 2 1/2 ратне штете и 40 акција Прив. агр. банке. 

32 Има индиција да је то материјал који се сада чува у Збирци поклона Међу-
општинског историјског архива Ваљева који су Архиву поклонили Душано-
ви синовци Зоран и Милан Трипковићи
33 Међуопштински исзоријски архив Ваљево, Зборка поклона – Правила Ко-
лубарске банке.
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Истовремено, Народна банка их обавештава да је те обвезнице 
предала на конверзију Државној инвестиционој банци, а које до 
тог дана нису примили.

Према подацима пронађеним у доступној архиви установље-
но је да потражиавања по залогама - ломбарду износе 3 419 ди-
нара, а да као покриће за то служе обвезнице 3% конвертова-
ног дуга у износу од 6 500 динара. Међутим, установљено је да 
је поред осталих књига током рата уништена и књига зајмова 
на залоге, те се услед тога не зна тачно која лица дугују по овим 
залогама. На оглас Ликвидационог одбора јавио се мали број.

Ликвидациони одбор правио је спискове дужника и писаним 
путем их позивао да измире своје обавезе. Тако је 2. септембра 
1947. године писаним путем обавестио Милку Обрадовић да је 
њен покојни муж Велимир Обрадовић, бивши кафеџија и трго-
вац из Мионице на дан 31. децембра 1946. године имао укупна 
дуговања од 47 982 динара, а то износи по текућем рачуну 26 762 
и по меничним обавезама 21 220 динара.

Овде се налазе и разни спискови дужника и по различитим 
околностима и са различитим износима, ликвидациони табак са 
обиљем најразоврснијих података, бројна објашњења различи-
тих ситуација насталих током вишгодишњег пословања ове бан-
ке. Ту је и део решења Среског суда у Пироту од 30. марта 1937. 
године којим је стављена забрана на исплату 1/3 плате дужника 
Живка Степанића, шефа Пореске управе у Пироту за надокнаду 
главног дуга од 1 000 динара са 6% интереса од 19. септембра 
1935. године, па до наплате 24. динара досуђених платним на-
логом, 20 динара на плаћене таксе и 70 динара на име осталих 
трошкова 

Када је већина планираних послова обављена и урађен Заврш-
ни ликвидациони биланс Колубарске банке она је 1. јула 1948. го-
дине и званично престала са радом. На дан 30. јуна 1948. године 
њена актива је износила 141.187,75 динара а пасива 67.457. Тако 
је њен укупан биланс износио 73.730,75 динара, што значи да је у 
то време Колубарска банка у Мионици била без губитака.

Било је и неких недоумица у погледу висине камата које су 
банке наплаћивале. Према писању Зорана Јоксимовића у књи-
зи Револуционарни раднички покрет у Ваљевском крају 1919-
1941, најнижа камата код банака у ваљевском крају била је 36 
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процената. Међутим, 28.јануара 1935. године Колубарска банка у 
Мионици писмено се обратила Министарству трговине и инду-
стрије с молбом за тумачење да ли је каматна стопа од 16% коју 
наплаћују неки новчани заводи у Ваљеву и још неким местима 
законита и питају како је и они могу примењивати, када је њима 
одобрена само стопа од 11%. Изгледа да Јоксимовић пише и о 
додатним каматама које су примењивале све банке по основу об-
авезног осигурања, откупа акција итд.

 О улози и доприносу Колубарске банке у Мионици постоје 
различита, чак и врло опречна мишљења. Уместо било каквих 
коначних закључака, подсетићемо прво на неке изјаве и запа-
жања. Говорећи о њеном пословању Живко Лаловић из Санко-
вића, припадник револуционарног покрета и први председник 
илегалног Народноослободилачког одбора у Мионици 1941. го-
дине, констатује: Том банком су управљали Миливоје Пауновић, 
Миилутин Поповић, Веља Обрадовић и Јаков Милиновић. Сви 
људи су билин задужени, па чак и они који су били акционари са 
села. Неки су остајали без ичега па су им вршене и принудне на-
плате дуга. Због тога је та банка изгубила поверење људи са села. 
Од оних који су били презадужени код ове банке можемо помену-
ти Сретена Текића, Стојана Милиновића и Војислава Коваче-
вића. Било је планирано и подизање споменика војводи Мишићу, 
али кад је банка ликвидирана онда су ови који су руководили том 
банком ликвидирали и тај новац који је био прикупљен за тај 
споменик, ишчезао је и од споменика није било ништа.34.

Аутори публикације Мионица35 између осталог пишу: Бан-
ка није помагала привреди. Новац је позајмљиван сељацима и 
занатлијама са каматом и провизијом и од 24%, сељак се био 
толико задужио да никоме није могао да плаћа. Новинар Зоран 
Јоксимовић36 иде и даље па тврди да ни једна од банака у ваљев-
ском крају није директно кредитирала сељака. Кредитирањем 

34  Милорад Радојчић. Колубарска банка у зборнику текстова Мионица и 
Мионичани, Ваљево 1995, 92,
35 Мионица, Мионица ,1976. припремљена за јавно снимање ТВ серије 
Знање имање Радио телевизије Београд. Податке прикупили Чедомир Про-
тић, Миливоје Нинковић и Радиша Станковић а за штампање приередио 
Зоран Јоксимовић 
36 Зоран Јоксимовић: Револуционарни раднички покрет у ваљевском крају 
1919- 1941, Ваљево, 1981. 
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села углавном су се бавили трговци дајући сељаку деобу, ређе но-
вац на менице које су одмах реесконтоване у банкама. На све то 
др историјских наука Момчило Исић37 додаје. Услед тога, скоро 
сваки трговац држао је у свој фијоци десетина бланко меница, 
које је сељак потписивао пошто узету робу није могао да плати 
у готову. Колике су камате у оваквим случајевима сведоче и при-
мери да је дуг од 2. 500 динара за неколико година нарастао чак 
на 28. 000 динара.

 РЕЗИМЕ

У периоду обнове и изградње ратовима порушене земље, у Србији се 
осећала велика „глад“ за новцем. Отуда су банке настајале и у варошицама 
где их раније није било јер је сељак у новонасталим приликама био при-
сиљен да се задужује како би превладао пљачке и отимачине извршене током 
окупацијских дана за време Првог светског рата. То је отворило могућност 
имућним људима да успешно оплођују своју готовину. Варошки богаташи 
су то чинили преко банкарских деоница док су сеоски оснивали задруге по 
селима или се бавили зеленашењем мимо институција. У првим годинама 
после рата камата је у ваљевским селима износила 50 пара на банку (10 ди-
нара) месечно (годишње 60%). Касније је висина интереса износила 24 - 30% 
док је код лихвара она износила 50 - 200%.

Како ни банкарски систем у Србији није био довољно развијен, а ни адек-
ватно организован, по угледу на многе друге вароши у земљи, а посебно у 
окружењу, Мионичани су излаз покушали да нађу у образовању сопствене 
банке. На иницијативу образованих и добро информисаних људи, коју су 
подржали имућнији трговци, занатлије па и пољопривредници, кренуло се 
у оснивање тог новчаног завода. Учинили су то у уверењу да ће брже и лакше 
доћи до тако жељеног новца па самим тим га брже обртати и оплођавати.

По угледу на сличне банке припремљена су и усвојена Правила банке 
која су сасвим коректно обухватила сва питања од битног интереса за њено 
функционисање. Први проблеми се јављају што планирана организација 
никад није била изведена до краја, а стиче се утисак да се није ни довољно 
радило на њеном публиковању и омасовљењу. То је итекако утицало на њен 
персонални састав, па се у њој окупио углавном онај имућни сој чланова 
који се пре свега руководио својим интересима. Врло брзо прикупљена сред-
ства нису била довољна да задовоље присутне захтеве.

Озбиљан проблем је био недостатак стручних кадрова. Ангажовање само 
једног професионалца, без обзира на његову стручност, вољу и радне нави-
ке, није било довољно с обзиром на обим послова које је требало обављати. 
Уз то, не треба губити из вида и чињеницу да он није имао довољно искуства 

37 Момчило Исић: Сељаштво ваљевске области 1929-1941, Ваљево, 1985.
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у раду на тим пословима, па и чињеницу да је он услед свог здравственог 
стања, али и непоседовања моторног возила, имао веома отежано кретање. 
Томе треба придодати и чињеницу да изгледа никад није био изабран и по-
стављен управник банке већ су његове послове обављали председник и чла-
нови Управог одбора који су тих дана дежурали. А и кад је у питању састав 
извршних органа (управног и надзорног одбора) намеће се оцена да ни они 
нису били довољно стручни, али и старији и веома заузети људи који су мно-
го више водили рачуна о својим бизнисима и интересима него о банци. Без 
сумње, све ово је утицало на смањење обима пословања, али и асортиман 
банкарских услуга. Свака част људима који су иницирали и организовали 
банку, али чињеница да су се неки од њих због старости, других обавеза, 
нарушеног здравља, презасићеносзи и преморе-ности свакодневним обаве-
зама, а вероватно разочаран начином функциони-сања и резултатима које 
остварују постепено пасивизирали, а по неко и повукао из рада банке,.

Не треба губити из вида ни основну карактеристику српског банкарства 
у време њеног битисања, а то је постојање великог броја новчаних завода, 
што јасно говори о њиховом локалном карактеру и жестокој конкуренцији, 
те груписању економских и политичких истомишљеника по новчаним уста-
новама. У недостаку сопственог капитала, многе мале банке, па и ова, посло-
вале су првенствено захваљујући повољној каматној стопи Привилеговане 
банке Краљевине Србије, која је износила 6 %. Постојање банке, па и више 
банака (пример Уба који је имао чак четири банке) у скоро свакој српској 
вароши, утицало је и на то да је број филијала средњих и већих банака био 
изузетно мали, па је каматна стопа под којом су локалне банке давале новац 
на зајам била релативно висока.

На овакав рад имало је одраза и укупно стање у друштву, а посебно по-
зната економска криза. Такође и економско стање како на територији земље 
тако и на локолном нивоу. На овом подручју нису били покренути па ни 
подржани неки већи послови, па и они који су реализовании због недовољ-
не банкарске подршке нису успели да се значајније развију, па и на просто-
ру Мионице није било већих привредних колектива (предузећа) који би на 
било који начин (финансијски, технички, кадровски...) могли да помогну 
даљи развој банке па и локалне заједнице у целини. Органи јединица ло-
калне странке су били у сличној ситуацији, па су одавали утисак потпуне 
незаинтересованости за њу.

Пошто је сачувано јако мало архивске грађе тешко је извући генералну 
оцену и дати конкретније и аргументованије закључке. За то су потребна и 
дубља и комплекснија истраживања, што наравно тражи упорније и струч-
није истраживаче, много више времена и средстава. Ипак, сматрамо да тре-
ба констатовати да је добро што је ова банка била основана и радила. Мање 
или више она је остварила прокламоване циљеве. Она је двадесетак година 
успешно радила и остварила позитивне резултате како за привредне субјек-
те тако и за појединце. 

Имајући све то у виду може се закључити да се пословање Колубарске 
банке у Мионици, као уосталом и већине других новчаних завода у нашој 
земљи у то време, сводило на давање зајмова и убирање профита, што им је 
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доносило корист и давало зеленашки карактер. Пословни дух као да је за-
тајио, избегавани су подухвати који подстичу бржи развој средине, доносе 
већу добит, али и већи ризик, мада је нешто од тога и најављивано у захтеву 
за одобрење оснивање ове банке. Но, било како, сигурно је да је Колубарска 
банка имала одређени значај за мионички крај, па заслужује да буде и пот-
пуније сагледана и да се што адекватније вреднује њен рад.
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Милић Милићевић 
Београд

ЖРТВЕ МИОНИЧКОГ КРАЈА У РАТОВИМА 1912-1918. 
АНАЛИЗА ГУБИТАКА БОРАЧКОГ И НЕБОРАЧКОГ 

СТАНОВНИШТВА

Следећи приступ примењен у претходном броју Гласника, ина-
че заснован на обимној студији М. Радојчића о жртвама Осечан-
ског краја током ратне кампање 1912-1918. године одлучили смо 
се да и овде учинимо једну сличну анализу.1 У овом случају она је 
везана за нешто другачији простор односно насеља, конкретно за 
мионички крај. Ово пре, што ове две овако обимне књиге односно 
документа, пружају могућност за сваковрсна упоређења. 

Пре но што започнемо анализу и поређење желимо да се под-
сетимо на извесне, делимично већ наведене проблеме, везане за 
овакву врсту текстова. Наизглед најмањи проблем чини подела 
жртава заснована на мушким и женским именима. Тако је нпр. 
могуће навести село Берковац где је током ратова 1912-1918. 
страдало 165 житеља (види табелу 1) од којих је било 165 муш-
караца и 28 жена или у процентима 85 односно 15%. Међутим, у 
низу случајева, непознато је годиште страдалника, тако да се и у 
једној, као и у другој категорији могу наћи и деца, закључно са 16 
година старости. Како су она узета овде као посебна категорија 
(види табелу 2) то број страдалих мушкараца и жена, односно 
њихове проценте, знатно умањује. 

Још сложенији случај настаје када су у питању искључиво 
мушкарци. Неки од њих војни обвезници, док су други цивили, 
при чему чак ни навођење година живота тј. смрти није од ве-

1 Радојчић М, Осечански крај у ратовима 1912-1918. Поменик ратним жр-
твама, Осечина-Београд, 2018; Милићевић М, Осечански крај у ратовима 
1912-1918. Анализа губитака борачког и неборачког становништва, ГИАВ, 
55/2021, стр. 89-97.
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лике користи пошто су неки од „педесетогодишњака“ носиоци 
униформе, углавном у категорији последње одбране, док за друге 
имамо искључив навод да се радило о цивилима. 

Категорија страдалих војних обвезника још је сложенија, по-
што за масу њих немамо конкретан навод у ком су од три рата 
страдали. Стога смо овде анализирали само оне жртве са тачним 
наводом неког од ратова (балкански, светски). Ипак, преостао је 
приличан број њих (види табелу 3) означен као страдалник „у 
неком од ратова“ вођених 1912-1918. 

Све наведено означава само део проблема насталих приликом 
овакве врсте анализе, при чему ће их свака даља и дубља анализа 
нпр. узрок смрти неког од наведених лица, учинити још број-
нијим. Због свих побројаних чињеница овај рад, као и онај прет-
ходни, везан за губитке становништва осечанског краја, треба 
схватити као почетак, евентуалну допуну истраживања, а не као 
коначано изречени суд. Ово пре што је наша досадашња истори-
ографија у том домену имала већ значајан број недоумица. 

Сви разлози које смо овде побројали говоре у прилог томе да 
ове, у табелама изнете бројеве, а поготово проценте, треба узе-
ти са извесном дозом резерве. Стога сматрамо аналитичнијим, 
или пак егзактнијим, извесну дозу омера између појединих кате-
горија страдалих, из чега се сходно приступу, могу донети врло 
разноврсни закључци.

У даљем току излагања ослонићемо се на табеле, на објашњења 
појединих ставки изнетих у њима, јер нам је намера да изнете 
податке учинимо што пластичнијим.

Прва табела обухвата бројчано сва наведена имена премину-
лих Мионичана, којих је као што се види укупно 4.691. Од овог 
укупног броја мушкарци, без обзира на њихов статус, војника 
или невојника, чине 3.845 имена или укупно 82%. Женски део 
популације приказан у табели броји 846 имена или око 18%. Из 
табеле се даље види да је највише жртава имало село Осечeница 
чак 233.2 Насупрот њему село Буковац имало је најмање жртава, 

2 Аутор, М Радојчић је према наведеном делу, узео у обзир села општине Ми-
оница према данашњем стању. Према административној подели из времена 
из балканских ратова село Осеченица припадало је општини Осечина. Види. 
Претходни резултати пописа становништва и домаће стоке у Краљевини 
Србији од 31. децембра 1910, Београд 1911, стр. 16. 
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само 44. У селима Клашнић и Наномир смртност жена јавља се у 
30%, односно 33% случајева, што је упола веће у односу на про-
сек. Даље анализирајући ову табелу видимо и то, да је највећа 
стопа смртности припадника мушког пола у селу Доњи Мушић, 
чак 94%, а да је водећа, када су жене у питању, у селу Мратишић, 
са тачно трећином преминулих тј. 33%. Сличне податке тј. про-
центе даје и поређење са општином Осечина, с тим што је про-
ценат смртности женског дела популације за пар процената већи 
22:19% од укупног броја имена. 

Ако наведене податке још једном упоредимо са раније поме-
нутим, оним који се односе на општину Осечина, долазимо до 
следећих резултата. Најпре, жртве општине Мионица знатно су 
бројније у односу на Осечину; 4727: 3281. Међутим, треба узети 
у обзир да се подаци за Мионицу односе на 35 насеља (варошица 
и села) док је у случају Осечине њих само 17.3 То значи да је про-
сечан губитак по месту у општини Осечина знатно већи; 193:135. 
Просечан губитак особа женског пола у општини Осечина је та-
кође знатно већи, 25% према 19% колико их је било у Мионици. 

Друга представљена табела тиче се искључиво погинулих и 
умрлих мушкараца војника. У овом случају учињена је тростру-
ка раздеоба: на искључиво наведене погинуле и умрле у балкан-
ским ратовима, на оне страдале у Првом светском рату и конач-
но оне чија смртност није везана за конкретан рат већ се воде 
као жртве ратова 1912-1918. Из табеле се јасно види да је највећи 
број страдалих војника, што је и очекивано, из времена Првог 
светског рата, 25% од укупног броја, али да је проценат оних из 
„непознатог рата“ такође прилично велики, око 11%. Гледајући 
пак по местима, примећује се велика неуједначеност, у чему нај-
више предњачи село Толић. Збирно гледано општина Мионица 
изгубила је 40% мушкараца у односу на укупан број, што је ипак 
знатно мање у односу на суседну Осечину са око 55% губитка 
истих.4

На број од укупно 1.898 војника колико је страдало у свим 
ратовима вођеним током 1912-1918. треба додати још најмање 
369 одраслих мушкараца цивила, тј оних који најчешће због ста-

3 Број узет према већ поменутим Радојчићевим наводима који се односе на 
данашњи број насеља у две наведене општине. 
4 Милићевић М, нав. дело, стр. 92. 
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рости нису носили униформу. Њих је од укупног броја процен-
туално 11%. Збир са претходном категоријом даје 51 проценат 
одраслих мушкараца.5 

Претпоследња табела анализира смртност деце (закључно 
са 16 година старости) на овом подручју. Њих је према табели 
укупно 835 или око 18% од укупног броја. Овако суморан број 
односно процена нажалост ни мало не зачуђује, пошто је смрт-
ност деце у Србији и ван времена ратних дејстава била изузетно 
висока. У ранијем раду већ је наведено да је смртност деце до 
годину дана старости била 24% од укупног броја рођених, а да се 
проценат са навршених 15 година повећавао и до 31%.6 Ако по-
ново упоредимо исте податке Мионичке општине са оном Осе-
чанском приметићемо овог пута доста сличне проценте и то у 
омеру 18:16%. 

У општини Мионица током ратова 1912-1918. страдали су и 
«странци» тј они рођени на другим српским територијама. Њих 
је укупно 313 што је знатно мање од оних на територији опш-
тине Осечина, 477. Ипак, у оба случаја готово сви страдали су 
мушкарци, док се жене и деца јављају тек у спорадичном броју 
случајева од свега пар процената. 

Подаци изнети у два исцрпна рада М. Радојчића као и овде 
изнета анализа указују на неоспорну чињеницу да су губици 
становништва Мионичког краја током 1912-1918. били узузет-
но велики. То показује и чињеница, такође изнета у табели, да 
се до данас само у три од десет тадашњих насеља општине, ста-
новништво увећало при чему је село Толић сигурно апсолутни 
рекордер. Наиме и поред губитка од 129 од 215 мештана колико 
је село имало према попису из 1910. њихов данашњи број (попис 
2011) доспео је до 391. Већина осталих места бројчано се смањи-
ла за четвртину или чак трећину. Колико је готово непрекидна 
ратна кампања између 1912 и 1918. томе допринела још увек је 
напознаница. Радови на ову тему још увек дају само делимичан 
одговор. 

5 Ово није у колизији са претходном табелом која казује да је смртност 
мушкараца у односу на жене 81:19 посто пошто се она односу на укупан број 
(мушких и женских) имена, а све остале на поједине категорије чији збир 
доспева на тек нешто мање од 90%. 
6 Милићевић М, нав. дело, стр. 94-95. 
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Табела 1.
УКУПАН БРОЈ ЖРТАВА МИОНИЧКОГ КРАЈА 1912-1918. ГОДИНЕ 

ПРЕМА ПОЛУ (БРОЈ И ПРОЦЕНТИ)

Место Укупно 
жртава Мушкарци,  % Жене, % Нап.

Берковац 193 165/85 28/15 *
Брежђе 149 108/78 41/22
Буковац   44  37/ 84   7/16
Вировац 196 170/87 26/13
Вртиглав 143 114/80 29/20
Голубац   73   54/74 19/26
Гор. Лајковац 173 146/84 27/14
Гор. Мушић 228 191/84 37/16
Гуњица   52   41/79 11/21
Доњи Мушић 123 116/94    7/ 6
Дучић 183 150/82 33/18
Ђурђевац 128 116/81 12/  9
Клашнић   53   37/70 16/30
Кључ 211 169/80 42/20
Команице 137 111/81 26/19
Крчмар 126 102/80 24/20
Маљевић   63   52/83 11/17
Мионица вар.   83   68/82 15/18
Мионица село 179  149/83 30/17
Мратишић 102    75/74 27/26
Наномир   61    41/67 20/33
Осеченица 233  169/73 64/27
Паштрић 136  115/85 21/15
Планиница 162  133/82 29/18
Попадић 224  190/85 34/15
Радобић 104    91/87 13/13
Рајковић 155  129/83 26/17
Ракари 152  131/86 21/14
Робаје 150  120/80 30/20
Санковић 111    98/88 13/12
Струганик 150  122/83 28/17
Табановић 125  109/87 16/13
Тодорин До   70    58/83 12/17
Толић 129  103/80 26/20
Шушеока   90   65/72 25/28

4691 3845/82 846/18
**

* Од укупног броја. 
** Проценти су заокружени према важећим правилима
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Табела 2.
БРОЈ И ПРОЦЕНАТ УМРЛЕ ДЕЦЕ ОБА ПОЛА 

(закључно са 16 година старости)

Место Бр. страдале 
деце

% у односу 
на укупан бр. 

страдалих
Нап.

Берковац 26 14
Брежђе 27 15
Буковац   5 11
Вировац 30 15
Вртиглав 21 15
Голубац 11 15
Гор. Лајковац 23 13
Гор. Мушић 25 11
Гуњица 20 16
Доњи Мушић 20 16
Дучић 31 17
Ђурђевац 41 32
Клашнић  5  9
Кључ 42 20
Команице 20 15
Крчмар 20 16
Маљевић  5   8
Мионица Вар. 12 14
Мионица Сел. 31 18
Мратишић 21 21
Наномир 16 26
Осеченица 41 18
Паштрић 27 20
Планиница 44 27
Попадић 39 17
Радобић 15 14
Рајковић 25 16
Ракари 28 18
Робаје 41 27
Санковић 28 15
Струганик 36 24
Табановић 22 18
Тодорин До 10 14
Толић 19 15
Шушеока 24 26

835 или у 
просеку 24 по 

месту
18%
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Табела 3.
БРОЈ /ПРОЦЕНАТ/ УНИФОРМИСАНИХ МУШКАРАЦА СТРАДАЛИХ 

У РАТОВИМА 1912-1918. ГОДИНЕ             

Место

Страдали 
искључиво у 
балканским 

ратовима

Страдали 
у неком од 

ратова 1912-
1918.

Страдали 
искључиво 

у Првом 
светском 

рату

Укупан 
број страда- 

лих 
мушка- 
раца у 

униформи

Напо- 
мена

Берковац 5/3% 40/21% 33/17% 78/41% *
Брежђе 5/3% 29/15% 37/19% 71/38%
Буковац 2/5%   2/5% 18/41% 22/50%
Вировац 7/4% 37/19% 37/19% 73/37%
Вртиглав 4/3%   4/3% 49/34% 57/40%
Голубац 5/6%   3/4% 19/26% 26/36%
Гор. Лајковац 3/2% 30/17% 50/29% 83/48%
Горњи Мушић 18/8%   9/4% 93/41% 120/53%
Гуњица 7/13%   9/17% 14/27% 30//58%
Доњи Мушић 6/5% 19/15% 30/24% 55/46%
Дучић 4/2% 29/16% 33/18% 66/36%
Ђурђевац 6/5%  7/5% 34/27% 46/36%
Клашнић 1/2%  7/13% 27/51% 35/66%
Кључ 4/2% 31/15% 51/24% 86/41%
Команице 8/6% 19/14% 32/23% 59/43%
Крчмар 8/7%   6/5% 41/33% 55/46%
Маљевић 2/3% 13/21% 20/32% 35/46%
Мионица вар. 1/1% 12%14% 29/35% 42/50%
Мионица село 4/2% 27/15% 46/26% 77/43%
Мратишић 2/2% 1/1% 30/29% 33/32%
Наномир 4/7% 1/1% 16/26% 20/34%
Осечeница 13/6% 4/2% 46/20% 63/28%
Паштрић 7/5% 12/9% 30/22% 49/36%
Планиница 4/2% 10/6% 32/20% 46/28%
Попадић 7/3% 49/22% 65/29% 110/54%
Радобић 6/6% 15/14% 29/28% 50/50%
Рајковић 10/6% 11/7% 45/29% 66/42%
Ракари 5/3% 10/7% 48/32% 63/42%
Робаје 4/3% 6/4% 48/32% 58/39%
Санковић 7/6% 6/5% 34/31% 47/42%
Струганик 7/5% 19/13% 36/24% 62/42%
Табановић 1/1% 24/20% 36/30% 61/51%
Тодорин До 2/3% 13/19% 23/33% 38/45%
Толић 0/0% 19/15% 35/27% 54/42%
Шушеока 5/6% 1/1% 26/29% 41/36%

184/4% 534/11% 1180/25% 1898/40% *
* проценат у односу на укупан број страдалих
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Табела 4.
БРОЈ И ПРОЦЕНАТ СТРАДАЛИХ ОДРАСЛИХ МУШКАРАЦА (цивила) 

НА ПОДРУЧЈУ МИОНИЧКОГ КРАЈА 1912-1918.

Место Број мушкараца Проценат Напомена
Берковац 17  9% *
Брежђе 15  8%
Буковац   6 14%
Вировац 18  9%
Вртиглав 15 10%
Голубац   5  7%
Горњи Лајковац 13  8%
Горњи Мушић 14  6%
Гуњица   3  6%
Доњи Мушић   6  5%
Дучић 19 10%
Ђурђевац 14 11%
Клашнић   1   2%
Кључ 16   8%
Команице 12   9%
Крчмар   3   7%
Маљевић   3   5%
Мионица варош 12  14%
Мионица село   5    5%
Мратишић   6    6%
Наномир   1    1%
Осеченица 29  12%
Паштрић 15  11%
Планиница 10     6%
Попадић  7     3%
Радобић 17   16%
Рајковић 20   13%
Ракари   8     5%
Робаје 11     7%
Санковић   5     5%
Струганик 10     7%
Табановић 12   10%
Тодорин До   3    4%
Толић   9    7%
Шушеока   9    10%
Укупно 369    11%

* у односу на укупан број страдалих 
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Табела 5.
РОЂЕНИ ВАН ТЕРИТОРИЈЕ МИОНИЧКЕ ОПШТИНЕ СТРАДАЛИ НА 

ЊЕНОЈ ТЕРИТОРИЈИ

Војници, 
бр./%

Неунифор- 
мисани 

мушкарци, 
бр/%

Жене, бр/% Деца, бр./% Напомена

299/95 2/1 8/3 2/% *

**

* Укупан број свих лица - 313.
** Деца, закључно са 16 година старости

Табела 6.
СТРАДАЊЕ СТАНОВНИШТВА НЕКИХ ОД НАСЕЉА МИОНИЧКЕ ОП-
ШТИНЕ 1912-1918. ( број и проценат страдалника у односу на укупан број 

према попису из 1910. год. и данашњи број становника)

Место Број 
житеља Страдало %

 Број 
житеља 

2011.

Напо- 
мена

Мионица вар. 448  83 19 1571
Мионица село 692 179 29 1577
Клашнић 177  53 30   107
Кључ 755 211 28   431
Паштрић 835 137 16   509
Радобић 405 104 26   296
Санковић 468 111 24   197
Толић 215 129 60   391
Рајковић 716 155 22   301
Робаје 694 150 22   406
Шушеока 385   90 24   208
Просек 28
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ДЕПУТАЦИЈА ГРАЂАНА ВАЉЕВА НА ДВОРУ КРАЉА 
АЛЕКСАНДРА ОБРЕНОВИЋА 1903. ГОДИНЕ

Владавина краља Александра Обреновића (1889-1903) остала 
је упамћена као време непрекидних криза са честим променама 
закона, влада, устава. Његовом владавином мало је ко у онов-
ременој Србији био задовољан, а грађанских слобода готово да 
и није било. Режим није давао довољно слобода ни младој ср-
пској буржоазији, а положај занатлија и малобројног српског 
радништва био је веома тежак1. Само радништво је било у по-
воју, а у њему су биле највише заступљене идеје „занатског со-
цијализма“. Године 1902. министарство полиције издало је тајни 
распис властима у земљи да сузбијају и онемогућавају развитак 
радничког покрета у Србији2. Краљ је марта 1903. године био рад 
да укине Октроисани устав из 1901. године, али се томе отворено 
успротивио социјалистички студентски клуб Велике школе, део 
грађанства и радништво Београда који су осудили ненародну 
краљеву политику. Дана 23. марта (по новом календару 5. апри-
ла) организоване су у Београду велике демонстрације против 
личног режима краља Александра. Организатори демонстрација 
били су Димитрије Туцовић и Триша Кацлеровић, а београдским 
улицама протествовало је близу 5.000 студената, ђака, грађана и 
радника. У сукобима са полицијом погинуло је четворо, а више 
демонстраната је рањено. После разбијања истих, још исте ноћи 

1 Историја српског народа, VI-1, стр. 115-118, 132-133, СКЗ, друго издање, Бе-
оград, 1994.
2 Триша Кацлеровић, Мартовске демонстрације и мајски преврат 1903. го-
дине, стр. 29, Београд, 1950.
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похапшено је преко стотину лица, а организатори су избегли из 
престонице. За вођама демонстрација издата је потерница.3

Краљ Александар Обреновић је у ноћ 24. марта извршио др-
жавни удар и прокламацијом укинуо Устав из 1901. године – тзв. 
Октроисани устав и све законе који су из њега проистицали, а 
само сат касније, раних јутарњих сати 25. марта другим држав-
ним ударом вратио је на снагу тај исти Устав са којим је дао наро-
ду нов изборни закон. У данима након ових државних удара вла-
да је по хитном поступку забранила сву социјалистичку штампу 
и рад радничких удружења.

Министарство унутрашњих дела је једном депешом обаве-
стило Начелство округа ваљевског и Суд општине ваљевске о 
краљевој прокламацији о укидању, а другом о враћању на снагу 
Устава, која је послата поштом у размаку од неколико часова тог 
25. марта.4

Раднички синдикални покрет постојао је у Ваљеву још крајем 
19. века. Године 1882. у вароши на Колубари формирано је удру-
жење Слога ваљевских раденика, а 1888. године и Ваљевско за-
натлијско друштво. Вођи социјалистичког покрета имали су 
речи хвале за растурање разних радничких листова који су на 
прелазу векова тајно растурани по ваљевској чаршији.5 Међу-
тим, рад ових занатских и радничких удружења није наишао на 
разумевање власти. Тако је министар народне привреде декре-
том т. бр. 3085 од 5. јуна 1902. године наредио да Слога ваљев-
ских раденика престане са радом са образложењем да се удру-
жење „ликвидира услед недовољног броја својих чланова и због 
тога што се није могло саобразити закону“, тј. да није имало за-
конских основа за свој даљи опстанак.6 Свакако да је поменути 
декрет изазвао велико незадовољство код ваљевских чланова 
удружења, али још више код радничких предводника јер је исто 
располагало са 21.728,58 динара капитала и било је солвентно, 

3 Исто, стр. 29, 37-44
4 Међуопштински историјски архив Ваљево (у даљем тексту МИАВ), Фонд: 
Општина града Ваљева (у даљем тексту ОГВ), 1903. година, кут. бр. 95, бр. пр. 
161, 162 и 163
5 Милан Сикирица, „Раднички покрет у Ваљеву крајем XIX и почетком XX 
века“, стр. 52-56, Гласник МИАВ, бр. 4-5, Ваљево, 1969.
6 МИАВ, Фонд: Општински суд (ОС), 1903. година, пр. зав. под бр. 2607
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па је његово гашење заправо било политичке природе. Један 
од вођа радничког покрета у Србији био је и раднички трибун 
Мирко Обрадовић, који је био организатор и вођа више рад-
ничких друштава, синдиката и страначких листова у Београду. 
Следбеник је идеја Светозара Марковића, Васе Пелагића и Мите 
Ценића. Године 1901. због активног рада на стварању радничких 
организација у Београду, режим Александра Обреновића осудио 
је Мирка Обрадовића на две године робије. Да не би пао поли-
цији у руке, он бежи из Србије у Аустроугарску у град Загреб. 
У Ваљево је дошао марта 1903. године, преко Војводине, где се 
склања од прогона полиције баш у време великих политичких 
дешавања у земљи. Међутим, бива откривен и ухапшен у Ваље-
ву после једне рације.7 Из доступних историјских извора није 
познато да ли је у Ваљеву ухапшен пре или после мартовских 
демонстрација у Београду и колико је у овим догађајима има-
ла учешћа ваљевска социјалистичка синдикална организација и 
распуштена радничка удружења.

Поводом демонстрација у Београду, на којима је било жртава 
и велике материјалне штете, општина вароши Ваљева одредила 
је депутацију грађана као израз лојалности краљу Александру 
Обреновићу. Депутацију су чинили председник Суда Маријан 
Бирчанин, Рада Радисављевић, адвокат, Јован Јовановић, ад-
вокат и Јован Вилотијевић, трговац8. Општински суд, који је у 
новонасталим околностима вршио и дужност општинског одбо-
ра на својој седници од 27. марта 1903. године донео је одлуку 
да је нужно потребно да се Његовом Величанству Краљу у име 
грађанства вароши Ваљева лично изрази поданичка верност и 
оданост, а поводом немилих догађаја у престоници од „стране 
непромишљених изгредника где је пало и људских жртава“. У 
том циљу одлучено је да трошкове депутације треба ставити на 
терет општине за путовање у Београд и натраг. Одбор је наре-
дио да се из општинске благајне председнику Суда изда на име 
путних трошкова 200 динара, а из суме буџетом предвиђене на 

7 Милорад Радојчић, „Мирко Обрадовић (1858-1932), раднички трибун и ре-
волуционар“, Гласник МИАВ, бр. 48, стр. 18-66, Ваљево. 2014.
8 О Марјану Бирчанину вид. Љубомир Павловић, „Председниковање Марја-
на Бирчанина“, Колубара, велики народни календар за просту 2003. годину, 
стр. 38-9, Колубара, Ваљево, 2003.
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непредвиђене општинске трошкове.9 Издата средства су оверена 
привременом признаницом и потписом председника Суда. По 
овом путовању ваљевских изасланика учињен је стални издатак; 
треба напоменути да је ово била прилично велика сума новца 
за једну сиромашну општину. Стога је Одбор одлучио да зарад 
непредвиђених околности треба ојачати општинску касу.10 Акт 
је заведен, печатиран и остављен у општинску архиву.

Његово Величанство Краљ Александар Обреновић се дана 31. 
марта захвалио (благодарио) грађанима вароши Ваљева на че-
ститки и лепим жељама. Честитка краља Александра саопштена 
је грађанству Ваљева испред општинског Суда11.

Краљ Петар I Карађорђевић је на предлог Министра правде, а 
на основу чл. 51 Устава указом од 12. јуна 1903. године ослободио 
даљег издржавања казне (дао је амнестију) државним кажњени-
цима, противницима бившег режима који су извршним пресу-
дама осуђени на вишегодишње казне робије. Тако је и Мирко 
Обрадовић ослобођен ваљевског затвора12.

9 Колико је то у ствари било новца казује и податак да је цена луксузне књиге 
у то време износила 1 динар; велике забаве ученика ваљевске Гимназије да-
вале су прихода око 100 динара – нап. аут.
10 ОГВ, 1903. година, кут. бр. 95, пр. бр. 170 и ОС, 1903. година пр. зав. под бр. 
5113/903. У заглављу овог акта налазе се потписи председника Суда М. Бир-
чанина, благајника С. Смиљанића и чланова Јеротија Томића и Милутина 
Живковића – нап. аут.
11 Исто, пр. бр. 197
12 МИАВ, ОС, 1903. година, пр. зав. под бр. 6028. У потпису документа стаја-
ло је име начелника округа Димитрија Милића. Вид. и Милорад Радојчић, 
поменуто дело, стр. 28
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ПОВОДОМ 115 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА 
СЕИЗМОЛОШКОГ ЗАВОДА СРБИЈЕ 

(1906-2021)

Године 2021. навршило се 115 година од оснивања Сеизмо-
лошког завода Србије, односно 115 година од када је захваљујући 
професору Јеленку Михаиловићу, тада асистенту за геодинами-
ку на Универзитету у Београду, објављена књига „Земљотреси у 
Србији у 1904. години“ чији је издавач била Српска краљевска 
академија, у едицији „Споменик XLIII – први разред“. Књигу је 
штампала Државна штампарија Краљевине Србије у Београду 
1906. године.

Пре него што цитирамо и образложимо изводе из ове књиге 
који се односе на сеизмичке појаве у Ваљеву и широј околини 
приликом земљотреса 1904. године, дужни смо да дамо и основ-
не податке о настајању Сеизмолошког завода Србије и о њего-
вом творцу, професору Јеленку Михаиловићу. У наставку текста 
користићемо делове материјала из чланака који су објављени у 
дневном листу „Политика“.

 „...Како пише оснивач сеизмологије у Србији, Јеленко Миха-
иловић, професори Велике школе одазвали су се позиву Јована 
Жујовића (1856 - 1936 – геолог и петрограф, научник светског 
гласа, министар просвете и спољних послова Србије – прим. 
аут.) и у његовом стану одржан је скуп природњака који је оз-
начио зачетак ове науке у Србији. Организовање службе и из-
градњу сеизмолошке станице поверили су, за оно време младом, 
Јеленку Михаиловићу... Зналачки и мудро изабрао је најбоље 
место, Ташмајдански парк, тада на самој периферији Београда... 
Годинама је зграду зидао и дозиђивао, инструменте куповао, а о 
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својем трошку и уз љубазну помоћ пријатеља одржавао. Основао 
је службу којом се није пред тадашњим сеизмолозима стидео...“.1 

„...Када је с почетка века, после многобројних перипетија по-
чела изградња „нарочите зграде“ за потребе земљотресне науке, 
Ташмајдан је био далека периферија Београда, старо гробље које 
су походили само они који су морали... У Србији је системат-
ска сеизмолошка служба установљена фебруара 1906. године 
одлуком Филозофског факултета Универзитета у Београду, а за 
управника, асистента, лаборанта, послужитеља ... постављен је 
угледни научник Јеленко Михаиловић, који је на челу куће остао 
тачно пола века...“.2

За памћење је да се 1907. године Јеленко Михаиловић нашао 
на Првом интернационалном сеизмолошком конгресу у Хагу. 
Поносно је заступао тадашњу Србију, једну од 15 држава Евро-
пе учесница конгреса ( и још шест држава из остатка света!). Те 
давне године он је написао текст за памћење, који су многи после 
њега препричавали, а у којем је написао и следеће: „Захваљујући 
сеизмолигији, Земља је постала на неки начин провидна пред 
очима нашег разума. Сеизмички таласи служе геофизичару, го-
тово исто онако као што Рентгенови зраци служе лекару, који 
разматра човечије тело“.

Време је заиста показало да се унутрашња грађа Земље споз-
нала на основу проучавања законитости простирања сеизмич-
ких таласа који прате сваки земљотрес. 

Велики труд и готово све што је Јеленко Михаиловић ство-
рио, разорено је бесно и вандалски после окупације Београда у 
Првом светском рату. Аустроугарски војници су инструменте 
растурили, а зграду Сеизмолишког завода претворили у касар-
ну. Биће потребно неколико година да осиромашена и разорена 
Србија помогне да се настави са сеизмолошким проучавањима. 

Са мало сарадника, а много полета, и уз неизмерну помоћ чла-
нова породице, Михаиловић је стизао да посети многа места у 
којима су земљотреси оставили трага. Пажљивим проучавањем 
је још 1940. године добро схватио, а још боље написао.

„...Највећа оштећења долазе од лошег зидања самих зграда: 
добро озидане зграде уопште боље одолевају јаким потресима. 

1 Стефановић Д, Провидна земља, Политика, 26.02.1996.
2 Андрић С, Записи на гаравој траци, Политика, 06.02.1996.
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И природа самога тла има велики утицај на рушење грађевина. 
Грађевине подигнуте на стеновитом, или уопште на чврстоме 
тлу, дају бољег отпора потресним ударима и таласима, него ли 
оне подигнуте на песковитој или насутој подлози, на шљунко-
витом или шкриљавом тлу. Нарочито су велика оштећења у на-
сељима, која су подигнута на таквом растреситом терену где је 
такав слој доста танак ... Ова мудрост је несхватљиво занемаре-
на, што су посведочили бројни потреси у нашим крајевима...“3 

О небризи друштва и у предратном и дуго времена у после-
ратном периоду (и после Првог и после Другог светског рата) 
сведочи низ чињеница које говоре о небризи државе за развој 
сеизмологије и за модернизацију опреме у Сеизмолошком заво-
ду Србије. Рецимо, после завршетка Првог светског рата стари 
инструменти (сеизмографи, који су смештени осам метара испод 
површине земље) добијени из Немачке, из ратних репарација, 
„Вихтерови“ сеизмографи из тог доба били су пре десетак го-
дина у функцији, једино захваљујући изузетној љубави и струч-
ности чика-Љубе, старог мајстора који је деценијама одржавао 
инструменте у Заводу.

„...Звучи готово парадоксално да је институција која се бави 
појавама од тако глобалног значаја годинама била градско, па 
и општинско „дете“, јер је негде до седамдесетих година радила 
под окриљем Палилуле. Требало је да се догоде разорни земљо-
треси попут оних у Румунији, Црној Гори или на Копаонику, да 
би друштво схватило значај организоване и законски регулиса-
не сеизмолошке службе – каже сеизмолог Славица Радовановић. 
Без нових кадрова и материјалних улагања нема ни одговарајуће 
науке, а опрема којој истиче гаранција не може да буде поузда-
на за упозоравање на време, место и јачину земљотреса, на које 
наше подручје никако није имуно...“4

Последњих година 20. века стање се нешто побољшало, дели-
мично је осавремењена застарела опрема, успостављен је систем 
за дигиталну аутоматску сеизмолошку аквизицију, који нуди 
најновија техничка решења у анализи регистрованих података 
и тачности информација, а урадило се и на ширењу мреже ста-
ница, па је тако и на Дивчибарама, после земљотреса 1998/99. 

3 Стефановић Д, Провидна земља, Политика, 26. 02. 1996.
4 Андрић С, Записи на гаравој траци, Политика, 06.02.1996.   
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године изграђена савремена сеизмолошка станица. Углавном, 
осавремењавање опреме извршили су, пре 1998/99. запослени у 
Сеизмолошком заводу Србије.

О опремљености Сеизмолошког завода Србије сведочи и сле-
деће. У фебруару 1996. године, девет деценија после оснивања 
овог Завода били су у функцији напред наведени Вихтерови 
сеизмографи добијени репарацијом од Немачке после Првог 
светског рата, јер је „...беспарица учинила да апарати средње ге-
нерације због високе цене фотоосетљиве хартије не могу да се 
користе. Зато су у функцији били Вихтерови сеизмографи од пре 
једног века који на гаравој хартији гребањем пера региструју по-
тресе у земљиној кори и то оне умерене и блиске, односно далеке 
и снажне ... Не треба заборавити да је још Јеленко Михаиловић 
рекао да је по тектонском пореклу Балкан брат близанац Мале 
Азије. Тло које насељавамо није имуно на велика померања и то 
треба имати у виду када оно, бар привидно мирује...“5

О праћењима сеизмолошких појава у Србији пре оснивања 
Сеизмолошког завода Србије 1906. године остало је записано и 
следеће:

„...До тог времена све важније појаве везане за померања у 
утроби Земље бележене су у манастирским и црквеним књига-
ма, да би тек земљотрес у јужном Банату пред сам крај 19. века 
скренуо пажњу на значај научног праћења овог феномена. Први 
корак био је оснивање „земљотресне комисије“ 1839. године. 
О даљим покушајима, Јеленко Михаиловић је записао: „На све 
нове покушаје гледало се са много неповерења, нарочито када 
је то долазило од непознатих лица. Док се код нас губило време 
у покушајима које су ометали и неки од оних који су били дуж-
ни потпомагати их бар морално, дотле је ван наших граница, у 
другим културним државама, већ сазрела мисао о установљењу 
међународне сеизмолошке службе, око које су се биле прикупи-
ле све државе да споразумно и по истим методама проучавају 
преко стручних лица и завода појаве земљотреса“ ... Службена 
међународна сеизмолошка организација којој су приступиле све 
државе на целој Земљиној површини установљена је 1905. годи-
не, а само две године касније (1907) прикључила јој се Краљеви-
на Србија. Господин Јеленко Михаиловић, као угледан научник, 

5 Андрић С, Записи на гаравој траци, Политика, 06.02.1996.
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присуствовао је међународним конгресима у Хагу, Цермату и 
Манчестеру ...“6

Земљотреси у Србији у 1904. години са освртом на Ваљево и 
околину

У наставку текста пренећемо одломке из књиге Јеленка Ми-
хаиловића и Јована М. Жујовића „Земљотреси у Србији у 1904. 
години“, са посебним освртом на Ваљево и ширу околину.

У наведеној књизи јачине потреса означене су тада важећом 
Роси-Форелијевом скалом. У Европи је иначе до 1917. године у 
употреби била Роси-Форелијева сеизмичка скала. Заменила ју је 
Меркали-Калкани-Сибергова дванаестостепена скала. Нова се-
измичка скала аутора Медведева-Спонхауера-Карника, по пре-
поруци УНЕСК-а у употреби је паралелно са Меркани-Калкани-
Сиберговом скалом од 1964. године (све три скале мере јачину 
потреса у епицентру – месту непосредно изнад жаришта земљо-
треса на површини земље). Иначе, јачина земљотреса у жариш-
ту, тзв. хипоцентру (средиште у дубини испод површине) мери 
се скалом америчког сеизмолога Ф.Ц. Рихтера (1935. год.).

Изводи из књиге „Земљотреси у Србији у 1904. години“

Стр. 6 ...“Ти земљотреси осетили су се по целој Србији... Тога 
дана констатовано је 15 земљотресних појава, од којих су две за-
хватиле највећи део Србије у 11 сати 05 минута и у 11 сати и 27 
минута пре подне. Други је биознатно јачи од првога. Има ме-
ста где се осетио само други, а има и таквих места у којима се 
није осетио ниједан потрес.“ (такозвани „негативни извештаји“ 
– прим. аут.)... 

У књизи „Распоред извештаја“ урађен је топографски према 
Геологији Србије, први део од Јована М. Жујовића, а према даљи-
ни од епицентралних области. Време је средњеевропско. Јачина 
по Роси-Форелијевој скали I – X. Јачина је означена на основу 
последица, које су запажене у појединим местима. Правац: N – 
север, Е – исток, S – југ, W – запад.

6 Исто



Риста Анђелополић

150

„XIV Земљотреси од 10. априла 1904. (28. марта)“
Стр. 15 ... „Западна Србија: Букови, Маљен и Сувобор ... Из-

међу 1 и 2 сата после поноћи, осетио се лак таласаст земљотрес, 
који је тренутно прошао. Констатован је у селима: Брежђу, Г. 
Лајковцу и Осеченици. Јачина III. (Ч. Вуковић, пред. општ, Д.С. 
Јасић, писар)“... (у загради се налазе имена људи који су забеле-
жили сеизмичке потресе – нап.аут.)

„XV Земљотреси од 11. априла 1904. (29. марта)“
Стр. 17 ... „Западна Србија: Букови, Маљен и Сувобор 
а) Пре зоре осетио се умерен земљотрес, јачина IV, правац 

SE-NW.
б) Око десет сати пре подне лак земљотрес, јачина IV, правац 

SE-NW у селима Мионица, Клашнић, Кључ, Паштрић, Радобић, 
Санковић, Табановић, Толић (ср. колубарски, окр. ваљевски (В. 
Миловановић пред. општ, Д. Петровић, писар))“.

„XV Земљотреси од 4. маја 1904. (21. априла)“
Стр. 20 ... „Западна Србија: Букови, Маљен и Сувобор ... Бре-

жђе. Од 9 сати, 54 минута и 30 секунди у вече па до 10 сати у вече, 
дакле у размаку од 5 ½ минута, осетило се пет потреса: 9 сати, 54 
минута и 30 секунди; 9 сати, 55 минута и 40 секунди; 9 сати, 57 
минута и 20 секунди и 10 сати, 00 минута. Између њих биле су 
кратке паузе. Цело трешење имало је карактер јасног дрхтања, а 
за све време чуо се неки потмуо звук налик на шум кола када иду 
по калдрми или на ходање по тавану. Први је потрес био при-
лично јак, а остали су били углавном умерени. Цео тај земљотрес 
одликује се умереним интензитетом. Правац SE-NW. Јачина IV. 
(Ж.И. Исајловић, учитељ, рук.мет.стац.)“.

„XXX Земљотреси од 30. маја 1904. (17. маја)“
Стр. 22 ... „Букови, Маљен и Сувобор ... Брежђе. 
а) У 9 сати 29 минута 30 секунди преподне осетио се умерен 

земљотрес врло кратког трајања. Чуо се звук налик на прелазак 
теретних кола преко дрвеног моста или на трчање по тавану. 
Осетили су га сви сељаци. Јачина IV.

б) У 9 сати 43 минута пре подне осетио се и други умерен зе-
мљотрес, који је био нешто слабији од првога. И њега је пратио 
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звук онакав исти, као и претходни. Јачина III – IV. (Ж.И. Исајло-
вић, учитељ, рук.мет.стац.)“.

„II Ближе разматрање потреса од 4. априла (22. марта)“
Стр. 53 ... „Извештаји посматрача из Србије“...
Стр. 102 ...“Западна Србија: Букови, Маљен и Сувобор“
... „Један земљотрес пре подне констатован је у Врачевићу, Д. 

Лајковцу, Латковићу, Пепељевцу, Придворици, Прњавору, Стру-
мову, Рајковићу, Бобијама, Паунама, Ђурђевцу, Мрчићу, Шуше-
оци, Г. Топлици, Берковцима, Гуњици, Команицама, Попадићу, 
Струганику и Ракарима (ср. колубарски, окр. ваљевски).

Негативни извештаји из: Мионице, Клашнића, Кључа, Ра-
добића, Санковића, Табановића, Паштрића, Толића, Брежђа, 
Славковице, Кадине Луке, Палежнице, Г. Лајковца, Осеченице, 
Планинице, Бабајића, Бошњановца, Велишеваца, Јанчића, Цве-
тановаца, Д. Топлице, Вироваца, Вртиглава, Г. Мушића, Дучића, 
Маљевића, Маркове Цркве, Наномира, Ратковаца, Тодориног 
Дола, Буковца, Крчмара, Мратишића и Голупца (ср. колубарски, 
окр. ваљевски).“

 Стр. 102 ... „Медведник и Повлен“ ...
...„Два земљотреса пре подне констатована су у селу Оглађе-

новцу (ср. подгорски).
Негативни извештаји из: Бранковине, Бабине Луке, Забрди-

це, Јошеве, Богатића, Лесковице, Грабовице, Јасенице, Котешице, 
Козличића, Пошара, Рађева, Драчића, Бачеваца, Белића, Бран-
говића, Дегурића, Заруба, Ковачице, Пријездића, Јовање, Бали-
новића, Бобије, Златарића, Пакаља, Седлара, Лелића, Сандаља, 
Стубла, Стошића, Лукавца, Горића, Диваца, Дупљаја, Кланице, 
Попучака, Петнице, Белошевца, Бујачића, Жабара, Клинаца, Ре-
беља, Брезовице, Вујиноваче, Куница, Рована, Совча и Тубравића 
(ср. ваљевски), Г. Буковице, Д. Буковице, Рабаса, Голе Главе, Дру-
жетића, Каменице, Врагочанице, Стапара, Лопатња, Миличини-
це, Црниљева, Осечине, Плушца, Осладића, Драгојевца, Туђина, 
Остружња, Братачевића, Беомужевића, Маиновића, Тупанаца, 
Суводања, Бобове, Ситарица и Станине Реке (ср. подгорски).“

„V Интензитет потреса“
Стр. 127 ... „Поменути потреси јавили су се на нашој терито-

рији врло неправилно у погледу интензитета. Томе је свакако 
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основни узрок до различите природе терена преко којих су се 
распростирали. Несумњиво да се појава испољила највећим ин-
тензитетом у долини Јужне Мораве све до Ниша. Тешко с епре-
носила кроз наш стари силикатни масив Јужне Србије, а за тим 
и долином Мораве све до њеног ушћа у Дунав. Појава се, дакле, 
ударивши са југоистока пренела дуж старог масива и дуж под-
балканске области и доспела у Шумадију врло ослабљена, тако 
да се већ с ону страну планинскох гребена Таре, Поникве, Јелове 
Горе, Повлена, Јабланика, Медведника, Соколских Планина, Ја-
годње, Борање, Гучева, а нарочито Влашића и Цера – потпуно 
амортизовала“ ...

Стр. 158 ... „1) Распоред броја појава потреса у току године“
„Не упуштајући се у ближе разматрање наведених 126 главних 

потреса изнећу овде само летимичан преглед њихов. Ако пођемо 
од чисто статистичке основе види се да је земљина кора на нашој 
територији у 1904. највећма била узнемирена у месецима априлу, 
мају, јулу и августу, да је најмирнија била у месецима фебруару и 
јуну, а потресана је била и кроз све остале месеце.“

ТАБЛИЦА XIII
Епицентралне
области  I II III IV  V VI VII VIII IX  X  XI XII СВЕГА:

Македонија / / / 72  5  2  7  6  /  1  /  2 95
Србија 3 1  1  3  3  /  /  3  3  4  3  2 26
Стара Србија / /  2  /  /  /  /  /  /  /  /  / 2
Босна / / /  /  1  /  /  /  /  /  /  / 1
Крањска / /  1  /  /  /  /  /  /  /  /  / 1
Угарска 1 / /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 1
СВЕГА: 4 1 4 75  9  2  7  9  3  5  3  4 126

 Стр. 160 ... „2) Распоред појава и потресних дана“
... „Западна Србија била је у том погледу најмирнија. Она је 

била посећена са 8 потресних појава (тј. 6%) распоређених на 
6 дана, дакле је у тој области било скоро 2% потресних дана.“ ...

Стр. 161 ... „4) Распоред епицентралних области“
... „Епицентралне области за највећи број потреса (100), који 

су констатовани на територији наше Краљевине у 1904. леже ван 
наших граница. За 26 потреса, епицентралне области су на на-
шој територији, то су чисто домаће појаве.“



Поводом 115 година од оснивања Сеизмолошког завода Србије (1906-2021)

153

На странама 140 и 141, из таблице IX, која се односи на „8 
потресних појава“ у Западној Србији ( једна 4. маја, две 30. маја 
и пет 18. новембра), сазнајемо да су „земљотресне појаве“ гере 
поменуте биле лоциране у Брежђу (предео Букови, Маљен и Су-
вобор) – укупно три, у Убу (Тамнава и Посавина) – једна, у По-
пучкама (Тамнава и Посавина) – укупно две, у Докмиру и Голој 
Глави (Тамнава и Посавина) – укупно по једна. 

У таблици IX под бројем 85 пише: ... „Захватио је мањи простор 
предела између Букова, Маљена и Сувобора. Епицентрална му је 
област југоисточно од Брежђа. Карактер таласаст са подземном 
тутњавом као кад кола иду улицом. Интензитет умерен (IV).“

У таблици IX под бројем 125 пише: ... „Захватио је један део 
области Тамнаве и Посавине. Епицентрална област у троуглу: Уб 
– Попучке – Гола Глава. Карактер је у облику удараса стране са 
потмулом тутњавом као даљна грмљавина. Интензитет прилич-
но јак (V).“ ...

Ево још неколико података из табеле IX:
Приликом земљотреса од 18. новембра (чији потреси су траја-

ли релативно кратко – од 1 до 5 секунди), са по неколико крат-
ких узастопних удара, „попадало је посуђе са ормана“ односно 
„дрмали су се кревети, после пуцња труснула је земља, затим се 
подигла и стала. Многи су се становници избудили, а поједини 
лакши предмети дрмали су се лагано“. Удари су били „са стране“, 
„таласасти“, „из дубине“, док се најдужи потрес од 8 наведених 
„земљотресних појава“ у Западној Србији десио 4. маја у Брежђу 
(у 9 сати, 54 минута и 30 секунди). Био је то низ од 5 удара са ја-
ким дрхтањем у укупном трајању од 23 секунде.

Иначе, земљотрес од 4. априла (22. марта) 1904. године у епи-
центру (на граници Македоније и Бугарске, у области Берова) 
имао је интензитет од 11 степени MCS (односно мерено тада-
шњом Rossi-Forel – овом скалом интензитет је био 10 степени).
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ГРАЂА
DOCUMENTS

Никола Ранисављевић 
Међуопштински историјски архив Ваљево

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

146.
1955. јун 16 - [1956. мај], Мионица ЗV-146

Угоститељска радња „Исхрана” из Мионице. У документа-
цији се налази: решење о упису радње у привредни регистар, 
пријава за упис у регистар привредних предузећа и радњи и 
решење НОО Мионица о оснивању радње, све из 1955. године. 
Предмет пословања радње био је вршење услуга исхране и то-
чење алкохолних и безалкохолних пића.

У предмету се налази још деловодни протокол из 1955. године 
са предметима од 1-9 и платни спискови за 1955-1956 годину.

Поједина докумнета су оштећена на ивицама, а постоје и 
мрље на папиру. Стандардног су А4 формата, сем платних спи-
скова и деловодног протокола који су нестандардног формата, 
димензија 30x42cm, и штампани су у облику обрасца. Л: 27,0

147.
1957. јул 3, Уб ЗV-147

Платни списак из 1957 године Месарско прерађивачке радње 
„Слобода” са Уба.

Предмезт се састоји од једног документа који је у добром фи-
зичком стању, нестандардног формата. Л: 1,0

148.
1957. март 4 - 1959. мај 9, Белановица ЗV-148

Народна апотека „Здравље” из Белановице. У предмету се 
налази правилник о платама и накнадама службеника из 1958. 
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године. Правилник има укупно 12 чланова. Документа из 1958. 
године чине: потврда за Станковић Мирославу, Управника на-
родне апотеке, о трајању радног стажа, документ о плаћању по-
рођајног одсуства, извештај о расходима и приходима за 1958. 
годину. Документа из 1959. године односе се на: прајвљивање 
броја запослених, наплата потраживања од народних одбора, 
упутство о лечењу војних лица и њихових породица у здравст-
веним установама, додатк на плату за службенике здравствене 
струке. 

У предмету се још налазе платни спискови издвојени као по-
себна целина за године 1957-1958.

Велики број докумената претрпео је извесна оштећења од рђе. 
Документа нестандарндог формата, различитих димензија. Л: 
29,0

149.
1959. јануар 22 - 1961. август 31, Ваљево ЗV-149

Записници са седнице Управног одбора Занатског преду-
зећа „Борац” из Ваљева од 1959-1961. године. На седницама рас-
прављало се о питањима важним за рад предизеће „Борац” као 
нпр: радна дисциплина, формирање синдикалне конфернеције, 
организациона питања, реновирање продавница и радионица, 
набавка ситног инвентара, набавка робе од задруга, питање ше-
стомесечних обрачуна зарада итд.

Записници су вођени у свесци која је у тврдом повезу. Корице су 
добро очуване, али су поједини листови унутар свеске отргнути 
од корица. Свеска је стандардног А4 формата.

150.
1959. фебруар 3 - 1961. јул 25, Ваљево ЗV-150

Занатско предузеће „Борац” из Ваљева записници са седница 
Радничког савета и колектива из 1959-1961. године. На седница-
ма су расправљали и доносили одлуке битне за колектив преду-
зећа као нпр: питање тарифног правилника и тарифне комисије, 
будући рад и радне дисциплина, упознавање Радничког савета о 
начину праћења тока производње и евиденције, одобравање за-
вршних рачуна, питање ораганизације и будућег рада, акциони 
програм развоја занатства итд.
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Записници су вођени у свесци која је у тврдом повезу. Корице 
свеске и листови су у одличном физичком стању, без оштећења. 
Свеска је стандардног А4 формата.

151.
1960. април 5 - 1962. јул 21, Мионица ЗV-151

Стамбена заједница Мионица, деловодни протоколи и плат-
ни спискови.

- Деловодни протокол за 1960. годину, број предмета 1-231
- Деловодни протокол за 1961. годину, број предмета 1-487
- Деловодни протокол за 1962. годину, број предмета 1-427
- Платни спискови из 1962. године.
Деловодни протоколи нису коричени и вођени на папиру који 

је штампан у облику обрасца. Ивице су исцепкане, сем тога нема 
других оштећења. И деловодни протоколи и платни спискови 
су нестандардног фомрата, протоколи су димезија 34x25cm, а 
платни спискови 21x29cm. Л: 96,0

152.
1912-1913. Ваљево ЗV-152

Бележница Крсте Тачевића, професора из Ваљевске гимна-
зије 1912-1913 година. Бележница је попут данашњег школског 
дневника. У њој се налазе распоред часова, имена, презимена и 
оцене ученика, напомене о ученицима и личне белешке профе-
сора. У предмету се налазе 3 бележнице.

Бележница је издавана у штмапаном издању, а штампање 
и издавање вршила је Државна штампарија. Две бележнице су 
у добром физичком стању, док на трећој постоје оштећења на 
корицама (мрље које су изазвали микроорганизми). Бележнице су 
мањег, џепног формата 15x10cm.

153.
1917. фебруар 17 - 1917. мај 15, Ваљево ЗV-153

Два писма упућена Милану Матићу 1917. године. једно писмо 
је на српском, а друго на немачком језику. 

Због оштећења на документима, тешко је употпуности про-
читати садржај писма (дошло је до благог разливања мастила). 
Документа су мањег нестандардног формата 9x14cm. Л: 2,0
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154.
1915. јул 17 - 1916. март 20, Обрановац ЗV-154

Списак људства I чете II батаљона IV пешадијског пука од 
марта месеца 1916. године. Командир капета пешадијског пука 
био је Јован Ст. Ђорђевић. У предмету се још налази потврда о 
извршеном пелцовању против колере, тифуса и богиња капета-
на I класе Јована Ст Ђорђевића и основни подаци о њему.

Списак је у лошем физичком стању, на корицама се налазе 
мрље. Листови се једва држе за корице, и на њима се такође нала-
зе мрље. И списак и потврда су нестандардног формата, списак 
димензија 16x11cm, а потврда 12x16cm. Л: 1,0

155.
1915. август 25 - 1920. фебруар 2, Солун, Микра, Ваљево ЗV-155

Ратни дневник Душана В. Хаџића поднаредника IV чете I 
батаљона V пешадијског пука дринске дивизије Солун-Микра 
1915-1920. године.

Белешка из рата поднаредника Душана В. Хаџића је нестан-
дардног формата, димензија 14x9cm. Поприлично је оштеће-
на, доста листова се одвојило од корица белешке, а и корице су 
претрпеле извесна оштећења. Дневник је вођен руком током 
Првог светског рата.

156.
1919. септембар 30 - 1938. септембар 1, Ваљево ЗV-156

Именик задругара Набављачке задруге државних службени-
ка у Ваљеву 1919-1938. године. У именику се налази име и пре-
зиме задругара, дан, месец и година када је ступио у чланство, 
датум престанка чланства, место становања и напомене.

Именик је у облику књиге, рађен у тврдом повез. Странице су 
штампане у облику обрасца са празним пољима која су попуњава-
на руком. У добром је физичком стању, без оштећења на корицама 
и на листовима. Нестандардног је формата, димензија 33x21cm.

157.
1944. мај 1, Без места ЗV-157

Прoглас српском народу Комунистичке партије Југославије 
поводом 1. маја, празника рада 1944. године. Проглас је у про-
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пагандни материјал Kомунистичке партије, у коме величају Цр-
вену армију, Стаљина, Јосипа Броза Тита и говоре о поразима 
фашистичке Немачке на свим фронтовима.

Проглас је у лошем физичком стању, ивице документа су ис-
цепкане. Штампан је на папиру који је нестандардног формата, 
димензија 21x15cm. Л: 1,0

158.
1949. јун 7 - 1949. септембар 20, Ваљево ЗV-158

Записници са седница основне пратијске организације Глав-
ног комитета народне омладине Ваљево из 1949 године. На сед-
ницама Главног комитета народне омладине Ваљево расправља-
ло се о плитичкој ситуацији у земљи, спровођење закључка са 
XIII Пленума Централног комитета народне омладине Југосла-
вије, извештај о раду, избор делегата за Градску конференцују 
Комунистичке партије, излагање реферата Александра Ранко-
вића и Милована Ђиласа са конгреса КПЈ.

Поједина документа у предмету имају оштећење на ивицама 
и папир је пожутео на појединим местима. Једна половина запис-
ника је штампана, док је друга половина вођена на папиру руком. 
Штампана документа су стандардног А4 форамата, а нестан-
дардног су форамта записници који су вођени руком, димензија 
29x18cm. Л: 13,0

159.
1949. јул 4, Ваљево ЗV-159

Записник секретаријата Народне омладине Ваљево од 4.7. 
1949. године. Дневни ред седнице био је организационо стање, о 
идеолошком политичком раду у активу, о одређеним задацима у 
активу по питању стручног уздизања чланства.

Записник је вођен на папиру руком. На левој ивици докумета по-
стоје блага оштећења. Документ је стандардног А4 формата. Л: 2,0

160.
1949. јануар 11, Ваљево ЗV-160

Записник са састанка основне партијске организације Цен-
трални комитет народне омладине Ваљево одржаног на дан 11. 
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1. 1949. године. Дневни ред састанка био је избор чланова ове 
партијске организације.

Документ је штампан на папиру. Стандардног је А4 форма-
та, и на њему нема било каквих оштећења. Л: 2,0

161.
1950. април - 1950. децембар, Ваљево ЗV-161

Биоскоп раднички Дом културе Ваљево, платни спискови за 
1950. годину.

Платни спискови су рађени у облику обрасца који су попуњава-
ни руком. На ивицама докумената постоје значајна оштећења, 
али то не отежава читање и тумачење докумената. Нестан-
драдног су формата, димензија 38x67cm. Л: 12,0

162.
1952. фебруар 18, Ваљево ЗV-162

Записници са седнице Управног и Надзорног одбора Ваљев-
ског шаховског клуба, одржане на дан 18. фебруара 1952 године. 
Дневни ред седнице био је расправа о писму ЦК КПЈ о стању 
и задацима у фискултури, припрема и план рада за „Шаховску 
недељу” и остале ствари везане за просперитет и организацију 
Ваљевског шаховског клуба (такмичења, чланство, финасијска 
питања итд.).

Записник је штампан на папиру. Стандардног је А4 форма-
та. Први лист записника је оштећен, на њему постоје мрље од 
рђе које су проузроковале спајалице. Сем тога нема других ош-
тећења. Л: 3,0

163.
1956. јул 21 - 1959. мај 4, Бранковина ЗV-163

Предмет се састоји од две целине. Прва целина су записни-
ци са седница Изборне конференције општинског одбора ССРН 
(Социјалистички савез радног народа) у Бранковини из 1957. и 
1958. године. Другу целину чине записници са седница Пленума 
општинског одбора ССРН. у Бранковини из 1956-1959. 

Дневни ред на седницама Изборне конференције општинског 
одбора био је извештај о раду, избор општинског одбора (има 
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и списак новоизабраног општинског одбора), избор делегата за 
среску конфернцију ССРН, избор записничара и оверача запис-
ника, избор кандидационе комисије (5 чланова) итд.

Дневни ред на седницама Пленума општинског одбора био 
је доношење плана рада на припремама за одржавање избора у 
ООССРН, комунална питања, расправљало се о питањима бит-
ним за организацију рада, прослава празника, анализа трошења 
средстава објеката друштвеног стандарда, припреме за попис 
чланства, анализа спроведених избора у основним организа-
цијама ССРН.

Документа у предмету су стандардног А4 формата. У горњим 
левим угловима постоје оштећења (мрље од рђе које су проузро-
ковале спајалице). Већина записника је вођена на папиру руком, 
док је један записник у штампаном облику. Л: 36,1

164.
1960. март 15 - 1961. април 26, Ваљево ЗV-164

Извештаји о раду спортских колектива у Ваљеву за 1959-1960. 
годину: Боксерски клуб „Металац”, Ваљевски тениски клуб, 
Фудбалски клуб „Металац”, Спортско друштво „Металац”, Ру-
кометни клуб „Металац”, Бициклистички клуб, Пливачки клуб 
„Металац”, Атлетски клуб „ Металац”. У извештајима се налазе 
исцрпни подаци о овим спортским колективима за поменути 
период.

Документа су стандардног А4 формата. У горњим угловима 
налазе се оштећења од рђе, које су проузроковале спајалице. Сви 
извешаји су штампани на папиру. Л: 59,0

165.
1960. јануар 17 - 1965. новембар 2, Каменица ЗV-165

Општински одбор ССРН у Каменици, платни спискови 1960-
1965. године и новогодишње награде 1961-1964. године.

Документа су у одличном физичком стању, без оштећења. 
Стандардног су А4 формата, а има докумената и мањег нестан-
дардног формата. Штампана су у облику обрасца, који су се за-
тим попуњавали руком. Л: 143,0
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166.
1905. март - 1906. мај, Ваљево, Рабровица, Лукавац ЗV-166

Предмет се састоји од 4 документа који чине писма и запис-
ници окружног и месних одбора радикалне странке у Ваљеву 
1905-1906. Први и други документ је записник збора радикалне 
странке у општини Луковачкој, рађени 3. априла 1905. године у 
Рабровици. Збор је одржан у затвореном локалу црквене куће у 
Рабровици. Један од разлога сазивања збора био је избор пред-
седника. Изабран је Радомир Поповић, свештеник. Такође иза-
брани су и чланови месних пододбора, чија се имена наводе у 
документу.

Трећи документ настао је у Ваљеву марта месеца 1905. годи-
не. Према одлуци радикалног скупштинског клуба требала се 
извршити организација Радиклане странке. Из тог разлога, Све-
тозар Поповић председник месних одбора за град Ваљево, саз-
вао је конференцију „највиђенијих” чланова Радиклане странке. 
Конференција је сазвана за 24. март у кафани Ристе Топаловића, 
који је у то време био и народни посланик.

Четврти документ датира од маја месеца 1906. године. Пред-
седник окружног одбора Радикалне странке послао је обаве-
штење месном одбору у општини Луковачкој. Обавештење се 
односило на конституисање Главног одбора Радиклане странке, 
на чијем чели је био Никола Пашић.

Документа су рађена на папиру и писана су руком. Нестан-
дардног су формата димензија 33x21cm. На ивицама докумната 
постоје оштећења (папир је на неким местима поцепан) и папир 
је полако почео да жути. Л: 5,2

167.
1910. март 22, Сушице ЗV-167

Кандидатска листа за избор кмета села Сушице, општине 
Лелић, среза Ваљевског, округа Ваљевског. Избори су одржани 
5. априла 1910. године. Кандидат за кмета био је Новаковић Ра-
домир, земљорадник из Сушице. На документу се још налазе и 
имена представника кандидатске листе, као и имена предлагача.

На документу се налазе жуте мрље и на горњој страни претр-
пео је оштећења. Нестандардног је формата, димензија 33x21cm. 
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Рађен је на ппаиру у облику обрасца, а празна поља су попуњава-
на руком. Л: 1,1

168.
1912. октобар 6, Ниш ЗV-168

Наредба Врховног комаданта војске краља Петра I Карађорђе-
вића од 6. октобра 1912. године, непосредно пред почетак Првог 
балканског рата. Краљ се обраћа војницима да је време да се уз 
помоћ Бугара, Грка и Црногораца, коначно ослободи српско ста-
новништво које је под Турцима, као и српске земље.

Документ је у заиста лошем стању и потребна му је хитна 
рестаурација. Исцепан је на више места, а на њему постоје и 
мрље. Нестандарног је формата 33x21cm. Штампан је напапиру. 
Л: 1,1

169.
1914. Београд ЗV-169

Српско друштво црвеног крста направило је списак лекара у 
Србији 1914. године. На списку посебно су одвојени војни лека-
ри, а посебно грађански, а такође је направљена подела на лекаре 
који су радили у Београду и лекаре из унутрашњости Србије.

Документ је штампан. Нестандардног је формата, димен-
зија 33x21cm. На њему се налазе значајна оштећења (жуте мрље 
и на некм деловима је поцепан). Л: 1,1

170.
Без датума, Ваљево ЗV-170

Образац пиваре у Ваљеву на којем се налази списак ваљев-
ских кафана. На обрасцу се налазе и празна поља са коли-
чином пива које треба доставити, празни судови и на крају 
примедба.

Образац је у штампаном облику. На ивицама документа 
постоје оштећења, као и оштећења на средини документа од 
жутих мрља. Нестандардног је формата, димензија 34x20cm. 
Л: 5,0
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171.
1921. јануар 1, Ваљево ЗV-171

Акције Ваљевске штедионице у вредности од две стотине ди-
нара од 1. јануара 1921. године. На унутрашњој страни докумен-
та налази се и извод из правила Ваљевске штедионице. У пред-
мету се још налазе 16 дивиденданих купона.

Документ је нестандардног формата, димензија 24x33cm. 
Добро је сачуван, без видљивих оштећења. У штампаном је об-
лику, са потписом управника, председника и благајника ште-
дионице, а на документу се налази и угравиран пешат штеди-
онице. Л: 3,0

172.
1920. мај 20 - 1920. децембра 28, Ваљево ЗV-172

Судски поступак против Божидара Веселиновића, студента 
права из Ваљева, из 1920. године. Он је оптужен да је у возу на 
релацији Ваљево-Лајковац у друштву још неких студената и рат-
них инвалида, говорио против државе, како је држава учинила 
велику штету инвалидима, и такође говорио о бољшевизму и 
комуизму.

Доста документа у предмету имају блага оштећења на иви-
цама, као и оштећења од жутих мрља. Већена докумената је не-
стандардног формата, димензија 34x21cm. Рађена су на папиру 
руком. Л: 17,0

173.
1923. јул 30, Мионица ЗV-173

Кандидатска листа са избор часника општине села Миони-
це, среза Колубарског, округа Ваљевског за 1923. годину. Канди-
дат је био Властимир Танасковић, земљоделац из Клашнића. У 
предмету се налази и списак одборника и предлагача којих је 
било 117.

Документа у предмету су добро очувана, без видљивих ош-
тећења. Рађена су на папиру руком. Нестандардног су формата, 
димензија 34x21cm. Л: 28,1
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174.
1923. јул 25 - 1923. август 19, Ваљево ЗV-174

Кандидатска листа за избор часника општине Ваљево на дан 
19. августа 1923. године. Кандидат је био Радосав Пауновић, са-
рачки радник. На докуметима се налазе имена тројице кметова 
и 40 одборника, а предлагача је било 74. 

Нека документа су штампана а нека писана руком. Нестан-
дардног су формата, димензија 34x21cm. На ивицама докумена-
та постоје блага оштећења, а и папир је пожутео на појединим 
местима. Л: 44,1

175.
1923. август 13 - 1923. август 17, Лајковац ЗV-175

Кандидатска листа за избор кмета села Лајковац, општине 
Лајковачке, среза Тамнавског, округа Ваљевског. Избори су се 
одржали на дан 26. августa 1923. године, а кандидат је био Ра-
домир Танасијевић, тежак и Лајковца. На листи се још налазе 
имена представника, као и имена предлагача којих је било 18.

Документа су рађена на папиру и писана су руком. Нестан-
дардног су фомрата, димензија 34x21cm. Сем жутих мрља на до-
кумнетима не постоје друга оштећења. Л: 4,1

176.
1923. август 8 - 1923. август 26, Обреновац, Ваљево ЗV-176

Кандидатска листа за избор кмета вароши Обреновац. Кан-
дидати су били Милан Савић, воскар из Обреновца и Радомир 
Живковић, трговац из Обреновца. У предмету се налазе и имена 
представника листе, као и имена предлагача, којих је било 53.

Сем жутих мрља, на документима нема других оштећења. 
Документа су нестандардног формата, димензија 34x21cm, 
рађена су на папиру и писана руком. Л: 6,0

177.
1923. јануар 8 - 1940. октобар 24, Без места ЗV-177

Пословна књига (радна књижица) Мате Ђурића, рођеног у Хер-
цеговини 1885. године. Књига је вођена од 1923. до 1940. године.
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Књига је претрпела велика оштећења, корице су тотално 
уништене, листови су поцепани, а папир је скроз пожутео. Не-
стандардног је формата, димензија 17x11cm. Рађена је у штам-
паном облику са празним пољима која су попуњавана руком или 
разним печатима. На књижици се налазе таксене марке у вред-
ности од 1, 5 и 10 динара.

178.
1927. децембар 1, Београд ЗV-178

Обраћање Српске школске матице за ратну сирочад, која је 
основана у Солуну 1917. године, Првостепеном суду у Ваљеву. 
Матица се обраћа Првостепеном суду у Ваљеву 1927. године, 
јер је прошло десет годинa од оснивања, а још увек нису доби-
ли зграду (Дом) која им је обећана. Овом приликом су тражили 
финансијску помоћ, и говорили са којим су се проблемима су-
сретали. На документу се налазе и 3 фотографије Дома у току зи-
дања, изглед Дома када буде завршен и слика питомаца Српске 
школске матице.

Документ је рађен на папируу штампаном облику. Нестан-
дардног је формата, димензија 34x21cm. Посотје блага оштећења 
само на ивицама документа. Л: 2,0

179.
1931. јун, Београд ЗV-179

Акције Српског акционарског друштва за индустрију пива, 
слада, леда и томе подобно. Акције су у вредности од 500 ди-
нара. Рађене су у Београду, јуна 1931 године. На њима се налазе 
потписи потпредседника и председника На унутрашњој страни 
акција је извод из правила.

Документа су рађена на једној врсти картона у штампаном 
облику. Нeстандардног су формата, димензија 20x27cm. У одлич-
ном су физичком стању, без видљивих оштећења. Л: 28,0

180.
1935. децембар 1, Београд ЗV-180

Стање новчаних завода којима је главно седиште Београд, на 
дан 31. децембра 1931. године. Стање је урадило Удружење бана-
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ка у Београду. Документа нам пружају следеће информације: на-
зив фирме, актива и пасива у хиљадама динара, рачун добитка и 
губитка, дивиденда и на крају напомена.

Докумнета су у одличном физичком стању, без видљивих ош-
тећења. Рађена су у штампаном облику. Нестандардног су фор-
мата, димезија 57x64cm. Л: 5,0

181.
1941. мај 23, Ваљево ЗV-181

Легитимација Бранковић Миодрага, радника предузећа „Ви-
стад” из Ваљева 1941. године. У легитимацији се налази слика и 
лични опис Бранковић Mиодрага.

Документ је у одличном физичком стању. Рађен је у штам-
паном облику и нестандардног је формата, димензија 12x8cm. 
Л: 1,0

182.
1942. март 27 - 1943. јул 1, Београд ЗV-182

Бонови које је издало Министарство финансија 1942-1943. го-
дине, у вредности од 100, 500, 1000 и 5000 динара.

Документа су у одличном физичком стању. Рађени су на ква-
литетнијем папиру у штампаном облику са више различитих 
боја, у зависности од вредности сваког бона (плава, жута, зелена, 
љубичаста). Нестандардног су формата, различитих димензија 
8x17cm бонови од 100 и 500 динара, 17x24cm бонови у вредности 
од 1000 и 5000 динара. Л: 55,0

183.
1944. април 26, Ваљево ЗV-183

Објава окружног начелника грађанству града Ваљева да ће се 
предузети најстрожије мере против оних грађана који буду пу-
цали на немачке и српске трупе, које врше одбрану Ваљева 1944. 
године.

Документ је штампан, у добром физичком стању, без ош-
тећења, нестандардног формата, димензија 16x21cm. Л: 1,0
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184.
1944. фебруар 4, Ваљево ЗV-184

Објава Окружног начелства у Ваљеву којом се позивају сви 
обавезници службе рада, рођени 1895, 1896, 1897, 1898, 1923, 
1924. и 1925. године. Недолазак се кажњавао принудним радом.

Документ је из 1944. године. У добром је физичком стању, без 
видљивих оштећења. Штампан је и нестандардног формата, 
димензија 17x21cm. Л: 1,0

185.
1945. октобар 10 - 1951. август, Ваљево ЗV-185

У овом предмету се налазе потрошачке карте за домаћинство, 
текстил и обућу, брашно, шећер, хлеб, месо, млеко, а такође и 
продајне карте за продају пољопривредних производа по веза-
ним ценама 1945-1951. године.

Потрошачке и продајне карте (купони) су различитког форма-
та и разноликих боја. Добро су очуване, без видљивих оштећења.

186.
1945. август 12 - 1950. април 28, Ваљево ЗV-186

Записници са седница МO у Ваљеву синдиката просветних 
радника 1945-1950. године. На седницама су расправљали о раз-
ним стварима: избор референта за конференцију професора, 
упутства о поступку описмењавања неписмених, бирање нове 
управе МO, избор делегата за конференцију у Београду, култур-
но просветни рад итд.

Запинсици су вођени руком у кориченој свесци. Корице свеске 
су у добром стању без оштечења, као и комплетна свеска. Свеска 
је нестандардног формата 28x21cm.

187.
1950. јануар 1 - 1951. јануар 8, Ваљево ЗV-187

Радна карта градског предузећа исхране и занатства „Ударник 
из 1950-1951. године. У карти се налазе следећи подаци: име и 
презиме радника, његово занимање, дан године и место рођења, 
до када му траје звање.
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Карте је штампало Министарство рада Федеративне На-
родна република Југославија. Мало рђе постоји на појединим 
картама на левој страни, сем тога нема других оштећења. Не-
стандардног су формата димензија 8x11cm. У предмету има 14 
комада радних карата.

188.

1955. новембар 23, Београд ЗV-188

Друштво историчара и Друштво архивских радника Србије 
организовали су, новмебра месеца 1955. године, „Недељу при-
купљања историјске грађе”. Они су организовали ову акцију 
да би апеловали свим надлештвима, установама, предузећима, 
школама, друштвеним, политичким и задружним организа-
цијама, појединцима код којих се налазио историсјко-архивски 
материјал да га чувају, обезбеђују од уништења и сарађују са ар-
хивским установама.

На документу је просуто нешто и из тог разлога је оста-
ла флека, сем тога нема другим оштечћења. Оба докумета су 
штампана. Један је стандардног А4 формата, док је други мањег 
формата, димензија 15x21cm. Л: 2,0

189.

1952. јануар 26 - 1959. март 11, Ваљево ЗV-189

Књига и документа Друштва за улепшавање Ваљева и уна-
пређење туризма у Ваљеву. У предмету се налази књига се сед-
ница записника Управног одбора, приступнице за пријем чла-
нова у друштво, упутство за организовање „Акције уређења и 
улепшавања у 1956. години”, извештаји о раду Управног одбо-
ра, припреме за седницу Главног одбора туристичког савеза 
Србије.

Књига запиника је у тврдом повезу, одлично сачувана. Не-
стандардног је формата, димензија 29x21cm. Већина докумена-
та је штампана, док је мали број писан руком. Документа су 
различитог формата, димензија 15x15 па све до стандардног А4 
формата. Већина докумената је добро очувана. Л: 154,0
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190.
Без датума, Ваљево ЗV-190

Упутство за чување и евиденцију споменика културе. Ово упут-
ство апелује на значај споменика културе, шта све спада у спомени-
ке културе и каквих све споменика има које треба заштитити. 

На документу не постоје хронолошке одреднице. Документ је 
штампан, стандардног А4 формата, одллично сачуван, без ика-
квих оштећења. Л: 1,0

191.
1867. април 20, Београд ЗV-191

Писмо захвалности кнеза Михајла Обреновића упућено та-
дашњем члану Српског посланства у Цариграду Јовану Ристићу. 
Писмо је из 20. априла 1867. године. Кнез Михајло у писму испоља-
ва захвалност и даје заслуге Јовану Ристићу за ослобађање српсих 
градова (Београд, Ужице, Соко, Кладово, Смедерево, Шабац).

Писмо је рађено на папиру, писано је руком. Није оргианл, већ 
преписка оргиналног писма. У одличном је физичком стању, без 
оштећења и стандардног је А4 формата. Л: 1,0

192.
1919. децембар 3 - 1945. јул 1, Београд, Загреб ЗV-192

Две објаве резервног капетана Јована С. Ђорђевића. Прва је од 
2.12.1919. године, док је друга од 1.07.1945. године. У првој објави 
Јован С. Ђорђевић се разрешава дужности комамдира чете. У 
другој објави Јован С. Ђорђевић се враћа из заробљеништва и 
шаље се на неодрађено одсуство.

Обе објаве рађене су на папиру, једна је писана руком, док је 
друга у облику штампаног обрасца. У другој обајви налази се и 
фотографија Јована С. Ђорђевића. Оба документа имају ош-
тећења на ивицама. Нестандардног су формата 14x21cm. Л:2,0

193.
1921. јун 26, Планиница, Ваљево ЗV-193

Тестамент Мијаиловић Миленка из Планинице од 26. јуна 
1921. године. У тестаменту Миленко завештава део своје имови-
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не својој ћерци коју је добио пре брака са својом будућом женом 
Персом, а други део имовине завештава својој жени. У тестамен-
ту наводи ако до краја живота буде имао још деце, било мушке 
или женске, имовина ће се међу његовим наследницима делити 
на равне части.

Тестамант је писан на папиру руком и мастилом. Претрпео 
је доста оштћења, поготову на ивицама документа. Нестан-
дардног је формата, димензија 34x21cm. Л: 1,0

194.
1923. децембар 24, Без места ЗV-194

Процена учињене штете на ливади Миломира Мијајловића, 
од 24. 12. 1923. године.

Документ је претрпаео поприлична оштећења. Нестандард-
ног је формата 17x21cm. И рађен је на папиру, писан руком и ма-
стилом. Л: 1,0

195.
1933. јун 9, Ваљево ЗV-195

Правилник Ваљевске земљорадничке житарске задруге од 
9.6.1933. године. Задругар је био Новак Ђурић. У правилнику се 
могу наћи следећи подаци: назив фирме и седиште, задаци зад-
руге, време трајања, органи управљања и задаци Управног од-
бора и Надзорног одбора, рад скупштине задругара, службено 
особље и правила финансијског пословања задруге.

Правилник је штампан у облику џепне књижице. У одличном 
је физичком стању, без било каквих оштећења. Нестандардног је 
формата 15x11cm. На правилнику су налепљене таксене марке у 
вредности од 2 динара.

196.
1933. новембар 24 - 1934. март 13, Ваљево, Сарајево, Суводањ, 
Ставе ЗV-196

Документа која говоре о избору општинских одборника у опш-
тини Суводањској, срезу Подгорском, бановини Дринској на дан 
26.11. 1933 године. Спор је вођен из разлога што је током гласања 
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дошло до великих неправилности и злоупотреба, јер је тадашњи 
начелник среза подгорског Милорад Давидовић стао на страну 
кандидатске листе Божидара Кнежевића, и разним злупотребама 
покушао да обезбеди тој листи што већи број гласова, притиском 
на бираче и другим методама. У предмету се још налазе изјаве 
сведока о нерегуларности избора и друга акта о спору.

Један део докумената у предмету је штампан на папиру, док 
је други део писан руком (руком су углавном писане жалбе и изјаве 
сведока). Има доста оштећених докумената, мали број њих је 
у добром стању. Документа су нестандардног формата, димен-
зија 33x21cm. На документима су налепљене и таксене марке у 
вредности од 2 динара. Л: 20,0

197.
1934. април 10, Планинице ЗV-197

Распоред утринског пореза и приреза у општини Планиначкој 
за 1934. годину. У предмету се налази листа имена пореских обавез-
ника, број пореских глава и шта и колико је од пореза наплаћено.

Документа су нестандардног формата, димензија 34x21cm. 
Писана су на папиру руком у облику обрасца, док је један доку-
мент штампан. На ивицама документа, налазе се извесна ош-
тећења. Л: 4,0

198.
1933. децембар 28, Мионица ЗV-198

Уредба о пословном реду за редовне кривичне судове и суд-
ски пословник за судове I и II степена за 1934. годину. У пред-
мету се налази детаљан распоред рада Среског суда у Мионици.

У предмету се налазе два документа различитог формата. 
Први документ је димензија 17x21cm, дој је други документ ди-
мензија 34x21cm. Оба документа су штампана на папиру. На 
другом докумету при дну постоје оштећења. Л: 3,0

199.
1937. септембар 1, Ваљево ЗV-199

Пресуда против Др. Радомира Стефановића из Ваљева 1937. 
године. Др. Стефановић је оптужен од стране градске полицијске 
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страже да је 28-ог августа учествовао у демонстрацијама у Ваље-
ву у улици Војводе Мишића и правио неред на јавном месту. На 
саслушању Др. Стефановић је изјавио да није крив уз адекватно 
образложење. Срески начелник је пресудио у овом случају да је 
Др. Стефановић крив, морао је да плати таксу на пресуду у изно-
су 40 динара и одведен је у затвор.

Документ је штампан на паиру. Претрепо је значајна ош-
тећења тако да је на више места излепљен лепљивом траком. 
Лепљиву траку нисам уклонио, из разлога да не би дошло до још 
већег оштећења. Документ је нестандардног формата, димен-
зија 34x21cm. Л: 1,0

200.
1939. јануар 21, Уб ЗV-200

Прсуда против Светозара Цокића, полицијског писара, из 
Ваљева. Срески суд на Убу и судија Војислав Тричковић донели 
су пресуду против Светозара Цокића 21. јануара 1939. године, 
у којој је оптужени проглашен кривим због клевете приватног 
тужиоца Миливоја Стфановића из Београда. Светозар Цокић је 
кажњен са 15 дана затвора и 250 динара одштете.

На документу се налазе више оштећења, тако да је неопходно 
лечење. Документ је штампан на папиру. Нестандардног је фор-
мата 34x21cm. Л: 1,0

201.
1942. фебруар 3, [Мионица] Рибница ЗV-201

Извод из књиге за уписивање рођених и крштених српске 
православне цркве Рибничке храма Светог Петра и Павла у Риб-
ници 3. 2. 1942. године.

На докуметима се налазе таксене марке Српске православ-
не цркве у вредности од 10 динара (зелене боје) и 50 пара (црвене 
боје). Документи су нестандардног формата, димензија 34x21cm. 
Писани су на папиру, руком. На ивицама докумената постоје 
оштећења. Л: 4,0
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202.
1944. новембар 8 - 1945. март 1, Ваљево ЗV-202

Документа Команде места НОВЈ (Народноослободилачка 
војска Југославије), привредног одсека. Документа се односе на 
набавку неопходних намирница за издржавање чета 1944. годи-
не. У предмету се још налази преглед војних јединица које је Ко-
манда места у Ваљеву снабдевала са хлебом у јануару, фебруару 
и марту 1945. године.

На документима се налазе мрље, а постоје и физичка ош-
тећења. Документа су различитог формата 11x17cm, 20x15 и А4 
формата. Штампана су на паиру. Л: 46,0

203.
1946. децембар 29 - 1947. март 20, Жабари ЗV-203

У предмету се налазе записници са седница МНО Жабари 
1946-1947. година, записник са конференције Народног фронта 
села Жабари 1947. година и записник са Збора бирача села Жаба-
ри 1947. година. На седницама МНО решавали су питања избор 
председника и секретара. На конференцијама Народног фронта 
расрављали су о следећим стварима: о изградњи у селу Жабари, 
о народној власти, о културном просветном раду, о помоћи сло-
цијално угроженима. 

Документа су стандардног А4 формата, сем жутих мрља на 
папиру нема других оштећења. Записници су вођени на папиру, 
руком. Л: 12,0

204.
1949. - 1952. април 16, Београд, Планиница ЗV-204

У предмету се налази документација СЗР „Маљен” Планини-
ца. На почетку предмета налази се књижица Угледна правила за 
сељачке радне задруге. Правилник је издат од стране Главног за-
дружног савеза ФНРЈ Београд 1949. године. У правилнику се на-
лазе следећи подаци: Циљеви и задаци задруге, ступање у члан-
ство, који су органи задруге, имовински односи задруге и њених 
чланова, обавезе према држави, планирање и организација рада 
и чланови о радном односу и финансијском пословању.
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Поред овог правилника у предмету се налазе и две књижице 
које представљају план Сељачке радне задруге „Маљен” за 1950. 
и 1952. годину. У плану за сваку годину предвиђено је: преглед 
основних средстава задруге, план производње за сваку годину 
посебно, план средстава за производњу, план инвестиција, план 
потребе материјала за инвестиције, план радне снаге, план рас-
поделе производа и финансијски план.

Осим ових књижица у предмету се налазе и документа СЗР 
„Маљен”. Записник о додељивању државног шумског земљишта 
републичког значаја на управу СРЗ „Маљен”. Предлог СРЗ 
„Маљен” ,послат Главној управи за пољопривреду НРС у Бео-
граду, за арондацију земље, и неколико докумената финансијске 
садржине.

Документа су у доборм физичком стању, без оштећења, 
стандардног су А4 формата и штампна су на папиру. Књижи-
це су мањег формата, правилник ФНРЈ 18x12cm, док су Планови 
рада димензија 29x20cm. Корице књижица су оштећење, док је 
унутрашњост у добром стању. Л: 5,0

205.
1951. април 7 - 1951. мај 11, Мионица ЗV-205

Рачун који је издало Трговачко предузеће Среског савеза зе-
мљорадничких задруга Мионица за испоруку садница малине 
1951. године.

У предмету се налазе два документа различитог формата 
нестандардних димензија 15x21cm и 28x21cm. Осим жутих фле-
ка на документима нема других оштећења. Оба документа су 
штампана. Л: 2,0

206.
1952. март 18 - 1952. мај 5, Кључ ЗV-206

Записници са седница Управног одбора ЗЗ у Кључу, одржан 
дана 5.5.1952. и 18.3 1952. године. На седницама актуелене теме 
биле су: реорганизација СРЗ, да се ЗЗ преда записник да је осло-
бођена дуга итд...

Документа су штампана. Без оштећења, и стандардног су А4 
формата. Л: 4,0
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207.
1957. децембар 31, Ваљево ЗV-207

Списак од 31.12.1957. године поднетих молби за доделу „Пар-
тизанске споменица 1941” Среском комитету СКС среза Ваљево. 
На списку се налазе следећи подаци: име и презиме подносиоца 
молбе, његово занимање и место боравка, коме је предмет до-
стављен и време када је молба предата. У предмету се налази и 
списак лица која су поднеле захетв за пензионисање због немо-
гућности да се издржавају, јер су остали инвалиди ратујући на 
страни партизана у Другом светском рату.

Предмет је састављен из два дела, први део је спицак укоричен 
у свеску, писан је руком и нема оштећења, а други списак је рађен 
на појединачним документима, штампан је и документа нису 
оштећена. Цео предмет рађен је на папиру А4 формата. Л: 6,0

208.
1975. новембар 11. Ваљево ЗV-208

Предмет се састоји од два предлога. Први предлог је да се 
ваљевски народноослободилачки партизански одред одликује 
орденом Народног хероја Југославије, због изузетних заслуга у 
народноослободлилачкој борби и социјалистичкој револуцији. 
У наставку предлога налази се образложење уз навођење свих 
акција који је извршио ваљевски народноослободилачки парти-
зански покрет. Предлог је састављен од стране Представништва 
општинског одбора СУБНОР-а (Савез удружења бораца народ-
ноослободилачког рата) општине Ваљево одржаној 11.11.1975. 
године.

Други предлог је копија предлога ставова Савезне конферен-
ције о вредновању и категоризацији споменика и спомен обеле-
жја ослободилачких ратова и ослободилачких покрета, НОР-а 
и социјалистичке револуције народа и народности Југославије. 
Предлог је састaвљен да би се заштитили споменици народноо-
лободилачког покрета и даје решења на који начин вредновати и 
извршити категоризацију споменика и спомен обележја.

Документа су А4 формата. Не постоје било каква оштећења 
и штампана су на папиру. Л: 9,0
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209.
1985. септембар 25 - 1985. децембар 13, Ваљево ЗV-209

Предмет је настао на основу званичних аката 14 основних 
школа Ваљевске општине. Утврђено је да је ликвидирана непис-
меност код свих одраслих грађана до 50 година старости на те-
риторији општине Ваљево, закључно са новембром 1985. године. 
Неписменост је ликвидирана у 83 села која се налазе на подру-
чју општине Ваљево. У предмету постоје и статистички подаци 
о неписменим људима од 1948. године па све до 1985. године и 
процентима описмењавања људи у том раздобљу, а наведени су 
и разлози због чега се чекало скоро 40 година да би се реализо-
вала шира акција описмењавања.

Документа су штампана, стандардног А4 формата и добро 
очувана, без оштећења. Л: 22,0

210.
1985. децембар 19, Ваљево ЗV-210

Генерални урбанистички план Ваљева. Ради се о нацрту пла-
на у скраћеној верзији из 1985. године. Организовано је јавно 
разматрање плана у градским месним заједницама. У предмету 
се налазе мапе града, табеларни прегледи стамбене изградње уз 
текстуална образложења.

Документа су добро сачувана, не постоје оштећења, стан-
дардног су А4 формата и штампана су на папиру. Л: 18,0

211.
1986. септембар 15, Ваљево ЗV-211

Реферат поводом 15. септембра дана ослобођења Ваљева. Ре-
ферат је написао Душан Михајловић 15.09.1986. године. На по-
четку раферата аутор даје кратак историјат КPJ, затим заслуге 
Комунистичке партије и успехе у Другом светском рату и на 
крају део о Ваљевској општини.

Реферат је штампан на папиру мањег формата 21x15cm. 
Предмет је сачуван, без оштећења. Л: 18,0
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212.
1986. септембар 15, Ваљево ЗV-212

Говор Слободана Милошевића, у Ваљеву 15. септембра 1986. 
године, председника председништва ЦКСК (Централни комитет 
Савеза комунист Србије), поводом 42-годишњице ослобођења 
Ваљева. Говор је почео уводним делом о Другом светском рату, 
величајући херојаство комуниста. Остатак говора осносио се на 
искључиво на социјализам.

Говор је штампан на папиру стандардног А4 формата. Пред-
мет није оштећен. Л: 8,0

213.
1986. септембар 15, Ваљево ЗV-213

Говор Мила Милатовића поводом откривању споменика Др. 
Милошу Миши Пантићу, Ваљево 15. септембар 1986. године. У 
свом говору Миле Милатовић излаже целу биографију Др. Ми-
лоша Пантића, почевши од његовог рођења па све до смрти. Го-
вор је конципиран на тај начин да се нагласи делатност Др. Пан-
тића у КПЈ.

Предмет је без оштећења, штампан је на паиру стандардног 
А4 формата. Л: 9,0

214.
1988. Ваљево ЗV-214

Списак иноватора СОУР „Крушик од 1975-1984. године. На 
списку се налази име и презиме иноватора, његово радно место, 
године иновације, назив иновације и колика је уштеда. Поред 
списка у предмету се налази и књижица коју су издали Култур-
но просветна заједница Ваљево, Регионална привредна комора 
Ваљево и СОУР „Крушик” Ваљево. Књижица носи назив „Про-
налазачи, иноватори и аутори техничких унапређења у привре-
ди Ваљево”. У њој се могу наћи разговори са проналазачима, као 
и бографије поједних проналазача и иноватора.

Књижица је штампана, на папиру нестандардног формата, 
димензија 23x16cm, нема тагова оштећења. Списак је прављен 
на папиру и попуњаван је руком, такође је без било каквих ош-
тећења, и рађен је на папиру А4 формата. Л: 11,7
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Владимир Дамњановић 
Међуопштински историјски архив Ваљево 

У СУСРЕТ 75. ГОДИШЊИЦИ ПОСТОЈАЊА И РАДА 
МЕЂУОПШТИНСКОГ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ВАЉЕВО 

ПОЧЕТАК АРХИВСКЕ СЛУЖБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ СРБИЈЕ 

Идеја за оснивање установе која би се бавила прикупљањем 
и чувањем документације настале деловањем и радом држав-
них институција, органа и појединаца први пут је изложена на 
састанцима Друштва српске словесности 1846. године. Наредне 
године, у Србским новинама је објављен чланак у којем су пред-
стављени услови који морају бити испуњени, пре свега у погле-
ду грађевинских и безбедносних стандарда, као и разлози због 
којих је неопходно оснивање овакве институције. Државни ар-
хив Србије је основан 2/14 децембра 1898. године, доношењем 
Закона о Државној Архиви Краљевине Србије.

Закон су чинила 22. члана. Предметним члановима били су 
предвиђени основни задаци Архива, врста документације која 
ће бити предмет заштите и чувања, начини коришћења предмет-
не документације, као и права и обавезе запослених службеника. 

Анализом Закона посебну пажњу су привукли чланови 3. и 4. 

Члан 3. 
Државној архиви је задатак: да прикупља, сређује и чува све 

документе од општег значаја и историјске вредности. 

Члан 4. 
Према природи документа који ће улазити у Државну архиву, 

ова ће имати своја четири одељка: 

ИЗ РАДА АРХИВА
OUT OF THE ARCHIVE’S WORKS
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а) Одељак политички – примаће и чувати све документе, који 
се односе на државно-политичке односе Србије, старијег и но-
вијег времена (државни уговори, владалачка коресподенција, вла-
далачки тестаменти и т.д.). У овај ће одељак улазити у главном 
акти из министарства иностраних дела; 

б) Одељак историјски – примаће и чувати све документа, које 
се односе на политичку, војничку и верску историју Србије, ра-
нијег и новијег времена; 

в) Одељак административни – примаће и чувати све доку-
менте, који се специјално односе на све гране државне админис-
трације. Ту ће се стицати документарни акти свих министар-
става, који се односе на државне уредбе Србије, ранијег и новијег 
времена; 

г) Законодавно – судски одељак – примаће и чувати све доку-
менте законодавних тела Краљевине Србије и државних судова 
ранијег и новијег времена. У овај одељак ће у главноме улазити 
документи Државног савета, Народних Скупштина и мини-
старства правде.1 

Самим увидом у горе наведене чланове Закона о Државној 
Архиви, можемо видети више компоненти које је неопходно на-
гласити. Свакако најважнија од њих је законска верификација 
архивске делатности, на територији тадашње Краљевине Србије. 
Јасно је наглашена улога коју ће Архиви обављати у будућности, 
као и врста документације која ће потпадати под надлежност 
истих. Такође је важно нагласити, да је са почетком деловања 
Архива, дошло до промене свести о значају документа. Заслуге 
за то свакако припадају ондашњим властима, које су препознале 
историјски тренутак, и донеле једну државотворну одлуку. 

Сама установа је почела са радом 1900. године, под називом 
Државна Архива Краљевине Србије. 

ИСТОРИЈАТ УСТАНОВЕ

 Архивско средиште у Ваљеву почело је са радом 15. априла 
1948. године, као једно од 16 средишта у Србији, на предлог Др-
жавне архиве у Београду, одлуком Министарства просвете На-

1 Закон о Државној Архиви Краљевине Србије, Министарство правде Краље-
вине Србије, инв. бр. 36324, члан 3 и 4. 
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родне Републике Србије, за територију града Ваљева и срезове: 
Ваљевски, Подгорски, Колубарски, Тамнавски и Љишки. Основ-
ни задатак Архивског средишта у Ваљеву био је прикупљање, чу-
вање, сређивање архивске грађе, како би се на адекватан начин 
омогућило њено коришћење. Улога првог руководиоца установе 
додељена је Јовану Нешићу, професору историје Ваљевске гим-
назије. Његово краткотрајно управљање средиштем обележено 
је различитим врстама проблема, које можемо повезати са теш-
ком економском ситуацијом која је била присутна након рата, 
као и недостатком разумевања тадашњег локалног руководства. 

Већ следеће године, за новог руководиоца именован је Благоје 
Чупаревић, професор књижевности. Великим трудом и посвеће-
ношћу, Благоје Чупаревић је дао огроман допринос обезбеђи-
вању простора, као и адекватних услова за смештај архивске 
грађе. Неуморно је радио на прикупљању и спасавању архивске 
грађе Првостепеног суда Ваљево, која је његовом заслугом из-
бегла судбину вредних фондова у другим срединама, који су за-
вршили у у фабрици папира, као секундарна сировина. Велику 
помоћ у овом послу имао је од стране ангажованих ученика и 
припадника војске. Поред редовних обавеза у школи, професор 
Благоје Чупаревић је са огромним ентузијазмом и одговорно-
шћу, три и по године, обављао дужност руководиоца Архивског 
средишта у Ваљеву. 

У периоду до 1952, у оквиру Архивског средишта била је обје-
дињена музејска делатност и научна библиотека града. Одлуком 
о оснивању, територијална надлежност Архивског средишта у 
Ваљеву обухватала је архивску грађу која је настала делатношћу 
субјеката са територије наведених срезова. 

Градска државна архива у Ваљеву основана је 03. јануара 1952. 
године на основу сагласности Савета за просвету, науку и кул-
туру НР Србије. Самим чином оснивања ове институције, ство-
рени су неопходни законски услови за развој архивске службе у 
Ваљеву и организовано одвијање делатности заштите архивске 
грађе. Самим тим Архив постаје самостална установа културе, 
која ће у наредном периоду имати сопствени развојни пут. Ства-
раоци и имаоци архивске грађе, са територије тадашњих срезова: 
Ваљевског, Подгорског, Тамнавског, Колубарског, Љишког и Аз-
буковачког, припали су под надлежност Градске државне архиве 
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у Ваљеву. 2 Изабрани представници општина и срезова чинили 
су Савет установе, чиме је остварен утицај друштвене средине 
на делатност Архива, која се огледала у заштити архивске грађе 
као културног добра.

Народни одбор среза ваљевског, од 1. септембра 1955. године 
преузима оснивачка права над установом под новим називом 
Државни архив среза Ваљево, именујући своје представнике у 
Савет установе као органа управљања. 

Скупштина Среза Ваљево је 14. јуна 1965. године, прихвати-
ла предлог Савета и донела одлуку о промени назива установе 
у Историјски архив Ваљево, усклађујући назив са захтевима 
Основног закона о установама.3 

2 Снежана Радић, Милча Мадић, Љиљана Урошевић, Велибор Видић, Зо-
рица Gioia Јеремић, Милорад Митрашиновић, Свемир Поповић, прир. Во-
дич Међуопштинског историјског архива Ваљево. Ваљево: Међуопштински 
историјски архив Ваљево, 2004, стр. 8. 
3 Међуопштински историјски архив – Ваљево (у даљем тексту: МИАВ), 
А.4.5.18. Скупштина Среза Ваљево – Ваљево (1944-1967), 1944-1967, Записни-
ци заједничких седница оба већа Скупштине Среза Ваљево, књига. инв. бр. 
45, Решење Скупштине Среза Ваљево бр. 04/2-4090/1-1965, о промени назива 
Државног архива среза Ваљево у „Историјски архив у Ваљеву“. 

Прилог бр. 1 Сагласност Савета за просвету, науку и културу 
Министарства за просвету и културу бр. 31.586 о оснивању Градске 

државне архиве у Ваљеву, 3. јануар 1952. МИАВ, Фонд: Међуопштински 
историјски архив Ваљево, кут. инв. бр. 75
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Законско јачање позиције Архива, 
као и архивске делатности

Доношењем Закона о државним архивама НР Србије, дошло 
је до озбиљније регулације процеса заштите архивске грађе, као 
и до изградње неопходне архивске мреже на територији НР Ср-
бије. Даљим усвајањем низа пратећих прописа и упустава, на-
стављен је процес утврђивања матичне улоге Државне архиве 
НР Србије. Паралелно са јачањем законске позиције ове инсти-
туције, радило се на унапређењу стручног рада, кроз оснивање 
Стручног савета и Друштва архивских радника. Доношењем За-
кона о архивској грађи и архивској служби у СР Србији, 1967. 
године, темељно је уређена област заштите архивске грађе и раз-
воја архивске службе у Републици Србији. Утврђивањем цент-
рализоване мреже архива, дошло је до сарадње и стручног пове-
зивања архивских установа широм Србије, као и до оспособља-
вања стручног кадра. У том периоду долази до јачања Архива у 
Ваљеву у организационом, кадровском и стручном смислу. 

Када је дошло до укидања срезова, 1967. године, Архив у 
Ваљеву је наставио да ради на заштити архивске грађе на под-
ручју општина Ваљево, Уб, Лајковац, Љиг, Мионица, Осечина и 
Лазаревац (до доношења одлуке о припајању општине Лазаре-

Прилог бр. 2 Решење бр. 04/2-4090/1-1965, о промени назива Државног архива 
среза Ваљево у „Историјски архив у Ваљеву“ 14. јун 1965. МИАВ, Фонд: 

Скупштина Среза Ваљево, књига инв. бр. 45 
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вац градском подручју Београда). Наведене општине су својим 
одлукама донетим 1971. године, потврдиле оснивање Међуопш-
тинског историјског архива Ваљево са седиштем у Ваљеву, пове-
ривши му послове заштите, преузимања, чувања, сређивања и 
коришћења архивске грађе, са обавезом да сносе сразмеран део 
трошкова укупне делатности установе.4 

4 МИАВ, А.1.5.23 Скупштина Општине Ваљево (1944 - ), 1944 – 1981, Запис-
ник са XXIII седнице Општинског већа, Привредног већа и Већа друшт-
вених делатности од 03.06.1971. године, Решење бр. 630-1/71-02 о оснивању 
Међуопштинског историјског архива Ваљево, кут. инв. бр. 117. 

Прилог бр. 3 Решење Скупштине Општине Ваљево бр. 630-1/71-02 
о оснивању Међуопштинског историјског архива Ваљево, донето у 

сагласности са скупштинама општина Уб, Љиг, Мионица, Лајковац и 
Осечина, на заједничкој седници свих већа од 03. јуна 1971. године, МИАВ, 

Фонд: Скупштина општине Ваљево, записници 1971. година 
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Формирањем Градског државног архива, као посебне и само-
сталне установе, као и приливом огромног броја нових фондо-
ва, јавила се потреба за новим решењем у погледу адекватног 
простора. Тај простор не би био намењен само за смештај ар-
хивалија, него и за радне активности на њиховом сређивању и 
коришћењу. Нашој установи је поверена на коришћење општин-
ска зграда, која се налазила у улици Војводе Мишића, у којој се 
вршила делатност Архива до 1959. године. Архив је након тога 
добио на коришћење адаптирани објекат старе поште, који се 
налазио на углу улица Карађорђеве и Војводе Мишића, где ће 
функционисати све до 1976. године. 

Проналазак одговарајуће инфраструктуре 
као предуслов за даљи напредак 

Архив је јако брзо напредовао, капацитети за смештај архивс-
ке грађе су се интезивно попуњавали, што је довело до тога да 
у једном тренутку, услед мањка простора, буде спречено даље 

Прилог бр. 4 Зграда на углу улице Карађорђеве и Војводе Мишића, где је у периоду 
од 1959. до 1976. био смештен и радио Историјски архив Ваљево. МИАВ, Фонд: 

Збирка фотографија, III група – објекти и ствари, кут. инв. бр. 16
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напредовање установе. Након вишегодишњег трагања за адек-
ватним простором, уз велику помоћ ондашњих општинских 
власти, као и финансијску подршку одговорног Министарства 
и свих шест општина, пронађено је трајно решење, путем пре-
носа објеката бивше Градске болнице, потоњег Хигијенског за-
вода, у власништво Архива. Дошло је до одређене адаптације, 
као и доградње једног од објеката што са парковским простором 
представља целину укупне површине 0,54 ха. Адаптацију зграда 
и набавку једног дела опреме финансирале су скупштина општи-
не Ваљево, Уб, Мионица, Лајковац, Љиг и Осечина, Републичка 
заједница културе и Међуопштинска заједница културе Ваљево. 
Архив се у нове просторије уселио у пролеће 1976. године и на 
тај начин добио изванредне услове за рад у једном доста мирном 
крају Ваљева, пуном зеленила.5 На овај начин је пронађено стал-
но решење, за дугорочан развој установе. 

Приликом НАТО агресије, 1999. године, дошло је до великог 
оштећења инфраструктуре Архива. У питању су била два објек-
та (кров депоа, као и зграда где се врши сређивање и обрада ар-
хивске грађе) Зграде су поправљене 2000. године. 

Архив у овом тренутку располаже са три објекта укупне 
површине од преко 900 м2. Зграда Архивског депоа је подеље-
на, тако да је 275 м2 намењено смештају и заштити архивске 
грађе, док је у других 275 м2 смештена стална изложбена по-
ставка „Страдање и хуманизам. Ваљевска болница 1914–1915.“ 
До 2015. године, цела зграда Архивског депоа била је намењена 
искључиво за смештај, чување и заштиту архивске грађе. На 
овај начин, овај објекат је добио двоструку намену. Задржао је 
примарну делатност депоа неопходног за стручни рад, и по-
стао је обогаћен сталном изложбеном поставком. У остала два 
објекта су смештене радне просторије, читаоница и архивска 
библиотека. Поред наведених објеката, у поседу установе се 
налазе и три помоћна објекта, у којим су смештени пријемни 
депо (180) м2, приручни магацин за смештај архивских кутија 
и другог материјала, и котларница. Сам комплекс Архива је као 
амбијентална целина стављен под заштиту Завода за заштиту 
споменика културе. 

5 Митрашиновић, Милорад. „Од Архивског средишта до Међуопштинског 
историјског архива у Ваљеву (1948-1978).“ Гласник бр. 13-14 (1979): 233 
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Инфраструктура не представља једини предуслов за успешан 
рад и напредак једне установе културе. Брзи развој и све веће 
могућности примене рачунара, скенера и дигиталних камера уз 
одговарајуће програме, отвара широке и знатно јефтиније мо-
гућности заштите архивске грађе, нарочито приликом њеног ко-
ришћења. Уз адекватно опремање Архива и едукацију кадрова 
за примену нових технологија, стварају се услови за ефикаснију 
заштиту архивске грађе и једноставнији и шири приступ заинте-
ресованим субјектима у њеном коришћењу. Могућност набавке 
неопходне опреме, рачунара, скенера, дигиталних камера је ре-
ално све доступнија, тако се може рачунати на реалност примене 
ових технологија на заштити архивалија од оштећења приликом 
манипулације и коришћења, а тиме једноставније и шире могућ-
ности коришћења архивске грађе од изузетног значаја.6 

Значај увођења информационих технологија у Архиве је не-
споран. Доступност информација о архивској грађи је на тај на-
чин већа. Корисници архивске грађе могу доћи до потребних по-
датака на брз и једноставан начин, чак и са могућношћу да уоп-
ште не долазе у Архив, а архивски радници могу брже пружити 

6 Мадић. Милча. „Архивска грађа од изузетног значаја у Историјском архи-
ву Ваљево и могућности примене посебних мера заштите“ Гласник број 37 
(2003): 162 

Прилог бр. 5 Некадашњи објекти Ваљевске болнице, Хигијенског завода, 
а данас Комплекс у којем се од 1976. налази Међуопштински историјски 

архив Ваљево, МИАВ http://istorijskiarhiv.rs/ 12.04.2022 



Владимир Дамњановић

188

информације које се од њих траже, односно, могу брже доћи до 
информација које су им потребне за рад са архивском грађом. 7

Последње две деценије, дошло је до модернизације рада Ар-
хива. Ту се пре свега мисли на опремање компјутерском опре-
мом, која је постала незаобилазан елемент за успешно обављање 
основне делатности. То се посебно може видети приликом из-
раде научно – обавештајних средстава, затим формирања база 
података, као и у поступку дигитализације архивске грађе, за по-
требе корисника. Архивске службе су распоређене у две зграде, 
тако да је постављена рачунарска мрежа која их спаја. Процес 
модернизације је настављен 2016. године, набавком новог скенер 
апарата, неопходног за успешну дигитализацију архивске грађе. 

ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ 

Пре формирања Архива као установе, заштита и чување ар-
хивске грађе била је обавеза самих стваралаца и ималаца. Органи 
локалне самоуправе, правосудни органи, привредне организације, 
просветне и културне установе, чувале су архивску грађу која је 
била производ њихове делатности, или уколико је била наслеђена 
од претходника, на основу важеће законске регулативе. Анали-
зирајући степен очуваности архивске грађе, можемо закључити 
да су органи локалне самоуправе, судови и просветне установе, у 
највећем степену сачували предметну документацију. 

Архивска грађа из периода Првог и Другог српског устанка у 
огромној мери је уништена ратним разарањима, али и мањком 
интересовања. Ретки писани документи су сачувани као све-
дочанство о функционисању првих институција нове власти у 
Ваљевској нахији, која је била у средишту огромних промена, у 
временском раздобљу које је било од изузетне важности за бу-
дућност српског народа. Такође, ти писани документи говоре и о 
личностима, као и историјским догађајима, који имају одређену 
културно – историјску вредност. 

Архивска грађа настала делатношћу првог устаничког суда, на 
жалост, није сачувана, изузев једног документа. Ради се о „Свида-
тељству“, 13. јула 1807. године, са печатом и потписом Јакова Нена-

7 Цветковић. Слободанка. „Дигитализација у архивима у Србији – изазови 
и замке“ Часопис архива Југославије бр. 1-2 (2010): 79-80 
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довића. Што се тиче Суда Окружја ваљевског (касније Окружног 
суда Ваљево) документација овог фонда је сачувана од 1823. годи-
не. Фонд Окружни суд Ваљево представља настарији и највреднији 
фонд у Историјском Архиву Ваљево, јер у континутитету од два-
нест деценија, приказује делатност ове правосудне институције. 

Према увиду у судски архивски материјал смештен после свих 
оштећења у депое Историјског архива у Ваљеву, данас можемо 
тврдити да је оштећен како материјал из XIX века тако и грађа 
из XX века. Али највеће оштећење погодило је материјал из доба 
прве владавине књаза Милоша Обреновића, чији би јединствени 
примерци требали да покажу начине стицања богаства (прво-
битна акумулација капитала) некадашњих устаничких стареши-
на, њихових млађих приврженика на власти и трговаца после 
протеривања Турака из Београдског пашалука. 8 

Увидом у архивску грађу можемо добити информације о раз-
личитим догађајима, друштвеним односима, историјским про-
цесима. Могу се видети обичаји који су се мењали кроз време, 
као и прикупити сазнања о различитим људским судбинама. 

Архив обавља своју делатност преко одељења, као органи-
зационих јединица, а то су: Одељење за евидентирање, зашти-
ту и преузимање архивске грађе и регистратурског материјала; 
Одељење за сређивање, обраду, коришћење и чување архивс-
ке грађе; Информативни центар са архивском библиотеком и 
Одељење општих послова. 

Сређивање и обрада архивске грађе

Од почетка рада Архива, па све до данас, сталне су активности 
на обради и сређивању фондова. Фондови и збирке су у огром-
ном проценту у сређеном стању. Већина је сређена принципом 
слободне провенијенције, а у ситацијама када је степен очувано-
сти архивске грађе висок, по принципу провенијенције. Што се 
тиче значајнијих фондова, њихови делови су детаљно обрађени, 
урађени су аналитички инвентари и именски регистри. За оста-
ле фондове урађен је попис архивске грађе. Сви фондови имају 
урађен образац општег инвентара, као и свој досије. 

8 Вујић. Јеротије. „Смештај архивског материјала Ваљевског суда“ Гласник 
број 1 (1966): 211 
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Архивски документи имају не само културно-политички зна-
чај већ и практичан, приватно правни значај. Заштитом писане 
документације у радним организацијама и у историјским архи-
вима архивски радници доприносе заштити материјалних инте-
реса заједнице, друштвених организација и грађана.9 

У депоима Архива чува се, сређује и користи архивска грађа 
различите провенијенције која је распоређена у 404 фонда и 16 
збирки, у укупној количини од 2500 метара дужних за период 
1807 – 2022. 

Категоризацију архивске грађе, као и валоризацију треба вр-
шити на целокупном подручју, односно архивском фонду једне 
државе. Применом јединствених критеријума постиже се и пра-
вилан и једнак третман архивске грађе једне организације влас-
ти, установа и осталих институција. Ова мерила треба да буду 
у сагласности са онима која важе за друге области заштите кул-
турних добара и међународним нормама.10 

Према утврђеним критеријумима за категоризацију архивске 
грађе, који су дефинисани 1979. и 1998. године, у Архиву је сме-
штена архивске грађа од изузетног и великог значаја. Архивска 
грађа од изузетног значаја разврстана је у 8 фондова и збирки, 
као и црквене матичне књиге, које су разврстане у 19 фондова 
верских установа и организација. Архив Србије је 1998. годи-
не, као надлежна матична кућа, донео одлуку о проглашењу 35 
фондова за архивску грађу од великог значаја. У оквиру ове гру-
пе налази се 6 фондова чији су делови категорисани у архивску 
грађу од изузетног значаја (рад среских комисија). Категорисани 
фондови су уписани у регистре. 

Спољна служба 

Процес заштите архивске грађе и регистратурског материјала 
ван Архива спроводи се кроз евидентирање и стручни надзор 
400 регистратура. Наравно, ту си и приватни имаоци вредних ар-
хивалија. Надлежне службе Архива су у обавези да врше сталну 
стручну контролу стања архивске грађе. Такође се води рачуна о 

9 Вујић. Јеротије. „Заштита и смештај архивалија социјалистичког периода у 
Ваљеву“ Гласник двоброј 2-3 (1967): 319 
10 Радевић, Милорад. М. уред. Архивски преглед 1-4. Београд: Архив Србије, 
1994-1995, стр. 18 
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свим променама, које настану у процесу чувања и заштите. Из-
рада листе категорија регистратурског материјала са роковима 
чувања, одабир грађе, излучивање безвредног регистратурског 
материјала, врши се заједно са ствараоцима. Архив као установа 
културе, има законску обавезу да архивску грађу која је приспе-
ла за преузимање, по различитим основама, преузме на чување, 
сређивање и коришћење. 

Архивска библиотека 

Сам почетак рада Архивског средишта, паралелно је пратио и 
развој Архивске библиотеке. Анализирајући тадашњу ситуацију, 
донета је одлука да архивску грађу прати одговарајућа историо-
графска литература. Формирана је библиотека са веома богатим 
фондом, који је обухватао преко 8000 наслова. Посебну тежину 
овој збирци даје стара и ретка књига (око 400 наслова књига и 
часописа), за које је урађен посебан каталог. Библиотека поред 
важних енциклопедијских издања, има у свом поседу и рари-
тете као што су: „Историја разних словенских народов“, Јована 
Рајића у четири свеске, штампане 1794/1795 у Бечу, затим скоро 
комплетна прва издања дела Доситеја Обрадовића, Милована 
Видаковића и Атанасија Стојковића. Српска периодика, од прве 
половине 19. века, комплети старих издања новина, календара 
и друге литературе, доприносе културној вредности, коју има 
књижни фонд. 

Архивске библиотеке су специјалне, стручне или приручне 
библиотеке, које сакупљају, обрађују, чувају и дају на коришћење 
сав библиотечко-информациони материјал. У Библиотеци Ар-
хива, сакупљају се и чувају књиге, часописи, новине, сепарати, 
службени листови, извештаји, приручници, старе и ретке књи-
га, шематизми, закони, статистика, стенографске белешке, мо-
нографије, биографије, мемоари, споменице, и све што може да 
чини део специјалне архивске библиотеке.11 

11 Кикић, Татјана, и Јовановић Татјана. „Улога и функција архивске библио-
теке – искуства Архива Србије.“ Архивска пракса бр. 19 (2016): 404-410. 
http://www.arhivistika.edu.rs/clanci/kulturno-prosvetna-delatnost/127-
dr-tatjana-kikic-tatjana-jovanovic-uloga-i-funkcija-arhivske-biblioteke-
iskustva-arhiva-srbije 19.04.2022 
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Културно-просветна делатност у Архиву

Културно-проветна делатност у Архиву се спроводи кроз 
различите видове „комуникације“ са јавношћу, кроз предавања, 
трибине, радио емисије, преко веб презентација, кроз различи-
те публикације и сл. Једно од најважнијих средстава, и најчешће 
коришћених у комуникацији са јавношћу, су изложбе архивских 
докумената. Оне представљају један од најстаријих и најатрак-
тивнијих облика културно-просветне делатности Архива. Став 
да документ може бити од интереса и за широку јавност ван на-
учних кругова довео је до појаве првих архивских изложби које 
се први пут јављају у Француској, где су средином 19. века изла-
гани печати.12 

Током седамдесет година деловања, Архив је имао запажену 
културно – просветну улогу, кроз приказ различитих форми и 
садржаја. Путем изложбених поставки, вршена је презентација 
најзанимљивијих архивских докумената. Организована су пре-
давања, колективним, или појединачним посетама, кроз које су 
се ученици, студенти, полазници разних курсева, упознавали 
са радом Архива, као и садржајем фондова. Више десетина из-
ложбених поставки организовано је под покровитељством Ар-
хива. Већина ових поставки рађена је на основу архивске грађе 
из фондова и збирки које се чувају у депоима Архива. Оваква 
врста промотивних активности посебно је утицала на младе 
људе, како би се на основу приказане архивске грађе, као неза-
билазног извора информација, упознали са историјом Колубар-
ског краја. Још један од бенефита изложбених поставки био је у 
упознавању грађанства са широким спектром услуга које Архи-
ва пружа. Наводимо називе најзначајних изложбених поставки 
у организацији овог Архива: „Ваљевска штампарија кроз исто-
рију“ (поводом сто година штампарства у Ваљеву), „Здравстве-
на служба у ваљевском крају у првој половини 19. века“, „Ар-
хивска документа и старе фотографије о прошлости Ваљева“, 
„Документа о животу и књижевном раду Милована Глишића“, 

12 Шкодрић, Љубинка, и Цветковић Слободанка. „Искорак у јавност – из-
ложбена делатност архива.“ Архивска пракса бр. 15 (2012): 407-424. http://
www.arhivistika.edu.rs/clanci/kulturno-prosvetna-delatnost/29-ljubinka-
skodric-slobodanka-cvetkovic-iskorak-u-javnost-izlozbena-delatnost-arhiva 
21.04.2022 
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„Четрдесет година КПЈ и радничког покрета у ваљевском крају“, 
„Двадесет година од Другог заседања АВНОЈ – а“, „Раднички по-
крет и КПЈ у Србији 1919-1941“, „Живот и револуционарни рад 
Владимира Илича Лењина“ (поводом стогодишњице од рођења), 
„Убски догађај 1932. године“, „Устанак у Србији 1941. године“, 
„Жене ваљевског краја у НОБ-у“, „Народноослободилачка борба 
у Тамнави“, „Ваљевска болница 1914 – 1915“, „Тридесет година 
издавачке делатности Архива“, „Сто педесет година од приме-
не српског грађанског законика – по документима из ваљевског 
окружног суда“, „Стара књига и периодика до 1900. у библиоте-
ци Историјског архива Ваљево“, „Кроз фондове и збирке Исто-
ријског архива Ваљево – избор из архивске грађе“ (поводом 
50-годишњице Архива у Ваљеву) „Два века суда у Ваљеву“, „Два 
века Окружног суда у Ваљеву“, „Уметничка слика као документ“, 
„Српско грађанство Тешњара 19. и 20. века“, „Ваљевци у сенци“, 
„Ваљано Ваљево“, „Почиње рат – судбина народа на обе стра-
не дрине, 1870-1946“, „Страдање и хуманизам.Ваљевска болни-
ца 1914-1915“, „Историјски INBOX Архива у Ваљеву“, „Протина 
писма“, „Међународна изложба књига, часописа и других публи-
кација“, „Љубав и мода на ваљевски начин“, „Елси Инглис – ср-
пска мајка из Шкотске 1917 – 2017“, Манастир Пустиња – благо 
векова и луча новог доба“ „Клуб младих истраживача – Почеци“, 
„Хуманитарни рад у Ваљеву након Првог светског рата“ . 

Међуопштински историјски архив Ваљево, као установа кул-
туре, активно учествује у манифестацији „Ноћ музеја“. Једна од 
погодности која је доступна заинтересованим истраживачима 
јесте да имају могућност да врше процес истраживања у устано-
ви до касних вечерњих сати. 

Издавачка делатност

Што се издавачке делатности Архива тиче, она је започета из-
давањем историографског часописа „Гласник“ 1966. године. Досад 
је издато 55 бројева овог часописа, у којима је објављено преко 450 
прилога из завичајне и националне историје. Један део часописа 
је посвећен делатности установе. Паралелно са тим Архив је из-
дао, самостално или у суиздаваштву, доста књига и публикација, 
махом историографског карактера. На тај начин је остварена са-
радња са научним радницима, истраживачима и институцијама. 
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Архивска грађа представља један од најбољих извора подата-
ка код израде семинарских, дипломских, магистарских и до-
кторских радова и тема. Сви заинтересовани корисници архивс-
ке грађе, као и књижног фонда архивске библиотеке, добијају 
неопходне податке преко Информативног центра са архивском 
библиотеком. 

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

За ових седам и по деценија Архив у Ваљеву је дао велики до-
принос подизању свести о важности заштите архивске грађе, као 
културног добра и извора за проучавање прошлости. Резултате 
успешног деловања можемо видети и у одговорном односу свих 
субјеката према заштити, чувању и коришћењу архивске грађе. 

Бројна признања и награде потврђују успешност и значај ове 
установе, на територији ваљевског краја, а и шире. 

Архив у Ваљеву је награђиван од стране Друштва архивских 
радника Србије 1956. и 1958. године, за постигнуте резултате у 
стручном раду. Године 1973. додељена му је „Повеља културе“ 
Културно – просветне заједнице Ваљева, за општи допринос 
развоју културе у општини. Септембарска награда, највише при-
знање које се додељује за допринос друштвеном развоју општи-
не, добио је 1976. године. Фонд „Алекандар Арнаутовић“ доделио 
је нашој установи „Златну архиву“, 2000. године, као вид при-
знања за остварене резултате у стручном раду. Обележавајући 
јубилеј од 50 година од оснивања и рада, Архив Југославије је 
доделио захвалницу нашој установи за вишегодишњу сарадњу и 
допринос у раду. За допринос у припреми и обележавању стого-
дишњице Архива Србије 2000. године, ова установа доделила је 
Међуопштинском историјском архиву Ваљево захвалницу. 

Туристички савез општине Ваљево је 1991. године доделио 
Архиву признање „Бели нарцис“, поводом уређења радног про-
стора и посебног доприноса заштити животне средине. Дирек-
ција за комуналне послове и урбанизам, 1991. године, додељује 
нашој установи награду „Свака част“ за најлепше уређено дво-
риште у граду. Архив је имао ту част да добије захвалницу од 
Удружење Ваљеваца у Београду, поводом јубилеја од 75. година 
њиховог рада, а за подстицај стваралаштву. Наглашен је огро-



У сусрет 75. годишњици постојања и рада Међуопштинског историјског...

195

ман допринос позитивном деловању, затим одлична сарадња на 
остваривању циљева Удружења, као и чувању традиције и уна-
пређењу завичаја. 

РАД АРХИВА У ПЕРИОДУ КОЈИ ДОЛАЗИ 

Функционисање и делатност Архива утврђени су следећим 
законским актима: Закону о културним добрима, Закону о по-
себним интересима у области културе, Закону о архивској грађи 
и архивској делатности Републике Србије, као и другим закон-
ским прописима. Рад установе организован је у оквиру четири 
одељења: Одељења за евидентирање, заштиту и преузимање 
архивске грађе и регистратурског материјала (два архивиста), 
Одељење за сређивање, обраду, коришћење и чување архивс-
ке грађе, (три архивиста и три архивска помоћника), Инфор-
мативни центар са архивском библиотеком (један архивист) и 
Одељење општих послова (три извршиоца) Од укупно 12 стално 
запослених, седам радника је са високом, један са вишом, четво-
ро са средњом стручном спремом. Положен стручни испит има 
11 архивских радника, од којих звање виши архивист има један, 
а звање архивски помоћник више врсте три радника. 

Архиви и архивски радници у контексту свог рада и бриге коју 
преузимају, и у прошлости а и данас, у великој су мери ствар-
ни вредноваоци, одабираоци и чувари знаменитости друштва. 
Тим својим деловањем, они стварају темељ за обликовање слике 
о одређеном временском раздобљу, јер селективним приступом 
одабирају и чувају, односно излучују и уништавају документе и 
информације о том времену. Они тако утичу на широку попула-
цију, на свеукупну заједницу и њен однос према историји. У том 
смислу је њихова одговорност за слику друштвене заједнице, а 
тиме и за њену будућност која се гради на коренима прошлости 
и позорници садашњости, итекако велика.13 

Анализирајући урбанистички положај који Архив заузима у 
просторном плану града, као и окружење у којем делује, може-
мо са сигурношћу тврдити да установа испуњава основне услове 

13 Блажевић, Станислава. „Занимање архивист – актуелност или не!“ Архивс-
ка пракса бр. 15 (2012): 11-22.http://www.arhivistika.edu.rs/clanci/obrazovanje-
i-usavrsavanje/28-stanislava-blazevic-zanimanje-arhivist-aktuelnost-ili-ne 
28.04.2022 
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за обављање архивске делатности. Положај зграде требало би да 
буде такав да магацини, због сунца, буду окренути свереу или 
северозападу, уколико имају прозоре односно уколико нису под 
земљом. Материјал од кога је зграда саграђена мора бити отпо-
ран према влази, ватри и лош спроводник топлоте. Исто тако је 
пожељно да библиотеке и Архиви нису у близини фабрика, же-
лезничких станица и сл, због веће загађености ваздуха у тим ре-
онима. Најбоље би било да су окружени појасом траве и ниског 
растиња широким бар 20 м.14 

Делатност Архива је изузетно специфична, тако да поред ин-
фраструктуре, за успешан рад морају бити испуњени одређени 
стандарди у погледу опреме за смештај и заштиту архивске грађе. 
Простор у депоу и прихватном депоу је опремљен металним по-
лицама у дужини од око 1800 метара. Сви фондови су запако-
вани у архивске кутије. У згради депоа, активан је дојављивач 
пожара, као и потребна противпожарна опрема. Нажалост по-
стоје и одређени проблеми, за које се надамо да ће бити решени 
у будућности. Микроклиматски услови, у погледу одговарајуће 
температуре и влажности ваздуха, не одговарају законом про-
писаним стандардима. Међутим, морамо узети у обзир да зграда 
депоа (бивша ваљевска болница) није наменски грађена за по-
требе чувања и заштите архивске грађе. Јавља се и проблем не-
достатка финансијских средстава за ове намене, тако да је теш-
ко очекивати када ће се овај проблем решити. Ипак, када се све 
анализира, можемо рећи да су испуњени најосновнији услови за 
вршење основне делатности. 

У последњих неколико година, дошло је до огромног уна-
пређења рада архивских установа, увођењем јединственог ин-
формационог система. Јединствени информациони систем за 
дигитализацију, управљање и чување архивске грађе (АРХИС) је 
представљен свим Архивима широм Србије, самим тим и Међу-
општинском историјском архиву Ваљево. На тај начин је и наша 
установа, постала део јединствене архивске мреже. Основни циљ 
АРХИСА као техничко – технолошког система за управљање 
документима јесте одговорна, ефикасна, и системска контрола 
стварања, примања, евидентирања, архивирања, чувања и ко-

14 Радосављевић, Вера. Заштита и чување библиотечке и архивске грађе. 
Бео град: Народна библиотека Србије, 1981. стр. 58 
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ришћења докумената у неограниченом временском периоду. С 
обзиром на то да се ради о сложеном информатичком програму, 
неопходно је набавити савремена рачунарска средства, која ће 
омогућити стручним службама Архива нормалан рад. Верујемо 
да ће на овај начин доћи до побољшања рада у архивској струци. 

Архиви су храмови, сваки документ реликвија и тако се од-
носимо према њема, да будемо богатији и светлијег образа пред 
успоменама на претке и наследницима којима ћемо предати и 
ове дане и године.15

Кроз колективне и појединачне посете, посебно ученичких 
популација, упознавало се са делатношћу Архива и садржајем ар-
хивских фондова и збирки, могућностима њиховог коришћења 
у различите сврхе, најчешће научно-истраживачке, за пригодна 
предавања и сл. То је обликовало свест о значају документа и ар-
хивске грађе за историју и културу нашег народа.16 

Анализирајући целокупну делатност Архива, као и резултате 
постигнуте на заштити архивске грађе у периоду од оснивања 
установе, може се закључити да је постигнут висок ниво усвоје-
них стандарда у овој делатности, почев од заштите архивске 
грађе ван Архива, затим чувања и обраде у Архиву, па све до ње-
ног свестраног коришћења на задовољство свих заинтересова-
них и заједнице у целини. Са поносом се може истаћи чињеница, 
да је установа током скоро осам деценије постојања, израсла у 
озбиљну и одговорну стручну установу, која своју делатност об-
авља у складу са савременим захтевима. 

ЗАСЛУЖНИ ПОЈЕДИНЦИ (ДИРЕКТОРИ)

Први управник Архива, као самосталне установе, у периоду 
од 1952. до 1953. године, био је Радован М. Драшковић, виши 
инспектор Министарства финансија. Његовим управљањем, 
и смерницама Архива Србије, започео је систематски рад на 
сређивању и обради прикупљене архивске грађе, оспособља-
вању кадрова путем специјалних течајева, консолидовању служ-

15 Бојанић. С. Мирко. „Уз архивске јубилеје – Архиви су храмови“ Гласник 
број 34 (2000): стр. 9 
16 Радевић, Милорад. М. уред. Архиви у Србији 2. Београд: Архив Србије и 
историјски архиви у Србији, 2000, стр. 81 
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би. Посебна пажња била је усмерена на озбиљан и студиозан рад 
на изучавању архивске грађе и публиковању историографских 
радова о прошлости ваљевског краја у сарадњи са Историјским 
институтом САНУ. Радован М. Драшковић се са пуним правом 
сматра једним од пионира локалне историографије. Користећи 
архивску грађу као извор, објавио је више радова из прошлости 
ваљевског краја. 

Јеротије Јешко Вујић, по струци дипломирани правник, об-
ављајући посао архивисте, као и директора установе, у времен-
ском периоду од 1953. до 1981. године, утицао је на огромно по-
бољшања стручног рада. Посебну пажњу је усмерио на опремање 
архивске библиотеке, пре свега кроз набавку старе и ретке књиге. 
Сматра се једним од покретача историографског часописа „Глас-
ник“, годишњака чији је издавач наша установа. Објавио је више 
чланака и прилога о прошлости ваљевског краја, као и стручних 
прилога о заштити архивске грађе и њеном коришћењу. 

Велики утицај на развој Архива, као архивиста и дугого-
дишњи директор, дао је Милорад Митрашиновић, професор 
историје. Захваљујући његовом мукотрпном раду, решен је ду-
гогодишњи проблем просторног смештаја и опремања Архива. 
С обзиром на то да је имао огромно знање из архивистике, за 
време његовог вођења установе дошло је до унапређења рада 
стручних служби. Побољшана је заштита архивалија ван архива, 
обрада архивске грађе, израда научно – обавештајних средстава. 
Покренута је издавачка делатност. Милорад Митрашиновић је 
такође био и уредник часописа „Гласник“, као и више посебних 
издања. Организовањем тематских поставки, утицао је на афир-
мацију докумената и архивске грађе. Паралелно са изложбеним 
активностима, одржавана су предавања, организоване „Недеље 
Архива“, прикупљана су документа од приватних лица, а све у 
циљу популарисања архивског рада. 

Процес научноистраживачког рада, утемељеног на архивској 
грађи и публиковању радова из локалне историографије, него-
вао је и унапређивао у свом деловању, као архивист и директор 
мр Милан Трипковић, професор историје. Своје прве студије о 
Ваљеву, као и целокупном ваљевском крају, које су се односиле 
на прву половину 20. века, темељио је на основу изворне архивс-
ке грађе коју је проучавао и пажљиво користио. 
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Током последње деценије 20. века, установом је руководио 
Милча Мадић, социолог. Овај период карактерише посебна па-
жња на побољшању и повећању просторних капацитета за чу-
вање архивске грађе, затим простора за рад стручних служби 
Архива. Настављен је тренд опремања установе, квалитетним 
средствима за рад и заштиту архивске грађе. Заштита архива-
лија ван Архива, сређивање и обрада архивских фондова и збир-
ки, као и техничка заштита највреднијих архивалија, омогућена 
је кадровским јачањем и стручним оспособљавањем запослених 
радника. На тај начин је дошло до повећања ефикасности рада 
свих одељења у нашој установи. 

Алекса Томић, по струци професор књижевности, обављао 
је дужност директора у периоду од 2002. до 2014. године. Овај 
временски период је обележило коришћење савремене техничке 
опреме приликом израде научно-обавештајних средстава, што је 
директно допринело квалитетнијој услузи истраживачима, као 
и свим корисницима. Извршио је дигитализацију црквених ма-
тичних књига рођених, венчаних и умрлих и на тај начин омо-
гућио да овај вредан материјал буде доступан широј популацији, 
што је олакшало поступак утврђивања породичног стабла. Дао 
је свој допринос техничко – технолошком унапређењу установе, 
у складу са модерним захтевима архивистике. 

Огроман допринос на развој Архива, као архивски саветник 
и директор, дала је Снежана Радић, по струци политиколог. Ве-
ликом енергијом и посвећеношћу утицала је на побољшање рада 
свих стручних служби Архива, са посебним освртом на област 
сређивања и обраде архивске грађе. Посебну пажњу и велики 
труд је усмерила на актуелно питање реституције, где је изршила 
сређивање архивске грађе, фондова у којима су се налазили по-
даци о одузимању имовине бивших власника. Пронађене подат-
ке је објединила, и самим тим у многоме олакшала процес рада. 
Круна тог мукотрпног рада биле су две књиге: „Конфискација 
имовине у Ваљевском округу 1944 – 1946“, и „Аграрна реформа у 
Ваљевском крају после 1945. године.“ Такође је написала и књи-
гу „Државни службеници Ваљевског округа 1944 – 1947.“ Об-
ављала је дужност дугогодишњег уредника часописа „Гласник“. 
„Фонд Александра Арнаутовића“ основан је при Архиву Србије 
14. децембра 1998. године, са циљем награђивања заслужних ар-
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хивиста и архивских установа, за допринос у архивској делат-
ности. Награда се зове „Златна архива“ и сматра се највећим 
признањем које се може добити у архивској струци. Част и задо-
вољство да добије ову престижну награду, 2007. године, имала је 
Снежана Радић. 

Последњих пет година, нашом установом руководи Бојана 
Савчић, дипломирани политиколог и архивиста. У овом пери-
оду урађено је много на културно пропагандној делатности Ар-
хива. Ту мислимо на изложбену и издавачку делатност, која је 
побољшала слику наше установе у јавности. Објављена су сле-
дећа издања: Елси Инглис – српска мајка из Шкотске, Аријус ван 
Тиховен и холандска медицинска мисија, Аустроугарска зверст-
ва, Жртве тифуса и ратних страдања, Посећеници и жртве. Ча-
сопису Гласник додата су посебна издања: Од Ваљева до Јадрана, 
2021, 110 година извиђаштва у Ваљеву, Дневник Драгојла Дудића, 
Ратни дневник Душана Хаџића. Последњих неколико година по-
већане су активности на промоцији установе путем изложби као 
што су: Љубав и мода на ваљевски начин, Манастир Пустиња – 
Благо векова и луча новог доба, Клуб младих истраживача – по-
чеци, Елси Инглис – српска мајка из Шкотске, Аријус ван Тихо-
вен и холандска медицинска мисија, Српски санитет у Ваљевској 
болници у Првом светском рату, Трг Ивана Прошина, Хумани-
тарни рад у Ваљеву након Првог светског рата. Настављено је са 
објављивањем часописа Гласник. Досада је објављено укупно 56 
издања горе поменутог часописа. Бојана Савчић као директор 
ове установе, има велике заслуге за унапређену културно пропа-
гандну делатност Архива. 

Директори: Јован Нешић (1948-1949), Благоје Чупаревић 
(1949-1952), Радован Драшковић (1952-1953), Јеротије Вујић 
(1954-1960), Раде Јанковић (1960-1962), Милорад Митрашиновић 
(1968-1987), Милан Трипковић (1987-1989), Велибор Видић 
(1989-1990), Милча Мадић (1990-2001), Милорад Несторовић 
(2001-2002), Алекса Томић (2002-2014) Станојка Стојнић (2014-
2015), Снежана Радић (2015-2017), Бојана Савчић (2017-) 
Прилог бр. 6

Бивши радници Међуопштинског историјског архива Ваљево: 
Коста Муњић, Момчило Урбан, Веселинка Јеремић, Станица По-
повић, Ангелина Хендел, Ружица Милошевић, Драгољуб Томић, 



У сусрет 75. годишњици постојања и рада Међуопштинског историјског...

201

Тихомир Николић, Драгољуб Максић, Зора Томановић, Алек-
сандар Спасојевић, Бошко Гојковић, Димитрије Илић, Љиљана 
Милић, Аћим Ђукић, Лепосава Лома, Вера Јелић, Бранивоје То-
доровић, Љубиша Стојићевић, Драгица Кикановић, Мирко Ву-
кићевић, Вера Параментић, Љубица Маринковић, Наташа Пау-
новић, Недељко Радосављевић, Никола Настић, Љубинка Жив-
ковић, Ратибор Марковић, Зоја Ристовић, Зорица Gioia Јеремић, 
Снежана Радић, Велибор Видић, Љиљана Урошевић, Биљана 
Стојаковић, Драган Бранковић, Љиљана Недић, Дејан Филипо-
вић, Весна Илић. 

Садашњи колектив Међуопштинског историјског архива Ва-
ље во: Бојана Савчић, Биљана Дамњановић, Предраг Стевановић, 
Милена Досковић, Зоран Јанковић, Мирјана Перић, Владимир 
Дамњановић, Никола Ранисављевић, Јановка Богићевић, Борис 
Миливојевић, Лидија Стефановић. 
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Александра Вулетић 
Историјски институт 
Београд

МИЛИЋ Ј. МИЛИЋЕВИЋ, ПОСВЕЋЕНИЦИ И ЖРТВЕ. СРПСКИ 
САНИТЕТ У ВАЉЕВСКОЈ БОЛНИЦИ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ, 

Међуопштински историјски архив Ваљево, 
Ваљево 2021, стр. 187.

Ваљевска болница је својевр-
стан симбол страдања српског 
народа у Првом светском рату. На 
основу докумената о њеном раду, 
похрањених махом у Војном ар-
хиву, Архиву Србије, Српском 
лекарском друштву и Међуоп-
штинском историјском архиву 
Ваљева, до сада је написан зна-
чајан број историографских и пу-
блицистичких дела. С обзиром 
на то да број сачуваних докуме-
ната о њеном раду није нарочито 
велики, аутори су често репроду-
ковали исте или сличне садржаје 
и некритички користили податке 
из већ објављених радова. Моно-
графија Милића Милићевића те-
ми Ваљевске болнице приступа 
из сасвим новог угла. У средиш-
ту Милићевићевог интересовања 
су људи – припадници домаћег и 
страног санитетског особља ан-
гажованог у Ваљевској болници 
од августа 1914. до октобра 1915. 
године. Аутор се потрудио да о 
овим посвећеницима и жртва-

ма, како их је назвао у наслову, 
пронађе све доступне податке и 
читаоцима представи њихове би-
ографије. Његов подухват стога 
не представља само значајан до-
принос историографији Првог 
светског рата, већ и својевр-
стан омаж, признање људима од 
крви и меса који су својим анга-
жовањем у ратној болници дали 
знатан допринос борби српског 
народа за слободу.

У првом, уводном делу књиге, 
аутор се укратко осврнуо на доса-
дашње радове о Ваљевској болни-
ци, а потом је указао на контекст 
у којем треба посматрати рад ове 
установе у Првом светском рату. 
Представио је бројност и стање 
војног лекарског кадра у Србији у 
то време, осврнувши се и на ње-
гов развој током друге половине 
19. и почетком 20. века. Читаоце 
је потом упознао и са епидеми-
олиошком ситуацијом у Србији 
како на почетку Првог светског 
рата, тако и у претходно вођеним 
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– српско-турским и балканским 
ратовима, с акцентом на епиде-
мију тифуса која је обележила рад 
Ваљевске болнице 1914/15. годи-
не. Стање лекарског кадра и епи-
демиолошку ситуацију у Србији 
поредио је и са стањем и ситуа-
цијом у савезничким државама. 
Потом је дао сажет преглед вој-
них операција вођених на почет-
ку рата, са табеларним приказом 
броја рањених и болесних војни-
ка у Србији. У наредном поглављу 
анализирао је појам Ваљевс-
ке болнице, указујући на број и 
стање објеката који су били обух-
ваћени тим појмом, као и начин 
функционисања болнице, орга-
низацију транспорта рањених и 
болесних и слично. 

Посебно поглавље посвећено 
је особљу Ваљевске болнице. Ау-
тор се бавио појмовима „домаће“ 
и „страно“ лекарско особље, ука-
зујући на специфичности ових 
одређења у погледу етничке при-
падности и држављанства лекар-
ског особља (нпр. лекари српског 
или словенског етничког по-
рекла који су били држављани 
Аустријске монархије). Милиће-
вић није пропустио да поме-
не ни незанемарљив број лекара 
заробљеника који су такође да-
ли допринос раду Ваљевске бол-
нице, а његовом истанчаном 
историографском нерву није 
промакла ни помало иронич-
на чињеница да се, с обзиром 
на то да се већина домаћих ле-
кара школовала на немачком го-

ворном подручју, комуникација 
са заробљеним лекарским осо-
бљем одвијала претежно на зва-
ничном језику Монархије. Аутор 
је знатну пажњу посветио допри-
носу страних лекарских мисија 
раду болнице, а настојао је да 
утврди и што приближнији број 
оболелих и преминулих лека-
ра, као и другог болничког осо-
бља. Аутор је уложио знатан труд 
да утврди заједничке карактери-
стике многобројног и хетероге-
ног медицинског особља које се 
у Ваљевској болници ухватило у 
коштац са епидемијом тифуса и 
у многим случајевима страдало 
од ње.

Највећи део књиге обухватају 
биографије санитетског особља 
које је радило у Ваљевској болни-
ци. Аутор се потрудио да на осно-
ву објављених и необјављених 
историјских извора утврди њи-
хове основне биографске податке 
и у извесној мери реконструише 
њихове животне путеве. У књизи 
су тако дати биографски подаци 
за 85 лекара, 24 припадника ме-
дицинског особља и 40 припад-
ника осталог персонала Ваљевске 
болнице. Све биографије дате су 
на српском и енглеском јези-
ку. С обзиром на то да је знатан 
део особља болнице био страног 
порекла, двојезичност њихових 
биографија несумњиво ће допри-
нети бољој рецепцији овог дела 
међу страним читаоцима, међу 
којима су и евентуални потомци 
поменутог особља. 
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Последње поглавље књиге пред-
ставља компилацију цитата из 
многобројних мемоарских сведо-
чанстава о раду Ваљевске болни-
це и општем друштвеном стању у 
време њеног постојања и рада. Екс-
пресивност и животност тих цита-
та снажно дочарава тешку и сурову 
стварност у којој су живели не са-
мо упосленици и пацијенти Ваљев-
ске болнице, већ и обични грађани 
Ваљева током прве две ратне године. 

Књига је опремљена богатим 
илустративним материјалом, 
списком објављене и необјављене 
архивске грађе о Ваљевској бол-
ници, као и детаљним списком 
до сада објављених радова на 

ту тематику. Милић Ј. Милиће-
вић, као врстан историчар чији 
је истраживачки фокус на војној 
историји, овом књигом дао је зна-
чајан допринос бољем познавању 
рада Ваљевске болнице у Првом 
светском рату и, нарочито, бољем 
познавању бројног и етнички 
разнородног медицинског кадра 
који је у њој радио. У овој књи-
зи дат је нови и до сада најпот-
пунији попис особља Ваљевске 
болнице, на основу којег дознаје-
мо да је у сузбијању епидемије ти-
фуса у Ваљеву учествовао знатно 
већи број лекара и другог меди-
цинског особља него што је доса-
дашња историографија утврдила.
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Никола Ранисављевић

БИБЛИОГРАФИЈА ИСТОРИОГРАФСКИХ ИЗДАЊА О 
ВАЉЕВСКОМ КРАЈУ У 2021. И 2022. ГОДИНИ

Посвећеници и жртве, Српски 
санитет у Ваљевској болни-
ци у Првом светском рату, 
Милић Ј. Милићевић, Ваљево 
2021, стр. 187

За разлику од других дела које 
се односе на Ваљевску болницу, ау
тор је конципирао ову монографију 
на потпуно супротном принци
пу. Санитетско особље Ваљевске 
болнице стављено је у први план, 
док сви други елементи разрађе
ни у засебним поглављима пред
стављају само својеврсан увод. 
Прво од поменутих уводних по
главља бави се анализом ратних 
сукоба током 19. и првих година 
20. века укључујући и Први свет
ски рат. Наредно поглавље посвеће
но је балканском војишту у првим 
данима Великог рата и офанзива
ма аустроугарске и српске војске. 
Посебно је наглашено да је свака 
од 4 офанзиве узроковала велики 
број мртвих, рањених и зараже

них војника на обе стране, што је 
у потоњим месецима донело и ма
совно разбољевање. Након што је 
аутор у наредном поглављу под
робно објаснио појам Ваљевске бол-
нице долази до централне теме 
ове монографије. Централни део 
и готово половину обима овог де
ла чине биографије лекара и меди
цинског особља који су у времену 
од јесени 1914. до краја лета 1915. 
на својим дужностима, у краћем 
или нешто дужем периоду, бора
вили у Ваљевској болници.

ГЛАСНИК, бр. 55, Историјски 
архив Ваљево 2021, стр. 183.

Чланци: Милорад Радојичић, Ве-
лики раденик и добротвор Аксен-
тије Срецковић. Дејан В. Поповић, 
Аустријски детектив Алберт Гај-
гер и његова активност у Ваљев-
ском крају у време Првог светског 
рата. 

Прилози: Милорад Радојичић, 
Друштво за улепшавање Ваље-
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ва. Милић Милићевић, Осечан-
ски крај у ратовима 1912-1918. 
Анализа губитака борачког и не-
борачког становништва. Дејан 
В. Поповић, Усиновљење Живо-
рада Кораћа, матуранта ваљев-
ске гимназије. Марина Ћировић, 
Друштво пријатеља музеја и Не
деља музеја 19531958. године.

Грађа: Владимир Дамњано
вић, Рад материнског удружења 
Ваљево након Првог светског ра-
та (1918-1919)

Из рада Архива: Никола Рани
сављевић, Аналитички инвентар 
- Збирка Varia (наставак из прош-
лог броја). Никола Ранисавље
вић, Кратак историјат клуба за 
коњички спорт „Миша Дудић” 
Ваљево.

Критике и прикази: Алексан
дра Вулетић: Милић Ј. Милиће
вић, Губици официра Краљевине 
Србије у ратовима 1912-1913. го-
дине. Александра Вулетић: Влади
мир Кривошејев, Епидемија шпанске 
грознице у Србији 1918-1919. Са-
посебним освртом на ваљевски 
крај.

Библиографије: Никола Рани
сављевић, Библиографија исто-
риографских издања о Ваљевском 
крају у 2020. и 2021. години

110 година ваљевских извиђа-
ча, Милорад Радојичић, Ваље-
во 2021, стр. 247

По речима аутора ова моно
графија је плод вишегодишњег 
истраживања, и поред свих про

блема са којима се аутор суо
чавао (недостатак историјских 
извора), то га није обесхрабрило, 
већ како сам каже, само мотиви
сало да уради монографију која 
је посвећена извиђачима Ваље
ва, једној од најуспешнијих орга
низација. Један од циљева му је 
био да се јавност што више упоз
на са тим ко су и шта раде извиђа
чи, како су настали и развијали 
се, где се и како организују, какви 
односи владају међу њима, шта 
је то што их разликује од дру
гих друштвених организација 
које окупљају младе људе итд... 
Аутор је детаљно приказао ка
ко је извиђачка организација на
стајала и развијала се у појединим 
временским раздобљима у проте
клих 110 година. У уводном делу 
монографије аутор нас упознаје 
са појмом извиђача и фазама раз
воја савеза извиђача Србије, и који 
су то основни видови извиђачких 
активности. Централни део мо
нографије чине развој ваљевских 
извиђача почевши од њиховог на
станка 1911.године и најзначајније 
акције извиђача у којима су се по
себно истицали ваљевски извиђа
чи. Ова тема није много обрађена 
у нашој историографији, те нам је 
с тога ова монографија изузетно 
драгоцена.

Трагом прошлости – Народни 
музеј ваљево 1951-2021, Влади-
мир Кривошејев, Гордана Пајић, 
Драгана Лазаревић Илић, Је-
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лена Ивић, Марина Ћировић, 
Наталија Марковић, Бранко Ла-
зић, Ђорђе Ђенић, Елизабета 
Чебашек, Светлана Марковић, 
Милена Ђуричић, Ваљево 2021, 
231 стр.

„Трагом прошлости” је моно
графија која је објављена поводом 
јубилеја 70. година рада Народ
ног музеја Ваљево. Монографија 
приказује предисторијат и исто
ријат Народног музеја Ваљево, 
а такође и и његово место у му
зејској мрежи Србије, као пресек 
и историјат стања свих збирки: ар
хеолошка збирка, етнолошка збир
ка, историјска збирка, уметничка 
збирка. Посебан текст је посвећен 
и служби за рад са посетиоцима 
као идвојеној јединици Народног 
музеја Ваљево. Монографија оби
лује фотографијама тако да је она 
са једне стране не само научно већ 
и уметничко дело.

Град, књижевност, време - Ва-
љевска читанка -19,20. и 21. 
век, Остоја Продановић, Ваље-
во 2021, стр. 977

Књига је настала као плод ду
гогодишњег рада аутора. Током 
свог радног века аутор се бавио 
како сам каже „овдашњим пис
цима и њиховим литерарним зи
даницама”. Главни задатак ове 
књиге,а уједно и циљ аутора је 
био да покаже и прикаже такозва
ну целину ваљевске књижевно
сти и највредније ваљевске писце 
од Проте Матеје до данашњих 
дана и то кроз доношење одло
мака или делова њихових опуса 
и кратких есеја о њима и њихо
вом делу. У књизи сви су писци 
подједнако заступљени без об
зира на њихову популаризацију. 
Својим значењем ова књига мо
же понети епитет једне валидне 
ваљевске књижевне читанке, у 
којој се налазе неки од најлепших 
ваљевских књижевних текстова 
насталих у раздобљу од Мемоара 
Проте Матеје Ненадовића, па до 
данашњих дана и романескних 
зиданица Радована Белог Мар
ковића, песама Десанке Макси
мовић, поема Матије Бећковића 
итд...
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

Текст доставити на адресу Редакције Гласника: Међуопштин-
ски историјски архив Ваљево, Поп Лукина 52, 14000 Ваљево

e mail: arhivvaljevo@gmail.com

Рукописи у компјутерском слогу (Microsoft Word) предају се 
у једном примерку у електронском и штампаном облику у фон-
ту Times New Roman, величина фонта 12 пункта. Размак између 
редова је 1,5 а напомене (фусноте) се налазе на крају стране. Ау-
тори 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 упут-
ству), рад треба да садржи:

– Апстракт. Налази се испод наслова рада и не може има-
ти 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 алфабет-
ском реду аутора, са пуним насловима, називима часописа и 
бројем страна. 
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Упутство за ауторе

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), го-
дина 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, 1998 1999, 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 пљеваљ-
ског краја, Гласник Завичајног музеја 3 (Пљевља 2002) 2003, 58. 
(начин за часописе са истим називом, а различитим местом из-
дања, 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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Упутство за ауторе

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 напо-
менама, током наредних цитирања даје се скраћени облик, од-
носно 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 тачка-
ма, а не са размацима, нпр. 2.000, 10.000.

Радови се примају до 30. априла за текућу годину
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