




 





Др Коста Николић 
Др Немања Девић 
Др Владимир Кривошејев 

ВАЉЕВО ПОД ОКУПАЦИЈОМ 
У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ 

Ваљево 
2021 



Друго, допуњено издање каталошке монографиje која прати сегмент комплексне сталне 
поставке Народног музеја Ваљево посвећен периоду Другог светског рата  

Аутори: 
Др Коста Николић 
Др Немања Девић 
Др Владимир Кривошејев 

Концепт и синопсис изложбе и одабир прилога и музејског материјала: 
Др Владимир Кривошејев 
Јелена Николић Лекић МА 

Издавач: 
Народни музеј Ваљево 

За издавача:  
Јелена Николић Лекић МА 

Рецензенти: 
Др Бојан Димитријевић, научни саветник 
Др Срђан Цветковић, виши научни сарадник 

Превод текстова: 
Анита Новосел 
Светлана Бајић Миклош 

Дизајн, прелом и припрема књиге и изложбе: 
Душан Арсенић и Владимир Кривошејев 

Фотографије из збирки: 
Милан Веселиновић 

Штампа: Штампарија Топаловић, Ваљево 

Број примерака: 300

Реализовано уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије 



САДРЖАЈ 

ОКУПАЦИЈА   (9) 

ГЛАВНИ АКТЕРИ   (17) 
Појмови: четници и партизани   (19) 
Југословенска војска у Отаџбини (ЈВуО)   (21) 
Четници Косте Пећанца (владини четници, легални четници)   (28) 
Народно–ослободилачки покрет (партизани, комунисти)   (29) 
Жандармерија   (38) 
Српска државна стража (СДС, стража, Недићевци)   (39) 
Српски добровољачки корпус (СДК, Љотићевци, добровољци)   (41) 
Руски заштитни корпус   (46) 
Судбина синова војводе Живојина Мишића   (47) 

ПОЧЕТАК ОРУЖАНИХ СУКОБА   (51) 
Прве акције   (53) 
Устанак у западној Србији и блокада Ваљева   (60) 
Крах устанка   (70) 
Чишћење терена и репресалије окупатора   (76) 
Револуционарни терор   (86) 

НАСТАВАК ОКУПАЦИЈЕ И СУКОБА   (93) 
Привремено затишје   (95) 
Обнова борбених активност   (101) 
Распламсавање сукоба   (110) 

ЗАПЛЕТ И РАСПЛЕТ 1944. ГОДИНЕ   (121) 

ПО ОСЛОБОЂЕЊУ   (133) 

Референце   (143) 

Summary   (147) 





----- 
7 

Ваљево је у Другом светском рату окупирано 14. априла 1941. године, пошто су немачке 
јединице без борбе ушле у град. Окупација је завршена 18. септембра 1944, када је, по прекиду 
вишедневних борби, немачки гарнизон напустио Ваљево. Током три и по године становници 
ваљевског краја су били сведоци и активни учесници бурних догађаја које је донео живот на 
окупираној територији праћен борбом за ослобођење и грађанским ратом. 

Панорама Ваљева (Збирка разгледница НМВ) 
Ваљево у мају 1941. године има 10.423 становника (9.938 православаца, 309 католика, 46 Jевреја и 41 

муслимана); 61 улицу са 2347 станова и 486 радњи; било је било седиште Дринске дивизијске области 
Војске Краљевине Југославије. 

Настојања окупационих власти и њихових сарадника да убрзо по окупацији створе привид 
регуларног живота онемогућена су формирањем и активностима два покрета отпора, монархи-
стичког, оличеног у четничким јединицама Југословенске војске у отаџбини и комунистичког, 
оличеног у Народноослободилачким партизанским одредима. Убрзо су ова два покрета 
успоставила сарадњу у борби против немачких окупационих снага и различитих оружаних 
групација колаборантског режима, што је довело до „јесењег устанка“ 1941, стварања слободне 
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територије у западној Србији и опсаде Ваљева. Сарадња је убрзо прекинута а дојучерашњи 
савезници су се упустили у међусобне сукобе, што је окупационим снагама олакшало да крајем 
године угуше устанак, после чега су команде оба ослободилачка покрета напустиле територију 
Србије. То је узроковало привремено расформирање јединица обе групације, уз наставак илега-
лног деловања, а потом и формирање нових јединица.  

Током наредних година, уз наставак пружања различитих видова отпора, са новом жестином 
су настављени и сукоби грађанског рата. Oокупатор и његови колаборационисти држали Ваљево 
под контролом, по планинским селима ваљевског краја превласт су имали припадници 
Југословенске војске у отаџбини, који су избегавали отворене сукобе са немачким јединицама, али 
су се разрачунавали са представницима колаборационог режима, као и са симпатизерима партиза-
нског покрета, а неретко је долазило до трвења, па и обрачуна и унутар њихових редова.  

До преокрета је дошло током пролећа 1944. године, када уз подршку Совјетског Савеза, али и 
западних савезника, а преко њих и уз признање краља Петра, партизанске јединице из Босне 
масовно прелазе на територију Србије. Тада снаге Југословенске војске у отаџбини почињу да 
невољно сарађују са окупаторским формацијама и јединицама колаборационе владе у настојању да 
спрече увођење комунистичког режима. Те намере нису остварене. По ослобођењу државе, 
паралелно са стварањем новог друштвеног система и обновом ратом порушене земље, уследио је 
револуционарни реваншизам победника.  

Панорама Ваљева (Збирка разгледница НМВ) 



 

ОКУПАЦИЈА
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После вести о државном удару извршеном 27. марта, истакнуте су југословенске тробојке на 
зграде државних институција по граду. Уследиле су уличне манифестације подршке краљу Петру, 
војсци и новој влади. Шестога априла, на дан немачког напада на Југославију, током поподнева је 
кроз Ваљево прошао Краљ Петaр, на путу у Бању Ковиљачу, где се налазило прво ратно командно 
место Штаба Врховне команде према ратном плану „Р–41“. 

 

 
  

Одјек 27. марта у Ваљеву (Збирка фотографија НМВ) 
 
До становништва и војске у покрету долазиле су само конфузне вести. У ноћи између 6. и 7. 

априла Стеван Јаковљевић је прошао кроз Ваљево и забележио: 
„Варош у потпуној тами, али при светлости фарова видело се како улицама вароши промичу 

људи и жене, сви некако ужурбани и усплахирени. На угловима су стајале групе младића 
надносећи се да осмотре пролазнике у аутомобилу. Зауставили смо се пред главним хотелом. У 
великој сали гореле су свеће, док су таванице биле у тами и подсећале су на сводове пећине“.1 

                                                           
1 Стеван Јаковљевић, Велика забуна, Нови Сад, 1954, 19. 
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Дан после бомбардовања Београда, 7 априла 1941. године немачки авиони су бомбардовали 
железничко чвориште у Лајковцу, а 13. априла је један авион надлетео над Ваљевом и митраљирао 
околину кафане Јадар. Том приликом је погинуло двоје људи. Истога дана је отворен и војни 
магацин „да грађани однесу ратне резерве, да их непријатељ не плени“; и настала је општа грабеж. 
Многи су разне потрепштине односили колима и касније користлии за „црну берзу“. Сутрадан, 14. 
априла, у раним јутарњим часовима, јединице војске Краљевине Југославије напустиле су Ваљево 
и минирале мост у центру града. Истога дана, око два поподне немачка колона, (напред 
аутомобили и мотори, па тенкови, за њима камиони) Београдским друмом је ушла у варош. Код 
суда је скренула ка општини и зауставила се код хотела „Гранд“. Пред општинском зградом 
стајало је педесетак грађана, углавном представници локалних власти и присталица Збора, како би 
предали власт у граду. Потом, истог дана увече, главнина немачких јединица се упутила ка 
Ужицу, а у Ваљеву су остале незнатне окупационе снаге. Пошто је главни мост на Колубари био 
порушен, инжињерци су појачали стари дрвени, пешачки мост у Тешњару и преко њега наставили 
пут. Официри и војници који су остали у Ваљеву сместили су се у куће, станове, локале, као и по 
канцеларијама јавних надлештава. Празне градске касарне су избегавали, бојећи се да су 
миниране.2  

Ваљевци поред порушеног моста на Колубари (Породична колекција Саше Ивановића) 
Немачка застава на згради Ваљевског суда (Збирка фотографија НМВ) 

2 Миленко Јовановић, Заборављено време. Ваљево у годинама 1941–1944, Ваљево, 1990, 29-30. 
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Убрзо су у Ваљево стигле нове јединице, са задатком да обезбеде окупирану територију. 
Привремена немачка команда, формирана 15. априла, издала је наређење да се сви становници у 
року од три дана врате кућама и мирно наставе своје послове.  

По уласку у Ваљево окупаторске снаге (Крајскомандантура 857) настојале су да што брже 
учврсте власт: уводе полицијски час, преузимају „Вистад“, врше замену личних карти, мењају 
називе фирми, али и обнављају рад органа локалне управе. Водећу улогу у окружном, општинском 
и полицијском апарату имају чланови покрета Збор Димитрија Љотића.  

Првих дана по окупацији савременик је забележио следећу слику: „Наш лепи град препун је 
немачких војника. Улице су закрчене разним возилима. Приметио сам да префарбавају наша 
напуштена возила која су покупили са цесте. Сада им дају своју боју и своје ознаке. По улицама 
леже на калдрми изломљене пушке. Наше састајалиште више не постоји. Опустело је. Неки од 
наших другова још се нису вратили а неки су заробљени. Људи тужних лица тумарају бесциљно 
по улицама. Сви ми као да нешто чекамо. Као да до сада није и не може бити крај, као да треба да 
се нешто догоди“.3  

Током маја у Ваљеву је стационирана 704. пешадијска дивизија (дивизија тзв. 15. таласа). 
Њена команда, на челу са генералом Хајнрихом Боровским (Heinrich Borowski), и нешто мањих 
јединица, смештене су у граду, а остале јединице по западној Србији. Од тада окупационе власти 
настоје да нормализују свакодневни живот у Ваљеву. Између осталог, донесена је Уредба о макси-
малним ценама али се и стимулисала пољопривредна производња.4  

 
 

  
 

Млади немачки војници у Ваљеву (Приватна колекција Зорана Пеце Петровића; Збирка фотографија НМВ) 
 

                                                           
3 М. Јовановић, н. д., 16. 
4 „Брза корист од малине“, Ново време, 22. април 1941. и „У Ваљеву прописане цене“, Ново време, 28. април 1941.  
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У Ваљеву и околини се у овом почетном периоду окупације живело боље, јефтиније и мирније 
него у Београду. У намери да се створи привид регуларног живота отварају се радионице и 
трговине, школе и кафане, инсистира се на обнови рада културних и спортских друштава, 
прорадила су три биоскопа и аутобуски саобраћај. Школе на Убу и Тамнави обновиле су рад, као и 
срески судови. Део главних мостова на Колубари, у околини града је поправљен и пуштен у 
саобраћај, а почетком јула у Ваљеви је са тренизнима наставио Ваљевски спортски клуб, а на Убу 
су активирана и два фудбалска клуба – Трговачки и Јединство.  

Новинске вести из оновремене штампе 

Српске власти у служби окупатора су водиле интензивну борбу против црне берзе. Цене на 
пијацама су максимиране, често је дељена помоћ сиромашним људима, а комуналне службе доста 
добро су функционисале. Радило се и на организованом прихвату избеглица. Током лета је из 
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разних крајева покорене државе дошла 41 породица са 152 члана.5 У државним инситуцијама су 
запослени Ваљевци који су се у родно место вратили из различитих места поробљене државе, а уз 
њих и избеглице. Вршени су групни лекарски прегледи. „Добош је обзнанио да грађани морају да 
се пелцују. /.../ Ми не можемо да дозволимо да овде завлада епидемија од које не може да нас чува 
пуна пушка. /.../ Поводом ове мере преносило се, у поверењу, да нас тиме онеспособљавају као 
народ, да се не рађају деца, а том пропагандом убачено је да је у инекцијама отров од кога ћемо да 
слабимо, мало по мало, и да изумремо“.6 

Да је ситуација у Ваљеву регуларна, упркос страној окупацији требала је да укаже и организа-
ција литије поводом славе града, Духовског понедељка. 

 

 
 

Чланови четничког удружења, чувари традиције комита из Великог рата,  
на литији поводом славе Ваљева 

(Приватна колекција Боривоја Марковића) 
 
Међутим, све активности на покушајима нормализације живота које су се одвијале током 

пролећа и лета, биле су прво отежане избијањем устанка, а потом, од почетка септембра и 
привремено заустављене даљим распламсавањем борби и блокадом Ваљева. Уследило је тешко 
време сукоба и немаштине, које је карактерисао како отор према окупатору, тако и грађански рат 
вођен између различитих актера, неретко веома крвав и суров, који се на својеврстан начин 
продужио и по окончању Другог светског рата. 

                                                           
5 Историјски архив Ваљево, (даље: ИАВ), фонд општине града Ваљева, к. 210. 
6 М Јовановић, н. д., 39-40. 
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МИТРАЉЕЗ М (МГ) 34 (шарац): Класичан немачки митраљез из Другог светског рата; масовно заступљен у 
свету и по његовом окончању. Сматра се за први савремени митраљез. Развијен је усавршавањем 

митраљеза М30, а његова додатно знатно усавршена верзија је МГ42. Овај митраљез је после рата био 
основ за развој многих других сличних, између осталога и за југословенски М53. 

МИТРАЉЕЗ ЗБ (ВЗ) М37 ЗБРОЈОВКА (Зорка): Митраљез Југословенске војске; једна од варијанти 
чехословачког митраљеза развијеног усавршавањем модела ВЗ24. До 1939. је произведено око 120.000 

комада овог оружја који су извожени у 21 земљу широм света. Током 1937. и 1938. Краљевини Југославији је 
испоручено више хиљада ових митраљеза, а лиценцно су произвођени и у ВТЗ у Крагујевцу. Био је често 

оружје у рукама свих сукобљених страна у Србији. 



 
 

ГЛАВНИ АКТЕРИ 
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ПОЈМОВИ: ЧЕТНИЦИ И ПАРТИЗАНИ 
 
Четници: од опште словенских речи чета, четовање. Ова реч је подразумевала герилске 

борце сврстане у мале борбене јединице – чете. У основи, реч је по значењу сродна речи герилац, 
комита, па и партизан. У српским песмама често се за хајдуке и ускоке користи термин четник. На 
чешком језику та реч означава припадника жандармеријске полицијско–војне формације. Од краја 
19. века ова реч се паралелно са речи комита користи за припаднике добровољачких српских 
формација организованих у циљу слабљења турске моћи на Балкану а потом и за герилске 
добровољачке формације током Балканских и Првог светског рата. 

  

  
  

Члан једног од предратних четничких удружења са ознакама; грудни знак и амблем за капу 
припадника четничког удружења (Збирка знамења НМВ) 

  

У Краљевини Југославији под термином четник подразумевао се борац који је узимао учешћа 
у неконвенционалном ратовању. Истовремено су у овом периоду постојала и различита удружења 
која су чувала традиције четника – комита из времена претходних ратова. Четнички ветерани су 
1921. године основали Удружење четника за слободу и част отаџбине. Ово удружење је било под 
утицајем Демократске странке, па је ривалска Радикална странка 1924. године основала Удруже-
ње српских четника за Краља и Отаџбину и Удружење српских четника Петар Мркоњић, која су 
се 1925. ујединиле у Удружење српских четника Петар Мркоњић за Краља и Отаџбину.  

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%83_%D0%B8_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%9F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
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Невезано за ова удружења, појам четник је био устаљен и у војсци Краљевине Југославије, 
кроз стратегију четничког ратовања, која је подразумевала герилски начин борбе унутар 
позадине непријатеља. Постојали су посебни војни приручници за обучавање таквом виду отпора. 
Поред тога, током 1940. у оквиру регуларне војске Краљевине Југославије формиране су 
специјалне герилске јединице, првобитно назване четничке, а потом јуришне, да би им непосредно 
пред рат био враћен првобитни назив. Поред специфичне униформе, за ове јединице је израђен и 
посебан карабин М1924ЧК, а уз њега и јединствен јуришни нож - бајонет. 

Корице и прва страна приручника за четничко ратовање и  
припадник четничке – јуришне јединице војске Краљевине Југославије 

Карабин Краљевине Југославије М1924ЧК (Збирка милитарија НМВ)  
Варијанта југословенске пушке М24 („југословенски маузер“) намењена за регуларне специјалне 

јуришне – четничке јединице Војске Краљевине Југославије формиране 1940. године. 
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Званична војна стратегија четничког ратовања и постојање специјалних четничких односно 
јуришних јединица Краљевине Југославије, намењених за спровођење ове стратегије у позадини 
непријатеља и на окупираним деловима територије, били су основ да се у почетку формирања 
Југословенске војске у отаџбини, за њихове одреде користи појам војно – четнички. Из сличних 
разлога један од батаљона Љотићевог Добровољачког корпуса је називан четнички, што је требало 
да укаже на његову јуришну – герилску функцију.  

Са друге стране јединице Косте Пећанца преузеле су назив четника из потпуно других 
разлога. Оне су настале из оних међуратних удружења за чување традиције борби у претходним 
ратовима.  

Поред ових, потпуно различитих четничких формација током рата су се јављале и разноврсне 
независне, или полузависне јединице различитих провенијенција, које су се називале четницима, 
позивајући се на ратну праксу из ратова са почетка 20. века. 

После Другог светског рата појам четници почиње да се користи као реч која на универзалан 
начин представља све ратне противнике Народноослободилачког партизанског покрета, а који су 
међусобно били сукобљени, што циљано узрокује многе забуне. 

  

Партизани: од латинске речи part – део, комад али и страна, одатле „партија“ односно 
„странка“. Од ове латинске речи настаје реч: partigiano (италијански) односно partisan 
(француски). У почетку је реч означавала страствене присталице неке странке, групе, идеологије 
или некога вође, а од 18. века почиње да се употребљава и за припаднике нерегуларних одреда 
који у позадини непријатеља воде герилски рат, тако да је њено значење у основи сродно појму 
герилац, а тиме и четник, комита.  

Већ крајем 18. века су се појавили први штампани приручници за вођење партизанског рата 
(The Partisan, or the Art of Making War in Detachment), а у Америчкој револуцији, као и у 
Грађанском рату, постојале су формације партизана односно партизанских ренџера. Тај појам се 
користи и у царској Русији током Наполеоновог похода 1812. године, за оружане групе које су се 
герилским методама бориле у позадини непријатеља, а у истом контексту је обновљен 1941. 
године након напада Немачке на СССР.  

Током Другог светског рата реч партизан је уобичајен назив за припаднике герилских покрета 
отпора у различитим државам Европе. На територији Југославије овом речју су означавани припа-
дници комунистичког ослободилачког покрета под руководством Комунистичке партије 
Југославије. 
 
 
ЈУГОСЛОВЕНСКА ВОЈСКА У ОТАЏБИНИ (ЈВУО) 

 
 Језгро националног покрета отпора, из ког је, на основу стратегије четничког ратовања 

настала Југословенска војска у отаџбини, била је мала група официра и подофицира Југословенске 
краљевске војске који су одбили да се предају на својим положајима у близини града Добоја на 
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северу Босне. Под командом тадашњег пуковника Драгољуба Драже Михаиловића (26. април 1893 
– 17. јули 1946) кренули су у планинску унутрашњост Србије, у нади да ће наћи делове других 
јединица југословенске војске са којима ће наставити борбу против непријатеља. Михаиловић и 
његови људи окупили су се на висоравни Равна Гора, на падинама Сувобора, у западној Србији 11. 
маја 1941. године. То подручје било је добро познато Михаиловићу јер се он ту борио у Првом 
светском рату. Отуда је касније настао назив за овај покрет отпора – Равногорски покрет, 
равногорци. На Равној Гори је у складу са поменутом званичном војном стратегијом основана 
„Команда четничких одреда Југословенске војске“, а за команданта је изабран Михаиловић. 
Потом, официри који су послати у различите крајеве Србије формирали су „војно - четничке 
одреде Југословенске војске“. Име „четник“ симболизовало је преузимање дуге традиције српске 
гериле, и по том имену, четничком, војска ће бити у народу више упамћена него по свом 
званичном називу – Југословенска војска у отаџбини (ЈВуО).  

Група припадника ЈВуО из ваљевског краја (Збирка фотографија НМВ) 

Дошавши на Равну Гору Михаиловић је одмах успоставио контакт са својим класним другом, 
коњичким резервним мајором Александром Мишићем, а затим почео да шири мрежу сарадника и 
међу цивилима. „Ту су се налазили угледни људи старога режима и имућни сеоски домаћини, и 
већ својим држањем, по страни од партизана, одвлачили су сељаке од њихове пропаганде. /.../ 
Црвена петокрака звезда, коју је сељак по први пут видео на шајкачи, да није била руска, била би 
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му стран, туђински амблем, исто као и немачка свастика. Поготову што је на другим шајкачама 
стајала српска кокарда, која је сентиментало подсећала на изгнаног унука Чика Пере“.7 

Стратегија ЈВуО, изражена од почетка настанка покрета отпора, била је герилско -
ослободилачка. Подразумевала је дефанзивне активности, са извођењем диверзантских акција са 
што мање жртава и опасности по становништво, уз очување капацитета и даље јачање покрета, до 
разрешења стања на другим фронтовима и преузимања иницијативе од стране Савезника, када би 
почели са отвореним сукобима за ослобођење и обнову Краљевине Југославије. 

 

 

 
 
 

 
Припадник ЈВуО, са америчким аутоматом Томпсон М1928A1 и 

немачким пиштољем Лугер П08 (Збирка фотографија НМВ) 
 

АУТОМАТ ТОМПСОН М1 (Збирка милитарија НМВ): Развој Томпсон аутомата започео је амерички генерал 
Џон Т. Томпсон непосредно након Првог светског рата. Први успешан модел био је М1921. Потом је 

настављено са његовим усавршавањем и преко М1927 стигло се до М1928 и његових ратних варијанти М1 и 
МА1. Краљевина Југославија је 1940. године за своје падобранске јединице наручила мању серију ових 

аутомата, али су они стигли управо по почетку окупације. Подељени су припадницима СДК и СДС-а. 
Припадници ЈВуО су ове аутомате или пленили од СДК и СДС или добијали од савезника. Пред крај рата 

савезници су их испоручивали и партизанским јединицама. 
  

ПИШТОЉ ЛУГЕР П08 (Збирка милитарија НМВ): Немачки конструктор Георг Лугер овај пиштољ је развијао од 
1893. до 1908. године, када је, замењујући застареле моделе револвера, званично уведен у војну употребу и 

произвођен у различитим фабрикама у Немачкој. Пиштољ је у различитим подваријантама био у масовној 
употреби током Првог и Другог светског рата, када га све више замењује новији модел Валтер П38. 

 

                                                           
7 М Јовановић, н. д., 51. 
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У политичком смислу Михаиловићев покрет је представљао језгро српског грађанског отпора: 
монархистичких и анти-осовинских снага које су се определиле да наставе борбу. Михаиловић је 
успоставио радио везу са Владом Краљевине Југославије у Лондону и она га је 15. новембра 1941. 
године именовала за вођу покрета отпора. Са тим се сагласила и Влада Велике Британије. 
Михаиловић је 7. децембра унапређен у чин генерала, а од јануара 1942. до 1. јуна 1944. године 
био је министар војске, морнарице и ваздухопловства. 

Михаиловић је своју акцију видео као наставак отпора Осовини. За своје главне циљеве 
истицао је: организовање народа за ослободилачку борбу, подизање устанка у складу са стањем на 
савезничким фронтовима и збацивање режима постављеног од окупационих власти. Покрет је у 
почетку деловао под општим именом „четнички одреди Југословенске војске“. Први организатори 
на територији Ваљева били су поручници Павле Мешковић и Нешко Недић (рођен 1914. у 
Лелићу), који је већ крајем јуна, у Подгорском срезу формирао први четнички одред од 100 људи. 
Недићев заменик био је резервни поручник Војислав Поповић а начелник штаба поручник Тома 
Обрадовић. Одред је током јесени нарастао на четири чете, са максимално 650 људи.  

Амблем за официрску шапку војске Краљевине Југославије 
М39 (Збирка знамења НМВ) 

Припадници Равногорског покрета су користили обележја 
војске Југославије. У недостатку оригиналних, израђивани су и 

импровизовани амблеми и зато се код равногораца срећу и 
различита атипична обележја, па и знаци четничких 

удружења. 

Најважнија личност у Михаиловићевој организацији у овом периоду био је ваљевски адвокат 
Светолик Света Протић, резервни потпуковник, републиканац по убеђењу. Од септембра 1941. 
био је командант Групе ваљевских четничких одреда. Протић је заробљен током друге половине 
марта 1942. године. Према сећању савременика, позван је на разговор у Београд од стране 
Недићевих власти, али је ухапшен и послат у логор на Бањици, одакле је пребачен у концентра-
циони логор Маутхаузен. У овај логор стигао је 10. децембра 1942, а убијен је после једног 
приговора логорским властима. Сведочанство о Протићу оставио је и српски историчар Димитрије 
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Ђорђевић, који је такође из Бањице интерниран у Маутхаузен: „У потпуковничкој униформи, 
харизматична личност која је уливала и поштовање и послушност, присни пријатељ Драгише 
Васића, један од првих који је пришао Дражи и командовао четничким нападом на Ваљево 1941, 
Света Протић је уливао поштовање и Немцима. То наравно није сметало да га свуку и голог спале 
у Маутхаузену. Његов син Цале Протић, резерви потпоручник, ухапшен заједно с оцем, био ми је 
са студентом Владаном Илићем, најближи по годинама. Нико сем Цалета, с којим сам после рата 
робијао у Митровици, неће преживети Бањицу ни крематоријум у Маутхаузену“.8  
   

 
 

Нешко Недић и Владимир Лале Комарчевић, са саборцима 
 

Занимљива је и чињеница да су се синови потпуковника Протића 1941. нашли на супротста-
вљеним странама: један од њих био је са оцем у четничким одредима, док је други приступио 
комунистичкој организацији. 

Александар Мишић и мајор Иван Фрегл организовали су покрет у колубарском крају. Фрегл 
(1903, село Фрам код Марибора) је веома рано остао без оца, па је на великом сеоском имању 
живео са мајком. Гимназију је завршио у Марибору, а Вишу пољопривредну школу у Грацу. Војни 
рок је служио у ђачком батаљону у Ваљеву. Завршио је Војну академију и постао активни официр 
Војске Краљевине Југославије. У чин генералштабног мајора произведен је 1940. године. После 

                                                           
8 Димитрије Ђорђевић, Ожиљци и опомене, књига 1, Београд, 1994, 83–84. 
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Априлског рата, у Љубљани је, заједно са мајором Карлом Новаком, радио на стварању 
националног покрета отпора. Током лете 1941, после једног доласка у Београд, отишао је на Равну 
Гору, где је основао официрску школу на којој је предавао стратегију ратовања. Током јесени исте 
године, био је начелник штаба територије којом је командовао Мишић.  

Војни четници са пуковском заставом војске Краљевине Југославије (Збирка фотографија НМВ) 

Пуковска застава војске Краљевине 
Југославије  

(Збирка милитарија НМВ) 

Војска Краљевине Срба Хрвата и Словенаца 
је користила пуковске заставе Краљевине 

Србије све док држава није променила име у 
Југославија. Године 1930. краљ Александар 
Карађорђевић је представницима пукова 
уручио нове заставе, док су старе предате 

Војном музеју. 
Поједине пуковске заставе сачуване после 

априлског слома носиле су јединице Југосло-
венске војске у отаџбини (Ваљевски корпус је 
поседовао заставу 5. пука). Конкретна застава 
је Музеју предата од стране ваљевског СУП-а 

као заплењена „четничка застава“. 
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Значајна је улога и предратног шефа катастра у Ваљеву Николе Калабића (рођен 20. децембра 
1906. у Подновљу код Добоја, резервни инжињеријски поручник; супруга Борка била је родом из 
Рајковића). Никола је био члан предратног Четничког удружења Косте Пећанца, а 1936. је одлико-
ван Југословенском круном. После априлског рата формирао је, по Пећанчевим директивама, 
одред у Ваљеву и Колубари и добио звање војводе. У ваљевском крају је имао велики број 
пријатеља и кумова и правио је доста проблема равногорској организацији. Није поуздано 
утврђено како је тачно Калабић приступио Михаиловићевом покрету. Према сећању Јакше 
Ђелевића у то га је убедио Нешко Недић на једном састанку одржаном у Лелићу. Према другим 
подацима, током 29. августа заробио га је капетан Мирко Смиљанић и одузео заставу на којој је 
писало „Доле комунисти, доле Дража бандит“. Спроведен је на Равну Гору где га је испитивао 
Драгиша Васић. У сваком случају, Никола се одрекао Пећанца и приступио је Михаиловићу. 
Дугогодишња служба у Ваљеву и околини, одлично познавање терена и велика популарност, 
препоручили су га за организовање покрета. Али, због нетрпељивости коју су према њему 
показивали школовани официри Нешко Недић и Војислав Поповић упућен је у Шумадију. 

У октобру 1941. успостављена је веза са југословенском владом у емиграцији. На крају прве 
ратне године генерал Душан Симовић је желео да акцију у Југославији представи као нешто више 
од обичне гериле, па је краљу Петру предложио да се Михаиловић унапреди у чин генерала и 
уврсти у владу, како би изгледало да је априлска капитулација прихваћена само од једног дела 
војске, док је други део продужио борбу. Тако се код Савезника за Михаиловића могла тражити 
она заштита коју је међународно право предвиђало за акције редовне војске. Михаиловић је 7. 
децембра 1941. унапређен у чин бригадног генерала, а 11. јануара 1942, у кабинету који је 
формирао Слободан Јовановић, постављен је за министра војске, морнарице и ваздухопловства (на 
тој функцији остао је до 1. јуна 1944). Већ 19. јануара, указом краља Петра, Михаиловић је 
унапређен у чин дивизијског генерала. Он је тада своје снаге преименовао у Југословенска војска у 
Отаџбини (ЈВуО), службено име које ће у употреби остати све до краја рата. Слободан Јовановић 
је затим одлучио да се „Врховна команда остатака југословенске војске“ из Каира пренесе у 
Југославију, што се и десило указом краља Петра од 10. јуна 1942. године. За начелника штаба 
постављен је Михаиловић (на тој дужности остао је до 29. августа 1944). Он је истовремено 17. 
јуна 1942. унапређен у чин армијског генерала. 

Народ ваљевског краја Михаиловићеву војску најчешће је звао „Равногорци“ и „Дражиновци“. 
После реорганизације ЈВуО из 1942, на територији ваљевског среза формиран је Ваљевски корпус 
(„Горски штаб број 83“) чији је командант од 6. марта 1943. па до 11. фебруара 1944. био поручник 
Милош Радосављевић (рођен 1903. у Паунама, на Равној Гори је био већ 16. маја 1941), па Нешко 
Недић, тада у чину капетана. Корпус је у свом саставу имао три бригаде: Ваљевску, командант 
капетан II класе Војислав Марковић, Колубарску, командант резервни капетан II класе Реља Додер 
и Подгорску, командант капетан II класе Милорад Смиљанић. Крајем 1943. формирана је и 
Посавско–колубарска група корпуса („Горски штаб број 707“), под командом мајора Владимира 
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Комарчевића (рођен 1909. у селу Градац). У састав ове групе ушли су Ваљевски и Колубарски 
корпус којим је командовао капетан I класе Милорад Лапчевић.  

ЧЕТНИЦИ КОСТЕ ПЕЋАНЦА (ВЛАДИНИ ЧЕТНИЦИ, ЛЕГАЛНИ ЧЕТНИЦИ) 

Непосредно по окупацији уочавају се активности чланова предратног Удружења четника, који 
су се сматрали за чуваре традиције четничке – комитске борбе из периода балканских и Великог 
рата. На његовом челу је био Коста Пећанац. Чланови овог удружења су се у предратном периоду 
показали као изразити противници комунистичких идеја. Сада је почело њихово окупљање, 
организовање и агитација. Заговарали су отпор окупатору и формирали пасивне одреде, али без 
икаквих конкретнијих активности. Међутим, после напада Немачке на Совјетски Савез (22. јуна), 
изласка комуниста на терен и оснивања „владе народног спаса“ Милана Недића, Пећанац се 27. 
августа ставио на располагање немачкој команди и Недићевим органима власти. Његове јединице 
добијају легитимације које им потврђују да су легални, владини четници, са правом слободног 
кретања под оружјем. Током јесењег устанка 1941. године ове јединице су, заједно са доброво-
љцима, биле главне, ударне формације које су у ваљевском крају помагале окупаторима у гушењу 
устанка а потом и у потерама за устаницима; више за партизанима него за „војним четницима 
ДМ“. Расформирани су крајем 1942, а са завршетком формирања Српске државне страже, 
главнине легалних четника су се утопиле у ову формацију. 

Легитимација легалних, 
владиних четника  

(Збирка архивалија НМВ) 
Група припадника „легалних“ четника из ваљевског краја 

(Збирка фотографија НМВ) 
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Током постојања, формално или фактички, трајно или 
привремено, из различитих побуда, приступали су им 
различити појединци и организоване групе, међу којима, 
по слому јесењег устанка и припадници Равногорског 
покрета, што је називано процесом „легализације“, а са 
циљем привременог склањања од потера, а потом су се 
опет одметали против окупатора.  

Већина Пећачевих или самосталних војвода из западне 
Србије, попут Јована Шкаве, Даке Тешмановића, Божа 
Јаворца и других, који су чинили злочине над партизанима 
или их предавали Немцима, нису никада ушли у оквире 
ЈВуО, већ су, напротив, настрадали као њихови неприја-
тељи, као и сам Пећанац.  

Поред ових четника постојале су и различите нерегу-
ларне групе које су из различитих побуда самостално 
деловале; настајале самоиницијативно или издвајањем из 
других јединица, а нестајале разбијањем, гашењем или 
утапањем у друге формације. Неке од њих су фактички 
биле разбојничке банде. 

Током Другог светског рата немачки окупациони 
апарат, као и њему верни органи локалних власти, користили су појам „бандити“ како би 
означавали све одметнуте формације, чиме су указивали на њихову нерегуларност у односу на 
окупационе власти. У најширем смислу појмом бандити се именују појединци који су повредили 
правне или моралне норме државе, друштва, заједнице или организације којој припадају. У ужем 
смислу се под бандитима подразумевају особе које су изван закона и за које више не важе редовна 
правила интеракције са државним органима  

.  
 
НАРОДНО–ОСЛОБОДИЛАЧКИ ПОКРЕТ (ПАРТИЗАНИ, КОМУНИСТИ) 

 
Партизанске одреде формирала је и предводила Комунистичка партија Југославије (КПЈ). На 

почетку окупације активности комуниста биле су усмерене на агитацију против режима поражене 
Краљевине, али после напада Немачке на Совјетски Савез 22. јуна 1941. године почињу са 
другачијим радом, стриктно испуњавајући директиве које су долазиле из Москве. Организују се у 
борбене јединице и шире пропаганду да треба ићи у што отвореније сукобе, без страха, пошто рат 
неће дуго трајати, будући да ће Совјетски Савез врло брзо кренути у контрофанзиву и поразити 
Немачку.  

Сећајући се тога времена Миленко Јовановић пише: „Ове групе нису предводили професи-
онални војници који могу да процене услове и изглед борбе, већ присталице комунизма уверене у 

 
  

Припадник „легалних“ четника 
(Збирка фотографија НМВ) 
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снагу Совјетског Савеза. /.../ То је свакако био разлог што су интелектуалце комунисте потиснули 
квалификовани радници који су се чврсто држали упутстава из пропагандног материјала добијеног 
из Совјетског Савеза“.9 

Користећи дугогодишње искуство у илегалном раду комунисти излазе на терен, почињу да 
организују одреде, врше пропаганду, прикупљају оружје, регрутују становништво. Сви истакнути 
партијски функционери постали су војни руководиоци, са задатком да формирају партизанске 
одреде. У Београду је 27. јуна формиран Главни штаб партизанских одреда Југославије, а за 
његовог команданта изабран је вођа партије Јосип Броз Тито, који је крајем маја из Загреба дошао 
у Београд. 

У Ваљевском округу, у којем је комунистичка идеја имала дужу традицију (1920. су на 
локалним изборима освојили општинску власт) на почетку окупације било је 19 партијских 
организација са око 50 чланова КПЈ. Најзначајнија упоришта имали су у граду Ваљеву, и то у 
фабрици „Вистад“, филијали Народне банке и Трговачкој академији. Целокупним радом свих 
организација руководио је Окружни комитет (ОК) који је обухватао више срезова: Ваљевски, 
Колубарски (Мионица), Подгoрски (Каменица), Рађевски (Крупањ), Азбуковачки (Љубовија), 
Качерски (Рудник/Љиг) и Тамнавски (Уб). Међутим, на терену, у селима, утицај партије био је 
миноран: више од половине чланства комунисти су имали у граду Ваљеву, док су на територији 
Рађевине, Подгорине и Азбуковице организације постојале само на папиру. Како је једом конста-
товано у врху партије, „на огромној територији од Дрине до Ваљева није било ниједног члана“.10 

Састав ОК Ваљево чинили су: секретар Милосав Милосављевић и чланови Милка Минић, 
Милан Китановић, обућарски радник, Обрад Стефановић, столар, Миливоје Радосављевић, 
Милорад Милатовић и Ђука Динић. Инструктор Покрајинског комитета КПЈ за Србију, задужен 
1941. за рад у Ваљевском округу био је Милош Минић Црни (1914–2003), каснији истакнути 
партијски и државни функционер. Уочи устанка извршене су промене у руководству. Пошто је 
Милосављевић био предвиђен за комесара Ваљевског партизанског одреда, секретар Окружног 
комитета постао је Обрад Стефановић а Сретен Читаковић његов члан. 

Управо је Ваљевски партизански одред био један од првих таквих одреда у Србији. Одлука о 
његовом формирању донета је 25. јуна, на састанку Окружног комитета КПЈ за Ваљево, а одред је 
формиран око 4. јула. За команданта одреда именован је Здравко Јовановић (Осладић, 1909 – 
Дедник, Словенија, 3. фебруар 1943) а за политичког комесара Милосав Милосављевић (1911–
1986).11 Одред је при формирању имао четири чете: Колубарску, Тамнавску, Подгорску и 
Азбуковачко–рађевску. Борци овога одреда извели су 7. јула, на Ивањданском вашару у Белој 
Цркви код Крупња прву оружану акцију. Тада је Жикица Јовановић Шпанац (1914–1942), 

9 М. Јовановић, н. д., 51-52. 
10 Архив Југославије, Београд (даље: АЈ), фонд Централни комитет Комунистичке партије Југославије, (даље: ЦК 

КПЈ), 1942/887. 
11 Венцеслав Глишић, Гојко Миљанић, Руковођење Народноослободилачком борбом у Србији, Београд, 1994, 37. 
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политички комесар чете, убио два српска жандарма, наредника Богдана Лончара, команданта 
жандармеријске станице у Завлаци код Крупња и каплара Миленка Браковића.12 

 

 

 
 

Документа добијена 26. априла 1941. године од 
власти новоустановљене Независне државе 
Хрватске, са којима је официр Краљевине 

Југославије, комуниста Миша Дудић напустио 
територију Хрватске, где је службовао и дошао кући 

у Србију (Збирка архивалија НМВ) 
 
И наредне акције које су партизанске снаге изводиле у ваљевском крају биле су усмерене 

према српским властима окупационог режима. У многим селима, током јула и августа, гореле су 
општинске архиве, некада и општинске зграде, а нападнуте су, делом и разоружане, и жандарме-
ријске станице. Већ ти поступци стварали су утисак да комунисти заправо, са рушењем српских 
институција под окупацијом, чине прве кораке ка револуционарном преврату, мада су, како ћемо 
даље видети, у почетку настојали да то јавно негирају. При томе су агитовали да борбе неће дуго 
потрајати, пошто се очекује да врло брзо Совјетски Савез крене у контраофанзиву. 

 

                                                           
12 Тај догађај слављен је као дан устанка у Србији до 9. јула 2001, када је Скупштина Србије укинула тај датум као 

државни празник. Лончар и Браковић рехабилитовани су 11. децембра 2008. од стране Окружног суда у Шапцу; Јовица 
Тркуља, „Рехабилитација Богдана Лончара и Миленка Браковића“, Hereticus, часопис за преиспитивање прошлости, 
2/2008, 343–348. 
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Припадник партизанских јединица 
на почетку устанка 1941, са 

немачким аутоматом Ерма МП38 и 
петокраком на грудима 

(Збирка фотографија НМВ) 

АУТОМАТИ ЕРМА МП38 и МП 40 (Збирка милитарија НМВ): Припремајући се за рат Немачка је почетком 
1938. године почела да развија аутомате. Први прихваћен модел је исте године израдило предузеће 

„Erfurter Maschinenfabrik“ (ERMA), које је већ и раније радило на развоју овог типа оружја (МП36). Био је то 
МП38, чијим је даљим усавршавањем, као и поједностављењем и појефтињењем, настао МП40. Ови 

аутомати су погрешно називани Шмајсер, по Хугу Шмајсеру, конструктору знатно старијег аутомата, мада он 
са њиховом конструкцијом није имао ништа, али је зато уградњом механизма МП40 у дрвени усадник и 

кундак створио мање произвођен и популаран МП41. 

Са оваквим сукобима увећавао се и број српских жртава и стварала подлога за грађански рат 
као масовни сукоб. Од средине лета 1941. у акције око сузбијања устанка укључили су се и 
немачки окупациони органи и ваљевски крај је убрзо постао мета одмазди. Због устаничких акција 
у околини Ваљева у више наврата су стрељани затворени таоци, а на Буковима је, у знак одмазде 
за једног убијеног немачког мотоциклисту, 28. јула стрељан 81 сељак – цивил. Приликом ове 
ликвидације, једне од првих у окупираној Србији, немачки официр је под претњом репресије 
приморао и српске жандарме да учествују у одмазди.13 

После оваког одговора окупатора, тек формирани партизански одреди почињу да на тренутак 
оклевају да крену у отворену борбу са окупатором. Српска жандармерија планирала је да поведе 

13 ИАБ, фонд: Управа града Београда, Специјална полиција (даље: УГБ–СП–IV–224–12). 
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напад на Колубарску чету, а када се у чети за то сазнало, 18. јула је, упркос противљењу 
политичког комесара Драгојла Дудића, одлучено да се она распусти. Уследила је интервенција 
Главног штаба, па је смењен командир Раде Јокић а на његово место постављен је некадашњи 
потпоручник Војске Краљевине Југославије Радивоје Јовановић Брадоња (1918–2000, рођен у селу 
Зарубе), који се у том тренутку издвојио из самосталног четничког одреда генерала Љубе Новако-
вића. Јовановић је касније био и начелник Главног штаба НОП одреда Србије. 
 
 

 
Партизанска пролетерска петокрака  

(Збирка знамења НМВ) 

Са оснивањем првих партизанских јединица поједини 
борци су као амблем на капи, понекад и на грудима, носили 
црвену заставицу или заставицу у државним бојама, а нек и 

траку око рукава, са натписом „партизан“. Користили су и 
црвене петокраке, „обичне“ и „црвеноармејска“, са укрштеним 
српом и чекићем. На седници Политбироа ЦК КПЈ одржаној 26. 
септембра у Столицама донета је одлука да се носи „обична“ 

петокрака а по формирању Прве пролетерске бригаде 
„црвеноармејска“ петокрака постаје њено обележје. Петокрака 

се сретала у различитим варијантама, па и аплицирана у 
кокарду са националним заставицама. 

 
 

   

 
Партизанским устанком у Србији 1941. руководио је Главни штаб НОП одреда Србије на челу 

са Сретеном Жујовићем. Међутим, овај штаб, као руководећи и надлежан за војна питања 
јединице, као и сваки партизански одред, био је за свој рад одговоран надлежном партијском 
форуму. Главни штаб био је одговоран Покрајинском комитету (ПК) за Србију, односно 
Централном комитету (ЦК) КПЈ.  

У сваком партизанском одреду и чети успостављене су и партијске ћелије КПЈ, које су, кроз 
својеврсну мимикрију и комуникацију са партијским руководиоцима и политичким комесарима, у 
одредима спроводиле „линију партије“. На тај начин, партизански герилски одреди испуњени 
родољубима различитих политичких уверења, од немалог броја присталица Демократске странке 
до већине активиста Народне сељачке странке и присталица земљорадничке левице, били су од 
самог настанка усмеравани строго по директивама КПЈ. У том процесу одлучујућу улогу у парти-
занским одредима су имали политички комесари, често чак односећи и превагу над командантима 
одреда. Сретен Жујовић наводи један пример где су оштро реаговали и стрељали двојицу бораца у 
Колубарској чети Ваљевског НОП одреда због насртаја на политичког комесара. „Мораће се 
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енергичније поступати са партизанима и нарочито одговорним у команди“, писао је Титу 2. 
августа 1941. године.14  

У ваљевском крају 1941. настаје и чувена песма Партизанка („Партизан сам, тим се дичим...“) 
чије је речи написао борац Драган Татовић. Она ће се, уз мелодију једне совјетске борбене песме, 
ускоро раширити и по другим јединицама и постати позната као незванична химна партизанског 
покрета из ратног доба.15  

Група припадника партизанског покрета из Ваљевског краја на почетку рата 
(Збирка фотографија НМВ) 

Стратегија НОП била је дуална, не само ослободилачка већ и револуционарна. Ослободилачки 
карактер је подразумевао отворени сукоби са окупатором, без обзира на жртве, како војне тако и 
цивилне, како би се задржао део немачких јединица да не буде упућен у Совјетски Савез, а затим 
наставак борбе, до ослобођења и успостављање новог политичког уређења. Револуционарни 
карактер се огледао кроз свакодневне активности на терену, ликвидирање општинских управа и 
жандармеријских станица и успостављање Народно-ослободилачких одбора (НОО) као јединих 

14 Зборник докумената и података о Народно–ослободилачком рату народа и народности Југославије, (даље: 
Зборник НОР–а), том 1, књига 20, Београд, 1965, 21–22. 

15 Драгојло Дудић, Дневник 1941. Приредио Владимир Дедијер, Београд, 1981, 121. 
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органа „нове народне власти“ на ослобођеној територији. Огледао се и кроз често одржавање 
политичких зборова и у најзабаченијим селима у којима су сељацима убедљиво демонстрирали да 
представљају политички покрет који у једној крилатици – „нема повратка на старо“ – нуди решења 
проблема који су се намножили како у Краљевини Југославији, тако и на српском селу. 
Истовремено су вршили и сталну агитацију и пропаганду међу борцима који им нису пришли из 
идеолошких, већ искључиво ослободилачких побуда. „Што се пак тиче политичког рада у 
одредима имали смо директиве, да просвећујемо партизане и људе у нашим одредима помоћу 
материјала који смо добијали и да их придобијамо за чланове Комунистичке партије, јер већина 
ових нису активни чланови“, изјавио је на саслушању ухваћени партизански комесар Јосип 
Мајер.16 Партизан Иван Драјић је, говорећи о првим данима устанка додао: „Од Јовичића сам 
примио на читање брошуру под насловом „Шта и како да се ради“, 5-6 разних бројева листа 
„Пролетер“, једну књигу „Сељачки рад у Немачкој“, књигу под насловом „Порекло породице“ од 
Енгелса. Сав овај материјал читали смо и у вези истог дискутовали нас тројица на напред 
поменутим одржаваним састанцима. На поменутим састанцима присуствовао је у неколико махова 
и Јовичић који нас је у вези прочитаног материјала који нам је он давао испитивао, стављао нам 
примедбе и упућивао у даљи рад на изграђивању“.17 

Тако су, мобилишући различите структуре становништва, комунисти преузели иницијативу и 
створили бројна упоришта у Западној Србији. Партијска организација на територији Ваљевског 
Окружног комитета (ОК) КПЈ је за врло кратко време, од избијања устанка до краја 1941, увећана 
пет пута: у јулу је бројала око 50 чланова КПЈ, а крајем 1941, према расположивим подацима, било 
их је на територији ОК КПЈ Ваљево чак 247. Њихов утицај увећавао се бројем кандидата и чланова 
СКОЈ–а.18 Крајем августа, снага партизана у околини Ваљева по полицијским проценама износила 
је преко 400 људи под оружјем.19 

Међутим, по инсистирању партијске централе из Београда да локални комунисти сузбију 
„секташтво“, као и да своја врата отворе за све оне који могу бити приступачни за сарадњу, 
политички утицај који су остваривали на терену далеко је надмашивао утицај и могућности 
партијског чланства. Према једној анализи, од 36 народно-ослободилачких одбора, колико их је 
било на територији ОК Ваљева, у плими партизанских активности септембра 1941, у овим 
органима власти било је ангажовано око 300 одборника. Од тог броја било је свега 10 чланова и 
кандидата за чланове КПЈ, док су остали раније припадали разним грађанским странкама: 30 
чланова бивше Земљорадничке странке, 71 радикал, 84 демократа, два симпатизера КПЈ, 10 раније 
неопредељених, четири из бивше ЈРЗ, 9 њих за које се зна да су били у опозицији према режиму и 
73 чија ранија политичка припадност није била позната. 

                                                           
16 ИАБ, УГБ, СП–IV–155. 
17 ИАБ УГБ СП IV-177/25 К.417/13. 
18 АЈ, ЦК КПЈ, 1942/887. 
19 Архив Србије, Железник (даље: АС Ж), ''Влада МН'' 2, 364. 
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У вези са оснивањем и радом народно-ослободилачких одбора, заробљени партизански борац, 
Светислав Поповић, „економ из Вуконе“, је на саслушању изјавио: „Одмах по почетку партизанске 
акције били су заведени по селима и општинама народно-ослободилачки одбори који су имали 
задатак, на првом месту прикупљање хране за партизане, као и откривање оружја и одеће уколико 
се налази скривена по селима. У другом плану имали су задатак да решавају све ситније сукобе 
између мештана и да, једном речју, воде неку врсту управе над земљом.“20 Од чланова одбора се 
очекивало да служе интересима народноослободилачке борбе, а непослушност и неиспуњавање 
обавеза су понекад строго кажњавали, и смрћу. 

 ... 
Запис о стрељању Митровић Микаила, из Лесковица 24. новембра 1941. године, из Матичне књиге 
умрлих цркве у Лелићу: „Постављен од комуниста за кмета да их помаже материјално али он није 

тачно хтео да изврши наређење и зато стрељан“ 

У једној инструкцији коју је ПК КПЈ за Србију упутио ОК КПЈ Ваљево, наводе се и улога и 
дужности Народноослободилачких одбора: „Ослободилачки одбори су органи народне власти. На 
неослобођеној територији су илегални без обзира на то да ли постоји одред у близини. Они се 
бирају што је могуће више под илегалним условима, на демократски начин, већ према месним 
могућностима. У одборе улазе најбољи и најборбенији претставници народа из дотичног краја, а 
не само наши другови или симпатизери. Одбори се стварају за село, општину, срез и читав округ. 
Стварањем одбора и његовим радом руководи партија преко свог представника, било који је у 
одбору, било који је овлашћен за то, а у сваком случају под контролом јединице у селу и општини, 
преко среског или окружног руководства. Задаци одбора су да остварују на свим пољима и у свим 
облицима линију народно–ослободилачке борбе, помагањем партизана у храни, оружју, муницији, 
обавештењима, да врше агитацију против окупатора и издајничке власти, да саботирају и 
онемогућавају спровођење свих мера окупатора и издајничког апарата којим се пљачка и 
истребљује народ, да врше притисак на постојеће колебљиве органе власти. /.../ На тај начин 
одбори већ сада врше функцију народне власти упоредо са постојећом петоколонашком влашћу 
против које се сада боре. У том случају ће они и сутра бити органи власти народа приликом 

20 ИАБ, УГБ, СП–IV–155/2 
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ослобођења једног краја или читаве земље.“21 Постављени са оваквим амбицијама, револуцио-
нарни органи власти били су доцније и један од камена спотицања међу устаничким снагама.  

По фотографијама првих бораца Ваљевског НОП одреда, које је у лето 1941. начинио комесар 
чете Раде Јокић, уочава се и њихово наоружање и војна опрема: имали су махом пушке „маузерке“ 
и покоји карабин и старији модел „манлихерке“; и у „предужичком“ периоду борбе имали су 
довољно бомби и пиштоља, где-где и понеки војни бодеж или нож.  

 

 
ПУШКА МАУЗЕР М98 (Збирка милитарија НМВ): Немачка петометна пушка репетирка коју је 1898. године 

конструисао и у породичној фабрици у Оберндорфу производио Паул Маузер. М 98 је била основно 
наоружање немачке војске у оба светска рата, а извожена је у многе државе широм света. На основу М98 

настали су и њени различити, углавном краћи „клонови“, у Белгији, Чехословачкој, Југославији, Ирану, Кини. 
Поред основне верзије М98, која је била дуга 125 цм, произвођени су и различити краћи карабински 

подмодели. Пре почетка Другог светског рата немачка армија установила је да је основни модел пушке, са 
дужином од 125 цм превише дуг за модеран начин ратовања и 1935. године конструисана је његова 

скраћена, „карабинска“ верзија К98. 
 

 
ПУШКА М24 „југословенски маузер“ (Збирка милитарија НМВ): Основно наоружање Војске Краљевине 

Југославије. Развијена је за потребе југословенске војске у Fabrique Nationale de Herstal у Белгији, на бази 
брзометних пушака Маузеровог система М98. М1924 је краћа у односу на изворни Маузеров модел и зато је 

лакша за употребу. По конструкцији је слична чехословачком моделу ВЗ24. Првих 100.000 комада су 
произведени у Белгији, а од 1928. године производњу је преузео крагујевачки Војно технички завод. Пушка 

је израђивана у два вида, основном, пешадијском и коњичком, који се од основног модела разликовао само 
по обореној ручици затварача и другачијим оковима на кундаку. Од 1940. године производио се и нешто 

другачији и краћи јуришни, четнички карабин М24ЧК. Такође је постојао и соколски карабин. 
 
Аутоматско наоружање било је у првим данима устанка ретко и резервисано искључиво за 

старешински кадар и искусне борце; типично је било да носе немачки „машингевер“. Тамо где је 

                                                           
21 АС Ж, ОК Ваљево, Ђ–24, писмо ПК од 5. јуна 1942 (нерегистровано). 
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било више муниције, носила се у фишеклијама или у реденицима, који су укрштани на грудима. 
По разнородној одећи, испочетка и без петокраке и са ретким војним обележјима, видело се да је у 
питању сеоска герила, која се, када је у јесен 1941. дошло до подела на таборе, тешко разликовала 
на терену. Зато су, поред недовољно видљивих чојаних или лимених петокраких звезда на капама, 
па и на блузи, партизани у неким крајевима носили и обележја на руци, у висини мишице, са 
ћириличним натписом „Партизан“.22 

Борци Тамнавског партизанског батаљона у јеку устанка 
(Збирка фотографија НМВ) 

ЖАНДАРМЕРИЈА 

Жандармерија је представљала посебне полицијске одреде из времена Краљевине Југославије, 
устројене по војном принципу, чији је задатак био очување јавне безбедности, реда и мира и 
обезбеђивање спровођења закона. Жандарми су оружје могу да користе само у случају нужде, 
односно када нису у могућности да на други начин “одбију од себе или другог лица управљени 
удар”, “спрече бекство опасних злочинаца, сумњивих лица на граници или војних бегунаца у 
групи од најмање три лица” и „спрече напад на објекат који му је поверен на чување”. Зато су 

22 Ваљевски партизани 1941-1942. на фотографији Рада Јокића, приредио Бранко Матић, Ваљево, 2015. 
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често коришћени као ударна снага предратног режима за обрачун са припадницима забрањене 
Комунистичке партије, због чега су се од првог дана устанка нашли на удару партизана: нападима 
на постаје, разоружањем и ликвидацијом.  

Рад жандармерије настављен је непосредно после окупације (од 6. маја 1941). Као и пре рата, 
жандарми су били под директном командом Министарства унутрашњих дела. Током 1942. године 
жандармерија се утапа у Српску државну стражу. 

 

 
 

Припадници жандармерије на терену (Збирка фотографија НМВ) 
 
  

СРПСКА ДРЖАВНА СТРАЖА (СДС, СТРАЖА, НЕДИЋЕВЦИ) 
 
Српска државна стража (СДС) је била полицијско – војна групација Министарства 

унутрашњих дела владе Милана Недића. Основана је ради обављања класичног војно–
полицијског, жандармеријског посла, са сврхом одржавања закона и реда на окупираној 
територији. Процес њеног формирања је започео почетком јесени 1941, а окончан у фебруару 
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1942. године. СДС је директно била потчињена Недићевој Влади, али је била под снажном 
контролом немачких окупационих снага. Била је опремљена различитим оружјем које су Немци 
заробили широм Европе.  

Српска државна стража је била разврстана у три групације: Градску државну стражу, Пољску 
државну стражу и Граничну државну стражу. У састав СДС улазиле су и ватрогасне јединице, а 
касније јој се прикључује и жандармерија, као и поједине јединице легалних четника.  

Припадници СДС – пољске страже, са пиштољем Браунинг М10/22 
(Збирка фотографија НМВ) 

Грудни знак СДС-а, 
конкретно Српске граничне 

страже 

ЈУГОСЛОВЕНСКИ „ВОЈНО-ДРЖАВНИ“ ПИШТОЉ 
БРАУНИНГ ФНМ10/22  
(Збирка милитарија НМВ) 

Амерички конструктор Џон Браунинг је за производњу у 
белгијској фабрици Nationale de Herstal, усавршавањем 

свог пиштоља ФН М1900, конструисао пиштољ ФН 
М1910. По завршетку Првог светског рата 

новоформирана Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца 
расписала је међународни конкурс за набавку пиштоља 

којим би заменили застареле револвере. ФН је 
победила на конкурсу са моделом 1910, али је 
наручилац захтевао да се пиштољу, због веће 

прецизности продужи цев и да се капацитет оквира 
повећа за два метка. Тако је настао ФН М10/22. Овај 

посао са Краљевином Срба, Хрвата и Словенаца 
отворио је белгијској фабрици врата за развој, извоз и 
продају лиценце пушке М24. Иако лошији од већине 
немачких модела, међу борцима ЈВуО и партизанима 

био је цењенији, као „наше” оружје. 
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Поједини челници СДС-а су били наклоњени покрету Драже Михаиловића и тајно сарађивали 
са ЈВуО. Због тога су окупационе немачке власти у више наврата чистиле редове СДС-а, а неки од 
његових челника, као и обичних припадника су завршили у логорима. 

 
 

СРПСКИ ДОБРОВОЉАЧКИ КОРПУС (СДК, ЉОТИЋЕВЦИ, ДОБРОВОЉЦИ) 
 

Српски добровољачки корпус (СДК) се развио из Српске добровољачке команде која је 
формирана 15. септембра 1941. године. За њеног првог команданта постављен је пуковник Коста 
Мушицки (касније унапређен у чин бригадног генерала), бивши ађутант краља Александра. 
Начелник штаба био је резервни капетан (касније потпуковник) Радослав Таталовић. До краја 
1941. основано је укупно 12 добровољачких одреда. Српска добровољачка команда је прерасла у 
Српски добровољачки корпус 1. јануара 1943, наређењем генерала Паула Бадера, заповедника 
немачке команде у Србији, уз одобрење и команде Југоистока. „Српски добровољачки корпус као 
национална јединица, биће потчињен командујућем генералу у Србији, а батаљони у тактичком и 
дисциплинском погледу немачким дивизијама“.23 Чинило га је пет батаљона са по четири чете, 
укупно формацијски 3.680 војника: 

 

 
 

Група припаднка СДК у Ваљеву, испред своје касарне у хотелу Бранковина  
(Збирка фотографија НМВ) 

 
Добровољачки одреди су веома активно дејствовали у Ваљеву и околини. Током 1941. и 1942. 

године су се највише сукобљавали са партизанима, а касније су се посебно активирали у борбама 
са ЈВуО. Са добровољцима се највише сукобљавао Никола Калабић, али и Нешко Недић. 
                                                           

23 Зборник НОР–а, том 12, књига 3, Београд, 1976, 16. 



----- 
42 

Српска добровољачка команда, односно корпус је би својеврсна страначка војска Југосло-
венског народног покрета Збор Димитрија Љотића и са њом повезане омладинске организације 
Бели орлови. Сматрали су се хришћанском, крсташком војском којој је од Бога наложено да се 
бори против „црвених безбожника“. Приликом ступања у одреде добровољци су се заклињали 
Свемогућим Богом на верно служење Отаџбини и Краљу Петру. Заклетва се полагала пред 
старешинама и заставом; обред заклетве обављали су свештеници. Димитрије Љотић је Немцима 
понудио индоктринисану паравојну помоћну снагу састављену од својих присталица, али и од 
српских избеглица из НДХ. Они су се борили против „јудаизма, масона, комунизма и 
демократије“. 

Припадник СДК 
(Збирка фотографија НМВ) 

Амблем (сличан као и код СДС) 
и грудна значка СДК 

Припадници СДК, као и СДС-а носили су ознаке 
сличне старом државном грбу Краљевине Србије, али 

без додатних елемената са грба Краљевине 
Југославије везаних за Хрватску и Словенију, као и без 

словне ознаке владара династије Карађорђевић. 
Припадници Српског добровољачког корпуса имали 
су и посебан амблем са стилизованом представом 

Светога Ђорђа 

Димитрије Љотић је сматрао да Србија мора да пронађе свој духовни народни пут и да се 
супротстави интернационалном и анационалном раду. У првом реду то је значило борбу против 
комуниста, како би се спречило потпуно уништење српског народа. Главне узроке српске 
пропасти видео је у демократији, капитализму, комунизму и масонерији, који су били вођени и 
инспирисани једним духом и једном вољом – јеврејством. Изван круга својих присталица, 
Димитрије Љотић је био омражена личност, подједнако и код комуниста и код равногораца. До 
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краја 1942. добровољачки одреди били су под јурисдикцијом владе Милана Недића, а потом под 
немачком војном командом.  

Генерал Бадер је имао високо мишљење о српским добровољцима. Оценио их је као људе који 
сачињавају „једну врсту националсоцијалистичке партије“. Због њихове подобности, одобрено је 
да се СДК „уско придружи немачком Вермахту“. Основни немачки интерес био је да се преко 
Збора и СДК-а искористе оне снаге у српском народу које „у идеолошком смислу стоје најближе 
националсоцијализму и које исцељење Србије виде у заједничком путу са Немачком“. Према 
Бадеровој оцени „добровољци су једине српске снаге које се истовремено могу ангажовати и 
против комуниста и против ДМ људи“.24 

Ваљево је, после Смедерева, било најјаче упориште Димитрија Љотића, његовог Збора, а тиме 
и добровољаца. Редовно су се организовале свечаности различитим поводима, за време верских и 
државних празника, а стално су одржавани и грађански зборови. Ритам масовних окупљања 
праћен је низом школских и политичких предавања. Главни говорник био је окружни начелник 
Драгомир Лукић.  

 

 
 

Драгомир Лукић обилази јединицу СДК  
(Збирка фотографија НМВ) 

 
 

Са једног од зборова одржаног на тргу испред 
хотела Гранд (Збирка фотографија НМВ) 

 
Он је на збору у Дивцима 3. фебруара 1943. године о ЈВуО рекао: „Акцију тих шумских 

националиста потребно је свим средствима, у интересу опстанка српског народа, исто тако да 
ликвидирамо као што смо ликвидирали комунистичку побуну. Не учинимо ли то са свом одлучно-
шћу, знајте да нас чека пропаст и то коначна. Стога, браћо моја, не поводите се лажима које шире 
Радио Лондон, Бостон и Москва. Не наседајте агентима и плаћеницима њиховим“.25 

Грађанима Уба говорио је 20. јуна 1943. године следеће: „Од пре извесног времена и по 
Тамнави и по нашем округу почели су да се виђају поново по шумама наши унутрашњи 
                                                           

24 Исто, 146‒148. 
25 Обнова, 5. фебруар 1943, 3. 
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непријатељи. А кога ми имамо за унутрашњег непријатеља, ви то добро знате. То су они заблудели 
Срби који су заборавили шта је српски народ преживео 1941. године. То су присталице Драже 
Михаиловића које воде разни самозвани команданти, као што су Калабић и други. Они хоће данас 
поново да навуку одмазду окупатора на српски народ, вршећи разне злочине и недела. Ако би 
овако стање остало, одвело би нас у сигурну смрт и пропаст. Зато се морамо пречистити. Они који 
мисле да им је место у шуми, нека иду у шуму, а ми прави Срби, који само желимо добро своме 
народу, хоћемо ми и ред јер нећемо да дозволимо да због отпадника страда невино стано-
вништво“.26 

Војна музика СДК је често крстарила улицама Ваљева (Збирка фотографија НМВ) 

Као једна од реакција на овакву пропаганду Збора и добровољаца капетан ЈВуО Реља Додер је 
крајем јула 1943. године у писму поручнику СДК Миленку Поповићу писао следеће: „Интересује 
ме шта мислите какве би још епитете требало додати схватању да се Срби, по извршеној 
капитулацији, обуку у сиво–маслинаста војничка одела, да се оките српским војничким знацима и 
да се, у име Бога, ставе под команду немачког војног заповедника Србије? Тако се дешава да 

26 Обнова, 22. јун 1943, 5. 
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указом истога носе чин они који се бусају у груди за Српство и за Краља. Заиста, тек сада су ми се 
отвориле очи и да се већ нисам навикао на овај чист ваздух, вероватно је да бих и ја извршио 
последње наређење Њ.В. Краља, како Ви кажете, те се ставио под команду генерала Бадера и 
заједно са Немцима хапсио, спроводио у концентрационе логоре и убијао Србе и Српкиње. Зар је 
за грађане округа ваљевског могло настати веће понижење до да га после Бирчанина, Ненадовића 
и Мишића воде моралне нуле као Лукић, властодржац по убеђењу, мућак по карактеру, пигмеј по 
вредности, или Божа Матић, сладокусац по политичком опредељењу, празно буре по умности и 
обичан развратник. Заиста, дивну будућност предвиђате српском народу и дивну би државу 
предали Њ.В. Краљу“.27  

 

      
 

Зграда нове болнице је претворена у касарну, а хотел Централ у немачку официрску мензу  
(Збирка фотографија НМВ) 

 
Ваљево је било снажно упориште не само Љотићевог Збора већ и његових добровољаца. Штаб 

1. батаљона СДК се у јануару и фебруару 1943. године налазио у Ваљеву, а потом је премештен у 
Горњи Милановац. Потом је одлуком команде СДК од 1. децембра 1943. године извршена 
реорганизација батаљона у пукове. Седиште новоформираног 1. пука (око 1.500 људи) било је у 
Ваљеву, у Официрском дому; командант је био мајор Илија Мићашевић, а пуковски просветари 
били су потпоручник Мирољуб Младеновић и школски надзорник Драгомир Славковић, док је 
обавештајни официр био ђак–наредник Андрија Дропић. Пуковски свештеник био је јереј 
Љубисав Ђурић. Штаб 1. батаљона био је у касарни бившег 17. пешадијског пука (у згради где је 
раније била кухиња); штаб 2. батаљона налазио се у згради нове болнице; допунска команда била 
је смештена у хотелу „Бранковина“. Прва чета овог батаљона, под командом поручника Миленка 

                                                           
27 Војни архив, Београд, Четничка архива (даље: ВА, ЧА), 62–3–15. 
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Поповића, налазила се до почетка јула 1943. године такође у Ваљеву (касније је пребачена у село 
Бабајић, качерски срез). 

Током последње године рата, да 
би попунили јединице, добровољци 
су извршили мобилизацију младића 
рођених од 1920. до 1924. године из 
срезова Ваљевског, Колубарског, 
Подгорског, Тамнавског и 
Лазаревачког, због чега су неки од 
присилно регрутованих себе називали 
„силовољци“. Први пук СДК распо-
лагао је са два оклопна воза: један се 
налазио у Ваљеву а други у Лајковцу. 
Возови (локомотива и четири окло-
пљена вагона) били су наоружани са 
по два топа, рефлекторима и водом од 
40 војника. Батаљони су били смеште-
ни у касарнама код „Крушика“. За 

разлику од осталих јединица, 3. батаљон 1. пука, под командом капетана Миленка Поповића, није 
се померао из Ваљева. Обављао је обуку и вршио стражу. Средином августа 1944. батаљон је 
напустио Ваљево и кренуо према Сави како би се спречио прелазак партизана из Срема. Средином 
септембра 1944. сва три батаљона 1. пука била су ван Ваљева. У граду је остала Допунска команда 
под командом капетана Љубише Филиповића. Када је уследио напад партизана на град, 
Филиповић је од преосталих добровољаца формирао једну стрељачку чету од 150 војника која је 
требало да се супротстави партизанима. У тим борбама изгинула је већина чете, на челу са 
капетаном Филиповићем. 

РУСКИ ЗАШТИТНИ КОРПУС 

Руски заштитни корпус је формиран у лето 1941. године. У почетку се називао и Одвојени 
руски корпус и Бела руска група за заштиту фабрика, индустријских и привредних погона. Назив 
Руски заштитни корпус добио је после реструктурирања у јесен 1942. године. Корпус је био 
састављен од руских „белих“ емиграната, са примарним задатком да окупационим немачким 
снагама помогне у одржавања реда и мира у окупираној Србији, али је активно учествовао и у 
многим борбама, често у сарадњи са „љотићевцима“. Корпус је био под директном командом 
немачких окупационих снага. 

Добровољци железницом крећу у борбу (пролеће 1942.) 
(Збирка фотографија Народног музеја Ваљево) 
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Припадници Руског заштитног корпуса на терену (Збирка фотографија НМВ) 
  

 
СУДБИНА СИНОВА ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 

 
Једна од многих парадигми судбине српског народа и његове подељености током Другог 

светског рата везана је и за судбине и опредељења синова прослављеног српског команданта из 
ратова са почетка двадесетога века, војводе Живојина Мишића. 

Најстарији војводин син Радован (1887), мобилисан је непосредно пред Други светски рат у 
чину резервног потпуковника у Војну академију југословенске војске. Тамо је преузео вођење 
једног одељења питомаца. Заробљен је у рејону Фоче и пребачен до Београда. Иако је 23. априла 
добио отпусницу, сходно наредби Врховне команде о распуштању питомачких састава, својево-
љно се нашао у заробљеничкој колони која је отишла из Србије. Прошао је кроз седам официрских 
заробљеничких логора у Аустрији и Немачкој. Радован се није вратио у свој завичај. Умро је у 
Нирнбергу, пошто је рат већ био завршен, 26. јула 1945, пред сам полазак за Југославију. 

Средњи син легендарног српског ратника војводе Живојина, Александар Мишић (рођен 1891, 
пензионисан 1922. у чину коњичког капетана I класе) се после априлског расула склонио у 
породичну кућу у Струганику са целом породицом: мајка Лујза, супруга Милена и сестра Анђа. 
Према Миленином сећању, у њихову кућу је током маја дошао Драгољуб Михаиловић и 
Александру се обратио следећим речима: „Ти и ја ћемо подићи трећи устанак. Учинићемо све да 
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народу олакшамо ово робовање и да се ми, стари Солунци, не обрукамо. Борићемо се до краја“.28 
Александар је ухваћен 6. децембра, од стране немачких окупатора, у Струганику, у акцији спрове-
деној под називом „Подухват Михаиловић“, а стрељан је у Ваљеву 17. децембра 1941. године.  

Радован, Александар и Војислав Мишић 

Најмлађи син војводе Мишића, Војислав, рођен је 1. јула 1902. године у Ваљеву. Основно 
образовање завршио је у Београду. Након избијања Првог светског рата упућен је у Русију у 
школи Кадетског корпуса. Услед избијања Октобарске револуције прекинуо је школовање и 
отишао у Велику Британију. На „острву“ је 1918. уписао Краљевски колеџ у Итону. У овој земљи 
завршио је факултет и стекао звање инжењера хортикултуре. Прилику да своје знање спроведе у 
пракси добио је 1927. на свом имању у Александрову (Македонија). У овом неразвијеном делу 
Краљевине СХС употребљавао је модерну технологију у воћарству и сточарству.  

Пољопривреда није био једини терен на коме се Војислав исказивао у овом периоду. 
Учествовао је на локалним изборима и у више мандата обављао дужност председника Петровачке 
и Бунарџиске општине. Други светски рат прекинуо је његову политичку и професионалну кари-
јеру, а у јуну 1941. бугарске окупационе власти протерале су га за Београд. У главном граду 
окупиране Србије није се дуго задржао и након две недеље одлази код своје мајке у Струганик. У 
селу га је дочекао и брат Александар који је настојао, заједно са Михаиловићем да га приволи да 

28 Наведено према: Коста Николић, Бојан Димитријевић, „Судбинско преплитање: војводини синови на супротним 
странама у новом рату“, у: Војвода Живојин Мишић, Моје успомене. Поменик, Фондација „Војвода Живојин Мишић“, 
Београд, 2004, 305. 
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се укључи у Равногорски покрет. Све предлоге ове врсте Војислав је не само одбио, већ се у другој 
половини септембра 1941. нашао на супротној страни.29  

Његово прикључивање и деловање у комунистичком покрету отпора у овом периоду у 
измаглици је и у већини ослоњено на накнадна мемоарска писања Милана Дракулића, у том 
периоду политичког комесара Ваљевског НОП одреда. Он наводи да је након доласка 50 нових 
бораца из села Славковице образована нова чета и да је команда поверена Војиславу Мишићу.30 
Исти извор сведочи о његовом пријему у КПЈ. Предложен је од стране Милоша Минића да 
директно, без процеса кандидатуре добије чланство у КПЈ, уз образложење „да је веома поштен и 
ретко скроман човек, да је у кумановском срезу, где је живео, имао правилан однос према људима 
и да је као такав веома цењен. […] Он је иначе из веома утицајне и познате породице. Његов 
долазак у наш Одред веома позитивно је утицао на многе људе из овог краја, с обзиром да му је 
рођени брат Александар Аца Мишић, мајор Дражин.“31  

  
 

 
 

ПИШТОЉ ЗБРОЈОВКА М 27: Чехословачки 
полуаутоматски пиштољ који је конструисао 

Франтишек Муска редизајнирајући претходне 
моделе М 22 и 24 које је конструисао Јозеф Никл, 
конструктор фабрике Маузера упућен у Брно да 

контролише производњу Маузер пушака за чешку 
армију. Након немачке окупације Чехословачке 

1938. године овим типом пиштоља наоружале су се 
немачке војне и полицијске формације. 

 

 
ПИШТОЉ ЗБРОЈОВКА М 38: Пиштољ је конструисан 

на захтев Чехословачке са циљем да у војној и 
полицијској употреби замени моделе М 24 и 27. 

Производња је почела 1939. године, али због 
немачке окупације Чехословачке никада није постао 

део наоружања њихове војске. Коришћен је као 
немачки полицијски пиштољ и као лично 

наоружање пилота. 

                                                           
29 Kosta Nikolić, Rade Ristanović, „Prilozi za biografiju Vojislava Mišića“, Istorija 20. veka, 1/2019, 207–209. 
30 Милан Дракулић, Плима, осека, плима, књига 1, Београд, 1963, 155. 
31 Исто, 158. 
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МИТРАЉЕЗ МГ15: МГ 15 је немачки митраљез од 7,92 мм који је дизајниран са функцијом одбрамбеног 
оружја за борбене авионе. Конструисан је почетком 30-их година 20. века, додатним развојем митраљеза 
М30. До 1941. године замењен је другим моделима, а нова функција му је била као оружје на различитим 

врстама борбених возила копнених трупа. 

ПОЛУАУТОМАТСКА ПУШКА Г41В (Gewehr 41 Walther): На почетку Другог светског рата, у намери да појача 
ватрену моћ своје војске, Немачка је фабрикама оружја дала задатак да на примеру руске полуаутоматске 

пушке Токаров (СТВ40) развију своју. У томе су успели Валтер и Маузер, али је Валтерова конструкција била 
квалитетнија. 

ПУШКА МАНЛИХЕР - КАРКАНО М 1891/38: Италијанска пушка коју је 1891. године конструисао Салваторе 
Каркано редизајнирајући Манлихерове конструкције. Коришћена је и у Првом и у Другом светском рату. Још 

пре Првог светског рата су постојали различити подмодели ове пушке, а даљи развој је настављен и после 
рата. 



 
 

ПОЧЕТАК ОРУЖАНИХ СУКОБА 
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ПРВЕ АКЦИЈЕ 

У преподневним сатима 11. маја 1941. године, на падине Сувобора, на висораван Равна Гора, 
дошао је генералштабни пуковник Драгољуб Михаиловић са 26 официра и подофицира, у намери 
да организује герилски покрет отпора, у ишчекивању развоја догађаја на главним фронтовима, 
када би се кренуло у одсудне акције. Том приликом успоставио је контакте са многим виђеним 
Ваљевцима, као што су: мајор Александар Мишић, жандармеријски капетан Вучићевић, поручник 
Нешко Недић, Милош Радосављевић... После тога формиран је први Ваљевски војно–четнички 
одред, од 650 људи. Њима ће се убрзо прикључити и Никола Калабић, који је до тада био активан 
у покрету Косте Пећанца. 

Нешто касније, убрзо, после напада Немачке на Совјетски Савез (22. јуни), на терену су се 
појавиле и партизанске јединице. Оне су од првих дана почеле да практично спроводе своју 
ослободилачко револуционарну стратегију отвореног супротстављања непријатељу, уз обрачуне 
са противницима, како ратним, тако и идеолошким. Супотстављање се у првом тренутку сводило 
на диверзантско деловање: нападе на рударска и привредна постројења, уништавање мостова, 
железнице, телефонских и телеграфских водова, као и на упаде у већа села која су била центри 
сеоских општина а ради уништавање општинских архива, амбара са житом, као и ради 
прикупљање новца и материјала. Такође су нападане и жандармеријске постаје по мањим местима 
у којима није било немачких гарнизона.  

Немачка команда у Србији бележи следеће: „Пошто је гро српског народа испуњен приврже-
ношћу, штавише љубављу према руском народу као великом словенском брату, али у суштини не 
прихвата бољшевичко схватање ствари, комунистичка пропаганда ишла је за тим да становништву 
разјасни да се Стаљин заклео да ће се одрећи идеја Коминтерне. Само по себи глупо тврђење да 
Стаљин иде у цркву и да се са свештеницима моли за остварење велике победе Словена, да ће се 
закон о одузимању земље сељацима поништити, наишло је на веровање тако да је, рођена из 
општег очајања, предстојала непосредна опасност овог народног покрета. Немачка радио пропага-
нда се показала као потпуно безуспешна“.32 

Својеврсну потврду изнете тврдње о почетном начину партизанске пропаганде пружа и 
чињеница да су у својим агитационим и мобилизационим говорима, у циљу да привуку пажњу и 
симпатије народа, комунисти тврдили да „Недићевци лажу да су они против краља“. Говорили су 
да југословенског краља признаје и Совјетски Савез и Стаљин“ „Ми поручујемо Недићевцима, 

32 Зборник НОР, књига12, том 1, Београд, 1973, 225‒226. 
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нека створе могућности краљу да дође у Србију, па ћемо сви одустати од борбе“. Овај говор се 
завршава речима: Ми се боримо за Краља /.../ Доле немачки окупатор, доле издајници, живео 
Краљ Петар II“. 

Концепт говора који су партизани држали на сеоским митинзима крајем лета 1941. године. 
Са једне стране папира је говор о великим успесима Црвене армије, а са друге стране 

додатак у ком се тврди да се комунисти не боре против монархије. Почиње речима „Браћо 
сељаци“, а завршава се узвиком „Живео Краљ Петар II“ ) (Збирка архивалија НМВ) 

Тако је и партизански командант Стеван Борота, по хватању, изјавио иследницима: „Даље су 
говорили, како комунистичка партија потпомаже и организује ослободилачку борбу у нашој 
земљи, али да своју идеологију о државном уређењу не жели да наметне, већ ће то одлучити скуп 
свих политичких партија у земљи.“ 33 Сличну изјаву је дао и Светислав Поповић: „Партизанском 
покрету сам приступио из чистог идеализма и у заносу при помисли на национално ослобођење, а 

33 ИАБ, УГБ, СП–IV–155. 
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никако нисам могао да помислим да су организатори и главне коловође покрета комунисти, јер да 
сам то знао никада им се не бих придружио с обзиром на то да сам ја узоран сеоски економиста и 
домаћин и као такав непомирљиви противник комунизма. У почетку нисам осетио утицај комуни-
зма у нашим партизанским редовима, али сам то приметио када сам постао командир чете и добио 
политичког комесара, који је у ствари имао пуну власт одлучивања не само са четом него и са 
мном као командиром.“ 34  

У таквим околностима састав партизанских јединица је био идеолошки веома шаренолик. 
Наравно, било је ту и убеђених комуниста и њихових симпатизера, попут шеснаестогодишњег 
Марка Секулића. Он је изјавио: „Мене је отац у два маха саветовао да не одлазим у партизане, те 
да због тога може страдати наша читава породица. Ја га нисам хтео послушати него сам силио да 
идем, а кад ме је он у томе спречио ја сам му припретио да ћу га убити“. 35 А његов исписник 
Будимир Давидовић је изјавио „У партизане сам отишао за инат оцу са којим сам се био посвађао, 
што ми није хтео дати да идем на игранку“.36  

Многи Јевреји су у партизане отишли да би се склонили од одмазде, док је четрдесет 
петогодишњи руски емигрант Павле Рудаков изјавио да је у партизане отишао јер је веровао: „да 
ће Совјетска унија победити, те сам овим одласком и активним учешћем у партизанским редовима 
и акцијама мислио да ћу се рехабилитовати као Руско-Царистички избеглица“.37  

На најдрастичнији пример, потпуно супротан оним првонаведеним, указује изјава Муратовић 
Мујка, из околине Сребренице у Босни. Он је, када је ухваћен, иследницима изјавио: „У редове 
партизана отишао сам зато што су ми рекли да се боре противу окупатора с једне стране и српске 
нације и владе данашње са друге стране. Овај одлазак у партизане поткрепила је и сарадња усташа 
са партизанима као што сам је напред приказао“. 38  

Било је и примера да су, „ради равнотеже“, једни чланови исте породице одлазили у парти-
зане, а други у редове војних четника Драже Михаиловића. У таквим околностима није било 
ништа необично и да се мења страна. Тако се Ковачевић Мирчета, шеснаестогодишњак из 
Слатине, у лето 1941. обрео у партизанима. По изјави датој иследнику, био је ухваћен и присиљен 
да им се прикључи. Потом је, на наговор оца и мајке прешао у у одред четника Драже 
Михаиловића, па се после краха устанка примирио кући, да би се поново обрео у партизанима, 
крајем лета 1942. године, после чега је и ухваћен.39 А још интересантнији је пример Марка 
Павићевића из Градца код Ваљева: „Да сам био члан националног Сокола, члан Збора, Љотићеве 
организације, припадник наоружане акције Драже Михаиловића и коначно партизан, партизански 
десетар и водник, може се тумачити само на тај начин да нисам био стварни политичар ни уверени 

                                                           
34 ИАБ, УГБ, СП–IV–155/2. 
35 ИАБ УГБ СП IV-177/17 К.417/5. 
36 ИАБ, УГБ, СП-IV-155/3. 
37 ИАБ УГБ СП IV-177/31 К.417/19. 
38 ИАБ УГБ СП IV-177/С К.416/9. 
39 ИАБ, УГБ, СП-IV-206/20. 
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комуниста, него недовољно интелигентан да пресудим ситуацију у којој сам запао и стога до 
последњег часа учествовао у свим акцијама без стварног политичког уверења“.40  

Једна од првих акција партизана се догодила на Ивањданском вашару 7. јула у Белој Цркви 
код Крупња. Ту су Жикица Јовановић Шпанац, политички комесар чете и Цвијетин Солдатовић 
убили два српска жандарма, наредника Богдана Лончара, команданта жандармеријске станице у 
Завлаци код Крупња и каплара Миленка Браковића. О том догађају су остала сачувана различита 
сећања. Комунистичка сећања граде култ Жикице Шпанца и запостављају Солдатовића. Тако је 
Вјекослав Споја, борац Рађевске чете, после рата, градећи мит о Жикици Шпанцу сведочио: „Када 
смо стигли на вашар, до липе, жандарми су почели да пуцају. Жикица је одговорио. Кад је 
клекнуо, кад је пуцао, кад пре, просто не знам, то је била брзина. Кад сам ја клекнуо, нисам стигао 
ни пушку да репетирам, а све је било готово.“41 

ПИШТОЉ ШТАЈЕР M1912  
(Збирка милитарија НМВ).

Са оваквим пиштољем је Жикица Јовановић 
Шпанац убио жандара Богдана Лончара у 

Белој Цркви 7. јула 1941. године. 
Пиштољ је развијен 1912. године за потребе 

аустроугарске војске која га је масовно 
користила током Првог светског рата. У 

ограниченом броју су га у Другом светском 
рату користили и припадници Вермахта. 

 Жикица Јовановић       Богдан Лончар   Миленко Браковић 

40 ИАБ УГБ СП IV-177/17 К.417/5 
41 Вјекослав Споја, у: Сећања бораца Ваљевског народноослободилачког одреда, Ваљево 1984. 
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Спојин саборац Михаило Вујковац је после рата оставио нешто шире сећање: „Када су 
Жикица и остали били сасвим близу жандарма, можда на неких тридесет корака, неко од сељака 
рекао је: ’Ево их.’ Жандарми су се у том тренутку окренули. Видећи Жикицу, одмах су узели 
оружје на готовс. Он је, међутим, и даље ишао према њима. Кад је био на 15 корака од њих, они су 
опалили по један метак. Жикица је у том тренутку брзо полегао по земљи. Нагло је извадио 
револвер испод капута (који је био обукао) и опалио двапут. Оба пута је погодио. И један и други 
жандарм пали су.“42 

Убиство жандара је описано и у полицијском извештају начињеном непосредно после овога 
чина: „После десетак минута од њиховог одласка наишла је жандармеријска патрола. Пред 
општинском судницом председник општине почео им је да говори о доласку ове групе. У том су 
пред жандарме искрсла двојица људи и то један наоружан пушком, а други парабелум. Чим су 
стали пред жандарме, повикали су: ’Доле оружје!’ Жандарми су такође узели пушке на готовс и 
позвали их да положе оружје и опалили из својих пушака по један метак, али више глава нападача, 
У том су и ова двојица припуцала на жандарме и на месту их убила“.43  

  

 
 

КАРАБИН ВЗ24, „Чехословачки маузер“ (Збирка милитарија НМВ), који је партизан Цвијетин Солдатовић, 
који је заједно са Жикицом Јовановићем Шпанцем учествовао у убиству жандарма у Белој Цркви 7. јула 

1941. године, узео од једног од убијених. Карабини овога модела су 1925. године наручени од Чехословачке 
за потребе војске, али са повећањем броја домаћих пушака М24 они су од 1929. године уведени искључиво 

у употребу жандармерије. 
 
О овом догађају су остала сачувана и сведочанства из других извора тадашњих српских 

власти: „Овога дана у селу Бела Црква, у срезу Рађевском, био је вашар. Како је сељацима 
саопштено да се због ванредних прилика вашар забрањује, они су почели да се разилазе. Око 17 
часова изненада се појавила једна група од петнаестак људи, наоружаних пушкама, предвођена 
једном бандитом у цивилном мантилу, са петокраком звездом на реверу. Међу овима налазио се је 
и учитељ из Пецке. Кад су дошли међу сељаке, који су се спремали да пођу кућама, комунистички 
вођа је наредио да се сакупе па им је тада почео да говори о Стаљину и Совјетској Русији а потом 
како треба да се прихвате оружја и да им се придруже, да врше саботаже а истовремено да нико не 
                                                           

42 Михаило Вујковац, у: Сећања бораца Ваљевског народноослободилачког одреда, Ваљево 1984. 
43 Новак Живковић, „Прва партизанска акција у Србији. Непријатељски извештај о догађајима од 7. јула 1941. године 

у Белој Цркви“, Архивски преглед, 1–2/1966, Београд, 1967, стр. 142. 
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иде на кулук и да не плаћа порез. По завршеном говору ова банда се удаљила а кратко време иза 
тога изашла је жандармеријска патрола коју су сачињавали жандармеријски наредник Богдан 
Лончар, командир станице Завлака и жандармеријски каплар Миленко Браковић. Претседник 
општине им је одмах саопштио да су неколико минута пре њиховог доласка били одметници. Док 
им је он још објашњавао одакле су се одметници појавили и куда су отишли, изненада су се пред 
њима створила два бандита: Цветин Солдатовић, из Бастава са напереним револвером и још један 
сељак који је у руци држао пушку. Одметници су викнули на жандарме и позвали их да положе 
оружје. Жандарми су хитро узели пушке на готовс и, опаливши по један метак у вис, позвали 
бандите да они положе оружје, али су ови искористили то што жандарми нису хтели пуцати у њих 
те су из револвера и пушке припуцали на жандарме смртно их ранивши у груди и трбух. Наредник 
Лончар је пао одмах мртав а каплара Браковића, који је још давао знаке живота, бандити су 
дотукли са неколико хитаца у главу. Пошто су са убијених жандарма узели оружје и муницију и 
опљачкали их, ова два комунистичка разбојника отишла су у шуму те се придружила осталима 
који су их тамо чекали.“44  

После акције у Белој Цркви уследили су и напади на усамљене припаднике немачких 
окупационих снага. Као одговор на ове акције, већ 13. јула Савет комесара Милана Аћимовића 
упутио је у Ваљево следећи допис: „Ухапсите чланове одбеглих комуниста, и то синове преко 16. 
година старости и жене, у колико немају деце, оца и брата, ако заједнички живе, а нису старији од 
60. година. Спискове доставити Министарству а ухапшене до даљег наређења задржати тамо“.45

Тако је почело лагеровање талаца са намером да буду стрељани у знак одмазде за будуће нападе. 
Ради допуне броја талаца, често су у Ваљево довожени Ваљевци заточени у другим затворима. 
Поред талаца из лагера, у одмаздама су стрељани и Јевреји, као и мештани села у чијој околини се 
догодио напад, а стрељање је пратило и паљење села. 

Једна од првих партизанских оружаних акција усмерених против немачке војске догодила се 
на путу Ваљево – Ужице, код села Ражана, на превоју Букови, на деоници од Ваљева ка 
Дивчибарама. Ту је 18. јула један партизански одред извршио напад на аутомобил немачког 
генерала Адалберта Лончара (пореклом из Аустрије, рођен је 1885. у Марибору). Том приликом 
тешко је рањен генералов ађутант, а возач лакше. Генерал Лончар је од 9. фебруара 1942. до 16. 
децембра 1943. био командант фелдкомандантуре 599 и командант Београда. После рата је од 
стране Војног суда у Београду осуђен на смрт и стрељан 19. фебруара 1947. године. 

За одмазду због овог напада у Ваљеву је 20. јула, наређењем немачке команде у Србији од 19. 
јула, стрељано 18 цивила. „Изведено је из затвора 18 раније похапшених, ни један из Ваљева; међу 
њима 4 Јеврејина, рођена браћа, и стрељан су у горњем крају гробља, уз цериће засађене као жива 
ограда“.46 Окупационо Ново Време је на следећи начин писало о овом стрељању: „Са надлежне 

44 О приступу прошлости, пример једног историјског извора, приредили Мирослав Перишић, Боро Мајданац, 
Београд, 2010, 11–12. 

45 Ново време, 14. јули 1941. 
46 М. Јовановић, н. д., 44. 
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стране се саопштава: Због недела и насиља 18. јула 1941. године са комунистичке стране у 
околини Ваљева стрељано је 20. јула 1941. године већи број комуниста и Јевреја“.47 

 
 

 
 

Вест из дневног листа Ново време (22. јули 1941) 

 
  

„Од казнене експедиције, убијен као одмазда“; 
запис о смрти Веселиновић Милоша у матичној 

књизи умрлих цркве у Дивцима. Истога дана, 30. 
августа 1941. године у Дивцима су убијени и Миле 

Војиновић и Радојица Драјић. 
 
Упрос оваквој реакцији окупатора, партизани су 27. јула, на истом месту где је извршен напад 

на генерала Лончара, напали и немачку полицијску патролу. Један полицајац је убијен а један је 
заробљен. Због тога је 28. јула, према извештају генерала Вилхелма Листа (командант „немачких 
оружаних снага у Југоисточној Европи) од 9. августа 1941, пуковник Адалберт Ханс фон 
Штокхаузен (von Stockhausen), командант фелдкомандантуре 816 из Ужица, наредио „као репреса-
лију, због препада на немачке полицијске шофере, да се изврши стрељање Срба у близини места 
препада. Полицијска чета довела је 81 Србина из оближњих села и присилила српске жандарме да 
изврше стрељање“.48 Стрељани су становници из околине Ражане, Ваљева и из Косјерића.49 
„Купљени су косачи са ливада, копачи са кукурузних њива и на месту заседе покошени су 
плотуном из пушака“.50  

У првом тренутку као таоци су затварани углавном комунисти, чланови њихових породица, 
симпатизери и Јевреји. Хватајући комунисте немачке власти су на почетку слепо веровале 
појединим денунцијантима, док нису схватиле да се неретко као комунисти означавају њихови 
лични, приватни противници. Занимљиво је сећање судије Јовановића који пише да су гестаповци 
банули у кућу једног ваљевског адвоката, за кога је неко дојавио да је комуниста, али када су на 
зиду видели икону Светог Николе закључили су да је дојава била лажна.51  

                                                           
47 Ново време, 22. јули 1941. 
48 ВА, Немачка архива, 2А–13–13. 
49 Зборник НОР–а, 12–1, 240. 
50 М. Јовановић, н. д., 39-40. 
51 М. Јовановић, н. д., стр. 43. 
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Касније ће се дијапазон талаца знатно проширити, и међу затвореним и стрељанима ће се 
масовно налазити друге категорије становништва, укључујући и припаднике Равногорског покрета 
и њихове симпатизере. 

У плими устанка партизанске јединице су вршиле и нападе на среска места и вароши у ваљев-
ском крају. Дана 18. јула нападају Пецку, а 21/22. јула и ваљевску Каменицу, варошице са малим 
жандармеријским посадама, и у оба напада им наносе губитке у људству. Трећег августа партиза-
нска група напала је жандармеријске станове у Мионици и том приликом усмртила два подофи-
цира. Иако су партизани били принуђени да се из свих ових места повуку после свега неколико 
сати, овакви упади у вароши и градове говорили су и властима и народу да они постају суверени 
на терену ком се крећу.52  

УСТАНАК У ЗАПАДНОЈ СРБИЈИ И БЛОКАДА ВАЉЕВА 

По изласку на терен, у настојању да додатно ојачају 
своје редове, поред активне агитације по селима, 
комунисти су почели да успостављају контакте и са другим 
формацијама, у намери да их привуку на своју страну како 
би почели са много ширим војним акцијама, у ишчекивању 
Совјетске контраофанзиве. Тако је током јула и августа 
1941. дошло до првих контаката са представницима војно-
четничких одреда из ваљевског краја. Како се број људства 
и једног и другог покрета повећавао, почела је да се 
успоставља сарадња. Представници оба покрета су држали 
заједничке митинге и правили спискове добровољаца. 
Сарадња на терену постаје све интензивнија, али уз 
евидентно узајамно неповерење изазвано различитим 
идеологијама, циљевима и стратегијама. Ипак и поред 
таквих разлика а услед све активније сарадње, дошло је до 
удружених акција које су довеле до масовног устанка у 
Западној Србији и привременог формирања ослобођене 
територије, што је било у складу са стратегијом партизана, 
али не и равногораца, а у коју су се они упустили како не 
би изгубили иницијативу на терену. 

Устанак је почео последњег дана августа, када је 
потпуковник Веселин Мисита, командант Јадарског 

четничког одреда, спровео напад на Лозницу и заузео град. Мисита је погинуо у овим борбама. 

52 АСЖ, Ж–28, Владa Милана Недића, II, 358. 

Немачки тенк (француског порекла 
Somua) заробљен код Крупња 

(Збирка фотографија НМВ) 
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Сутрадан, 1. септембра, почела је и тродневна борба за Крупањ коју су предводили припадници 
Ваљевског партизанског одреда, уз подршку равногорских јединица поручника Ратка 
Мартиновића и попа Владе Зечевића, који ће се потом трајно прикључити партизанима. 

Народ који још увек није био изложен идеолошкој пропаганди са одушевљењем је гледао на 
јединство одреда који су слутили успех у борби против окупатора. Један ваљевски партизан 
забележио је у свом дневнику да је, гледајући први заједнички збор партизана и четника у 
Боговађи, „народ блистао од среће“, да су људи „певали од задовољства“, а „пушке су пуцале на 
све стране“. На крају збора окупљени сељаци су углас клицали „Живео трећи народни устанак“.53 
А у својим мемоарима Миленко Јовановић је записао: “Како су ти народно здоговори изгледали, 
верну слику пружа збор у Ставама, где се истој маси обраћало са Живео Стаљин, а мало затим са 
Живео Краљ“.54 

Непосредно по почетку стварања ослобођене територије дошло је и до изласка Јосипа Броза 
Тита на терен. Он је 18. септембра дошао у село Робаје, где је преузео директну команду над 
партизанским јединицама.55 Већ сутрадан, 19. септембра он се у Струганику срео са пуковником 
Михаиловићем. Претходно, односи између четничких и партизанских одреда имали су дугу и 
сложену предисторију, од локалног сукоба у Планиници у августа, где су обе стране претрпеле 
губитке, до покушаја локалних комунистичких вођа, на челу са др Јовановићем и Драгојлом 
Дудићем да успоставе сарадњу са официрима на Равној Гори и укључе их у активности покрета 
отпора предвођеног комунистима.  

Састанак у Струганику 19. септембра одржан је у породичној кући војводе Живојина Мишића. 
Осим Драже и Тита, били су присутни Александар Мишић, Драгиша Васић и потпуковник 
Драгослав Павловић, односно, Милош Минић, Војислав Рафаиловић и Обрад Стефановић. 
Разговарало се о заједничкој борби против Немаца, о расподели заплењеног оружја и о организа-
цији власти у местима у којима би се истовремено нашле обе војске. Састанак није донео неке 
велике резултате, а договорена је заједничка борба тамо где буде могућа. Народ ће се слободно 
опредељивати у коју ће формацију ступити, ратни плен ће се равноправно делити. Тито је изнео 
два захтева: да се без одлагања настави фронтална борба против Немаца и да Михаиловић уђе у 
састав Врховног партизанског штаба као његов начелник, под Титовом командом. Михаиловић је 
одбио оба захтева и тражио је да се борба настави кроз герилске акције, а да се партизански 
одреди ставе под његову команду. 

Милена, супруга Александра Мишића, сећала се касније да је атмосфера на састанку била 
„веома срдачна“ и да је њен супруг Тита ословљавао са „товаришћ“. На столу је стајала секцијска 
карта: „И они су се надносили на њу. Мој муж је највише говорио и уносио живости, а Дража, 
Тито и Драгиша Васић су ћутали. Мој муж је предлагао да Дражини четници, заједно са 
партизанима, нападну на Ужице, да освоје тај град, да заузму фабрику оружја и наоружају добро 

                                                           
53 AС Ж, Ж–34, Дневник Ивана Драјића. 
54 М. Јовановић, н. д., 55. 
55 Титов први сусрет с партизанима. Робаје 1941, Ваљево, 1981, 22‒26. 



----- 
62 

своје људе како би их припремили за борбу против непријатеља“.56 По ваљевском комунисти Воји 
Рафаиловићу, присутном на састанку у Струганику, пуковник Михаиловић је у једном моменту 
поставио питање евентуалне пропасти устанка и судбине народа у случају наиласка немачке 
казнене експедиције. Броз му је на то казао да ће народ ''бацити у шуму и збегове'', с храном и 
оружјем, а да ће онда доћи и помоћ од савезника. Окупатор ће по њему бити заузет на другим 
ратиштима и стога ће у Југославији бити лако тучен у планинама, што ће фашисте додатно 
ослабити.57 

Потернице за Драгољубом Михаиловићем и Јосипом Брозом Титом 
које су немачке окупационе власти издале у јулу 1943. године. 

До новог састанка Тита и Михаиловића дошло је 27. октобра у Брајићима. Овај, као и 
претходни састанак није имао ефекте будући да су обе стране заступале своју стратегију. Међутим 

56 К. Николић, Б. Димитријевић, „Судбинско преплитање: војводини синови на супротним странама у новом рату“, 
309. 

57 Сећања бораца Ваљевског Народноослободилачког партизанског одреда. Књига 1, Ваљево, 1984, 267. 
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у појединим реонима сарадња између локалних јединица је већ била успостављена али уз сталне 
напетости и неповерење. Таква сарадња је потрајала до краја октобра и била је плодоносна. Под 
притиском удружених партизанских и равногорских (војно–четничких) јединица 21. септембра 
Немци напуштају Ужице, које постаје центар новостворене слободне територије – тзв. Ужичке 
републике. У руке устаника пао је и Горњи Милановац (28. септембра), као и Чачак (1. октобра), а 
вођене су и краткотрајне, неуспешне борбе за Шабац (22-24 септембра), Крушевац (23. септембар) 
и Краљево (14. октобар). Истовремено, од средине септембра спровођена је и дуготрајна блокада 
Ваљева, али не и отворени напад. 

Опсада Ваљева је организова од стрaне партизана и Михаиловићевих четника. Удруживање 
четничких и партизанских снага Немци су овде видели као стварање „опште-српског-националног 
покрета“. Град је потпуно блокиран између 15. и 18. септембра: блокиране су комуникације из 
града ка околним местима приручним средствима, барикаде и ископане рупе. У опсади је испрва 
узело учешћа око 1.000 партизана и нешто мање од 700 четника. Блокада Ваљева, уз повремене 
нападе устаничких јединица на немачке снаге, потрајала је дуже време, али није ни изблиза имала 
ту чврстину као што је то био случај са Шапцем и Краљевом.58  

Своје упориште у граду, „главном улицом, од поште до Душанове и попречно од хотела 
Бранковина“ Немци су затворили баријерама, са стражом и приступ су дозвољавали само онима 
који ту станују, са потврдама и до полицијског часа.59 Немачка посада у Ваљеву, која је на почетку 
блокаде „бројала не више од 600 људи“,60 спроводила је честе, брзе и оштре испаде на устаничке 
положаје којима није могла да разбије блокаду, али је наносила ударе цивилима спаљивањем села 
и довођењем талаца, али и ликвидацијом цивилног становништва. 

Такав ситуација трајала је до почетка октобра када су пристигла немачка појачања. У Србију 
је из Солуна доведен ојачани 125. полицијски пук а из Француске 342. пешадијска дивизија. 
Делови тих јединица веома су лако ушли у Ваљево и касније га још лакше деблокирали. „У 
октобру, у неко доба ноћи, затутњала би канонада из неколико топова којима су Немци гађали 
околину. /.../ На Малу Госпојину, у поподневним часовима, долетело је од Београда седам Штука 
апарата /.../ и један за другим се обрушавају на заселак Бело Поље иза Ајхингеровог брда. /.../ Чуле 
су се експлозије бомби и митраљирање“.61 Некако у то време су почела и честа стрељања грађана 
код којих је проналажено оружје, или су из других разлога оптужени да су учествовали у устанку. 
Неки су и ослобођани кривице. Појединачна стрељања су обављана и у дворишту затвора и 
крајскомандантуре, а масовно стрељање 50 талаца, због рањавања једног немачког официра у 
Иверку је извршено у кругу Вистада.62 

У борбама око Ваљева владала је можда најбоља атмосфера између две српске устаничке 
формације. Често измешани у борби и ван ње, партизани и четници проводили су доста времена 
                                                           

58 Дојчило Митровић, Западна Србија 1941, Београд, 1975, 175‒178. 
59 М. Јовановић, н. д., 48. 
60 Исто. 
61 М. Јовановић, н. д., 49. 
62 М. Јовановић, н. д., 57-62. 
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заједно, седели уз логорске ватре, делили храну и дуван, размењивали корисне информације. На 
зборовима у ваљевском крају, у којима су често и наступали заједно, сељаци су их одушевљено 
прихватали уз клицање трећем српском устанку. А у тим борбама „партизани су се често без 
потребе излагали већим губицима, прокламујући тако своју бескомпромисност, али не успевајући 
озбиљније да науде Немцима.“63  

Драгојло Дудић сведочи да су 24. октобра четници били врло љубазни према партизанима, а 
„понудили су и вечеру за 10 наших људи“.64 Сутрадан су пробудили уснуле партизане и 
обавестили их о доласку јаких немачких снага са запада и позвали их да формирају заједничке 
положаје код Дебелог Брда. Дудић је, међутим, одбио предлог верујући да може да се супротстави 
немачкој војсци. Немачки гарнизон у Ваљеву имао јe у претходним сукобима 10 погинулих и 24 
рањена, па је требало стрељати 2.200 талаца.65 

Партизанске споменице 1941. - 
првоборачке споменице, први 

и други тип 
(Збирка знамења НМВ) 

Споменица је установљена у септембру 1944. године и додељивана је свим партизанским борцима који су у 
рату учествовали од 1941. године (првоборци). Додељивана је само живим борцима, док је породицама 
погинулих бораца додељивана Споменица палих бораца. Први тип споменице је израђиван у Совјетском 

Савезу од 1944. до 1946. године, а потом је замењен новим типом који су дизајнирали Антун Аугстинчић и 
Ђорђе Андрејевић Кун. 

И поред сарадње два покрета отпора, још од првих дана било је и трзавица, које су претиле да 
прерасту у општи сукоб. О томе најбоље накнадно сведочи разговор команданта Ваљевског 
партизанског одреда Здравка Јовановића и чланова Главног штаба за Србију Родољуба 
Чолаковића и Филипа Кљајића Фиће, који Чолаковић преноси у својим мемоарима: „Наши људи 
мрзе Дражиновце, називају их гибаничарима и врло би радо пошли на Равну Гору да разјуре ту 

63 Бојан Димитријевић, Ваљевски равногорци. Југословенска војска у Отаџбини у ваљевском крају 1941–1945, 
Београд, 1998, 48. 

64 Д. Дудић, н. д., 219–220. 
65 Зборник НОР–а, књига 1, том 1, Београд, 1949, 542. 
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мафију, завршио је Здравко. /…/ Фића и ја сматрали смо да би било неправилно напасти Дражу 
Михаиловића. Треба учинити све да се он приволи за борбу, јер он представља, по нашем 
мишљењу, онај дио нашег још колебљивог свијета који мисли да се с Нијемцима може некако 
варакати да би се јефтиније прошло. Ту треба бити стрпљив, јер се не ради само о једном човјеку 
или о једној групи људи, него о расположењу једног слоја народа. Потребно је с наше стране 
учинити све да не дође до узајамне борбе између нас и оних који су начелно против Њемачке и 
њеног ‘новог поретка’ али још нису за оружану борбу против окупатора. Оно што је сада пријеко 
потребно то је: водити непрестано борбу против Дражиног схватања, раскринкавати га као 
саботерско.“66  

 

 
 

Опомена генерала Бадера, окупационог управника Србије 
 
Индикативно је и држање Пећанчевих јединица које су током опсаде или биле потпуно 

пасивне, или исказивале симпатије према устаницима, а поједини су чак прешли на њихову 
страну. Ипак, између различитих страна стално је тињало узајамно неповерење, уз повремене 
трзавице, као и убеђење појединих равногорских официра да је опсада непотребан ризик који неће 
имати добар исход. Поручници Јакша Ђелевић и Нешко Недић сматрали су да је блокада града 

                                                           
66 Родољуб Чолаковић, Записи из Ослободилачког рата, Београд, 1956, 82–83. 
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лоше спроведена, што је убрзало одлуку о извлачењу снага. Нешко Недић је пренео следећи 
утисак: „Обојица смо очекивали да ће опсада Ваљева пропасти, јер је војнички била слабо 
организована од стране партизана. Само је било питање докле ће то Немци трпети“.67  

У позадини фронта, комунистичко руководство је паралелно са ослободилачком борбом 
развијало код бораца и револуционарну свест. У Столицама крај Крупња 26. септембра 1941. 
одржано је војно–политичко саветовање партизанских руководилаца. На њему су донете и најва-

жније одлуке из периода устанка 1941. године: о 
формацији и организацији партизанских јединица и 
штабова, о развоју и надлежностима покрајинских војних 
штабова и штабова одреда, а за све партизане уведене су 
одговарајуће ознаке и симболи. Главни штаб преименован 
је у Врховни штаб, као јединствено војно руководство за 
руковођење ослободилачком борбом у целој земљи. 
Уместо штабова различитих назива, решено је да се у 
покрајинама формирају Главни штабови. За све борце, у 
читавој земљи, усвојен је назив „партизани“, а као основна 
борбена и тактичка јединица „партизански одред“. У 
састав одреда улазе и новоформирани батаљони 
састављени од чета. Решено је да одредом и батаљоном 
командује штаб у саставу: командант, политички комесар и 
њихови заменици.  

Сви партизани били су обавезни да ступањем у одред 
положе партизанску заклетву, чији је текст објављен у 
Билтену Главног штаба 19. августа 1941. године. Обе 
сачуване партизанске заклетве су из августа 1941, али је 
прву, на терену Ваљева, записао Драгојло Дудић, а другу 
нешто касније, с важним разликама, Јосип Броз у Београду. 

Дудићева заклетва партизана: „Ја, син српског народа, 
заклињем се својом чашћу да у ваљевски народно-револу-
ционарни одред ступам са чврстом одлуком да се борим 
против фашистичких окупатора и његових слугу. Обавезу-

јем се да у тој борби нећу жалити своје снаге ни свој живот; да ћу чувати железну дисциплину 
одреда; да ћу без поговора извршавати наређења својих старешина и сносити последице кршења 
дисциплине и неизвршења дужности борца за народну правду и слободу.“68 

Титова заклетва: „Ми, народни партизани Југославије, латили смо се оружја за немилосрдну 
борбу против крволочних непријатеља који поробише нашу земљу и истребљују наше народе. У 

67 Б. Димитријевић, н. д., 50. 
68 Д. Дудић, н. д., 47–48. 

Драгојло Дудић 
(Збирка фотографија НМВ) 

https://sr.wikipedia.org/wiki/1941
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%88
https://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
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име слободе и правде нашег народа, заклињемо се да ћемо дисциплиновано упорно и неустра-
шиво, не штедећи своје крви и животе, водити борбу до потпуног уништења фашистичких 
освајача и свих народних издајника“.69 

Драгојло Дудић („партизански Чича“, Клинци, 1881) био је један од најдоследнијих 
противника грађанског рата у партизанским редовима. У рату су му страдали син Миша, као 
партизански командант и кћи Перса, која је убијена у Аушвицу. Солунац и стари комуниста, 
активан у политичком животу ваљевског краја још од пре рата, пленио је сељаке на зборовима 
својим једноставним изгледом и искреним говором без фраза, што је допринело да га следбеници 
окарактеришу као „југословенског Калињина“. Његов дневник, писан од 1. августа до 5. новембра 
1941. године имао је после рата више издања и штампан је бар у 33.000 примерака. Прво издање 
приредила је 1945. Митра Митровић, а оно најпопуларније, којем је поговор написао и Иво 
Андрић, објављено је 1981, уз предговор Владимира Дедијера. Ова књига која заиста одскаче од 
других мемоарских и дневничких сећања партизанске провенијенције била је врло популарна у 
социјалистичкој Југославији. Стога и не чуди чињеница да су из сваког њеног издања поједини 
делови били избачени и цензурисани. Постоје извесне нејасноће и контроверзе око тога када је, 
где и како тачно погинуо Драгојло Дудић. То је оставило простора за разне сумње, чак и да је 
елиминисан по наређењу Јосипа Броза.  

Поуздано је утврђено само да је Дудић погинуо 29. новембра 1941. у селу Дријетањ, након 
слома „Ужичке републике'“. О другим околностима његове смрти постоје само шпекулације, а 
чињеница да се супротставио Јосипу Брозу око стратегије одбране слободне територије (Дудић је 
био противник фронталног судара који је уследио) и да су његови списи из новембра 1941. 
уклоњени, навели су његовог биографа Бранка Матића да претпоставку о његовој елиминацији по 
Титовом наређењу остави као врло могућу. 70  

Слична је била и судбина др Милоша Пантића (1904-1942), народног лекара и омиљене 
личности у политичком животу Ваљева. Он је уочи рата једно време био и члан ПК КПЈ за Србију, 
али је убрзо искључен, што неки доводе у везу са сумњом да га је Јосип Броз означио као 
троцкисту. У сваком случају, и он и његова супруга у предвечерју рата били су у некој врсти 
бојкота од КПЈ.71 А потом, иако је његова улога у подизању устанка била веома велика, касније га 
није било на командним дужностима. Подсетимо се и речи Миленка Јовановића, који је констато-
вао да су интелектуалце – комуисте брзо „потиснули квалификовани радници који су се чврсто 
држали упутстава из пропагандног материјала добијеног из Совјетског Савеза“.72  

„Нема прецизних и тачних података о месту, времену и начину његовог страдања“, наводи се 
у његовој биографији. Њему се траг изгубио по преласку јединица у Санџак, а дуго после нестанка 

                                                           
69 Зборник НОР–а, 1–1, 61–62. 
70 Бранко Матић, Прекинута револуција Драгојла Дудића, Ваљево, 2017, 20–22, 30–34; 
71 АС Ж, Ђ-2, Сећања Спасеније Цане Бабовић, 19. 
72 М. Јовановић, н. д., 51-52. 
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појавила се верзија да је наводно био заробљен и стрељан од неке заостале четничке групе.73 И 
Пантић и Дудић доцније су ипак били уврштени у партизански Пантеон. 

Др Миша Пантић; лекарска торба др Пантића (Збирка реалија НМВ) 

Михаиловићеви команданти жалили су се још током опсаде Ваљева да партизански одреди 
насилно мобилишу војне обвезнике упркос споразуму главних штабова, и да врше „насиља, 
убиства и упропашћивање имовине“. Александар Мишић је 21. октобра послао писмо Кочи 
Поповићу, команданту Посавског партизанског одреда у коме је тврдио да је на десну обалу 
Колубаре прешло 200 људи „који траже борбу против вас јер веле да сте нам велики број сељака 
побили и да не признајете чланове наше организације, уништавајући њихове легитимације издате 
од стране ове команде. Народ се због тога диже противу вас, што сте вероватно и сами увидели. 
Молим да се прекине терор над сељацима, а нарочито над члановима наше организације, јер је то 
само у вашу корист“.74 

Догађаји на ослобођеним територијама јужно од Ваљева, где су од почетка новембра почели 
отворени сукоби донедавних савезника, довели су до престанка сарадње и у околини Ваљева. 
Почеле су међусобне чарке, разоружавање, заробљавање па и ликвидација, али забележене су и 
појединачне активности измирења и потписивања споразума о ненападању и наставку сарадње.  

Није лако одговорити на питање ко је први пуцао на почетку грађанског рата у ваљевском 
крају 1941. године. Као и код Краљева, дошло је до пуцања опсаде Ваљева. Расположење међу 
тамошњим партизанима почетком новембра најбоље је описао сведок и савременик: „Ми смо 

73 Милорад Радојичић, Доктор Милан Миша Пантић, лекар и револуционар, Ваљево, 2016, 203. 
74 ВА, ЧА, 70–3–1. 
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нестрпљиви и бојим се да ћемо и без наређења поћи на чишћење терена од четника јер огорчење с 
дана на дан расте и близу је врхунцу.“75 

Позивајући се на сећања Радивоја Јовановића Брадоње, Б. Димитријевић први сукоб са 
смртним исходом региструје у првој декади новембра, када су Јовановићеви борци заробили 
четворочлану групу равногораца и сву четворицу повели на стрељање; само један од њих се 
спасао бекством.  

Према сачуваним изворима и четници су кренули у нападе на партизане у ваљевском крају, 
али су се тада, на почетку, они сводили само на разоружавања мањих партизанских јединица. На 
већи отпор наишли су једино у школи у селу Рајковићу 12. новембра, где су обе стране имале 
погинулих. До краја месеца само у овом селу забележена су још два сукоба, а свака промена 
господара у рату носила је са собом и повећан притисак на становништво и прогањање присталица 
противничке стране. 

 

  

Записи из матичне књиге умрлих цркве у Лелићу, о 
убиствима Милосава и Властимира Веселиновића из 

Мравињаца, 27. новембра „од комуниста“, под 
сумњом да су били у четницима 

 
Када су неки сељаци покушали да убеде четничког команданта Нешка Недића да одустане од 

даљег ратовања са партизанима, он им је одговорио с доста горчине: „Проја је разломљена и више 
се не може саставити“.76  

Било је и супротних примера. Сачувано је сећање да је командант Ваљевског одреда Здравко 
Јовановић у новембру упутио писмо Нешку Недићу, са жељом да бар у локалној средини наставе 
са заједничким активностима, али је та порука заувек остала без одговора.77 Мировних 
иницијатива било је и са друге стране, али је сада ефекат био супротан: командант 4. ваљевског 
четничког одреда поручник Миливојевић тражио је 4. новембра од команданта Посавског 
партизанског одреда Коче Поповића да „заједничким силама, по јединственом плану и споразуму“ 
наставе борбу против окупатора, али и оружаних снага генерала Недића, да слободно мобилишу 
војне обвезнике и не дозволе прелазак из једне војске у другу, да путем заједничке комисије 

                                                           
75 АС Ж, Ж–334, Дневник Ивана Драјића. 
76 Б. Димитријевић, н. д., 56; ИАВ, Збирка хроника (342), Село Рајковић, 62. 
77 Б. Димитријевић, н. д.,56. 



----- 
70 

решавају све неспоразуме. Споразум никада није прихваћен од стране партизана, а иронијом 
историје још пре краја месеца поручник Миливојевић је погинуо у борби са партизанима.78 

КРАХ УСТАНКА 

Раскол у устаничком табору ослабио је одбрану слободне територије, што је знатно олакшало 
даље напоре окупатора да се коначно обрачуна са устаницима и једног и другог покрета. Зато су 
планиране две независне акције, које би се спровеле једна за другом; прва против партизана, а 
друга против равногораца. 

Немачке објаве са првом уценом генерала Михајловића (децембар 1941) 
и са позивом у борбу против комунизма 

Наредба за коначно уништење устанка у Србији издата је 18. новембра, када су утихнуле 
последње партизанско–четничке борбе. Удар је требало да изведу 342. дивизија из предела Ваљева 

78 ВА, ЧА, 61–4–1. 
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и 113. дивизија из области Крагујевца и Краљева: „Где год да се појаве комунистичке банде треба 
их уништити. Све четничке формације Драже Михаиловића разоружати и заробити“.79 

Први правац удара био је усмерен ка Ужицу. После битке на Кадињачи 29. новембра 
партизанска слободна територија престала је да постоји, а главнина снага партизана је преко 
Санџака прешла у Босну. После тога Немци су се окренули ка Равној Гори. Наредбу за уништење 
равногорског штаба, под називом „Подухват Михаиловић“, 342. дивизија примила је 3. децембра, 
a три дана касније Михаиловић је опкољен у кућу Александра Мишића у Струганику, али је успео 
да се извуче из обруча и да избегне заробљавање. Александар Мишић и Иван Фрегл су заробљени 
и одведени у затвор у Ваљево. Немачке власти су за Михаиловићем расписале потерницу и 
уцениле његову главу на 200.000 динара.  

Извештај 342. немачке дивизије од 10. децембра бележи следеће: „На основу наређења 
добијеног 3.12.1941. о предузимању акције за уништење Михаиловићеве групе у планини Бабина 
глава, делови дивизије су 7. 12. наступали концентрично у правцу Бабине главе. Пуковник 
Михаиловић је побегао, док је његов штаб са начелником штаба мајором Мишићем заробљен. 
Наше трупе нису имале губитака. Заробљено је око 400 непријатељских војника и задобијен 
знатан плен, већа количина телефона, 1 краткоталасни одашиљач, оружје, муниција, мотоцикли, 
коњи и 200.000 динара“.80 

Милена Мишић је одмах отишла у Ваљево: „Како сам стигла у Ваљево, одмах сам затражила 
дозволу од немачких власти да посетим свога мужа у затвору и добила сам је. Мој муж се много 
обрадовао моме доласку и одмах ми је казао да спремим његов ранац пошто ће, вероватно, ићи у 
заробљеништво. Он је био у истој соби са мајором Фреглом, са којим је заједно водио своју 
последњу борбу и ја сам разговарала и с једним и са другим. Том приликом сам сазнала како су 
били заробљени: Знај да сам се ја жртвовао за Дражу да бих га спасао. Нисам био егоиста и нисам 
хтео да мислим на себе када је у питању општа ствар. У тренутку кад сам видео да смо опкољени и 
да ћемо бити заробљени, ја сам Дражи казао да бежи а ја сам привукао на себе сву пажњу Немаца 
рекавши им: – Шта хоћете, ја сам Дража Михаиловић! У тој забуни могао је Дража да се изгуби“.81  

Према сећању Милице Фрегл, Иванове супруге, на првом суђењу 15. децембра 1941. 
Александар и Иван су осуђени на заробљеништво: „Али, на несрећу, истога дана од Гестапоа из 
Љубљане су добили писмо да је мој супруг организатор тамошњег покрета отпора и захтевали да 
буде стрељан. И син маршала Поћорека такође је послао захтев да се син војводе Мишића стреља. 
Сутрадан, 16. децембра, поново су изведени пред су и осуђени на смрт“.82  

Милена Мишић се сећала: „Кад сам дошла у дивизију, видим у ходнику мајора Фрегла како 
блед шета. Кад ме је приметио, рекао ми је да су он и Александар пред немачким ратним судом и 
да мог Александра сад испитују. Није потрајало дуго, мој Александар је изашао, а мајора Фрегла 

                                                           
79 Зборник НОР–а, 12–1, 655. 
80 Исто, 734. 
81 К. Николић, Б. Димитријевић, Судбинско преплитање, 323. 
82 Наведено према: Богосав Марјановић, „Живот и смрт мајора Фрегла“, Политика, 20. октобар 1991, 16. 
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су увели на саслушање. Кад ме је мој муж приметио, он ми је гестовима показао да ће бити осуђен 
на смрт. Видевши ме уплакану, он ми је пришао и почео да ме теши, а ја сам му одговорила: – Па 
неће те ваљда на смрт осудити, ти ниси зликовац! Један немачки официр, приметивши наш 
разговор, наредио ми је да напустим ходник и ја сам морала да се уклоним. У последњем тренутку 
мој муж ми је довикнуо: – Буди храбра и носи судбину која нам је додељена. Ја волим своју земљу 
и готов сам за њу и њену слободу свој живот да дам“.83  

Пред стрељање, 17. децембра, у 
дворишту затвора, уз зид које је 
одвајао то двориште од дворишта 
ваљевске гимназије, Немци су их 
питали за последњу жељу. Алекса-
ндар је затражио да им не вежу очи 
и да им не пуцају у главу. Иван је 
рекао: „Последња жеља ми је да 
непријатељима свог народа, варва-
рима Немцима, сам командујем 
паљбом свог стрељања и да нам се 
дозволи да у смрт идемо рашни-
раних ципела. Ово последње зачу-
дило је Немце, али су им и то 
дозволили. Кад је Фрегл заустио да 
узвикне: пали! Мишић је скинуо 
цокуле и завитлао их према 
Немцима. Хтели су да умру као да 
су погинули у борби са неприја-
тељима“.84

Милица Фрегл сведочи: „Нисам знала да су стрељани. Отишла сам у Ваљево у намери да 
покушам да га спасем. Примио ме је немачки капетан фон Штенцл. Одлично је говорио српски. 
Био је предратни инжењер у Сарајеву. Уместо помоћи, пружио ми је запечаћени коверат и рекао: 
Морате бити храбри, јер Ваш муж је погинуо као херој. Умало се нисам срушила. Али, ове речи да 
је умро као херој су деловале. Изашла сам ћутке у ходник и отворила коверат. У њему је било 
нешто новца и Ивино опроштајно писмо које брижљиво чувам. У писму пише: Ваљево, затвор, 16. 
XII 1941. Мила женице. Немачки ратни суд ме је данас осудио због четниковања на смрт. Ништа 
се не бојим. Жао ми је само тебе и Гође. Савест ми је потпуно чиста. Умирем за част Отаџбине и 
народа. Умирем као јунак и сам ћу командовати паљбу. Жао ми је што нисам погинуо на бојном 

83 К. Николић, Б. Димитријевић, Судбинско преплитање, 324. 
84 Исто. 

Опроштајно писмо мајора Ивана Фрегла супрузи, писано у 
ваљевском затвору  
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пољу. Буди храбра и васпитавај добро Гођу. Моје одело цивилно налази се код проте Поповића у 
Мионици. Шаљем ти и нешто новца. Љубим тебе, Гођу и све моје. Твој Срчек. 

Вратила сам се и замолила оног капетана да ми бар дозволи да његово тело пренесем у 
Београд. Одговорио ми је: То морате да тражите од српске владе. У Недићевом кабинету су ми 
рекли да ми је он поручио да је лакше данас човеку спасити главу него пронаћи му гроб“.85 

О судбини Мишића и Фрегла Михаиловић је 7. јануара 1942. обавестио југословенску владу у 
Лондону: „Опкољени и заробљени 6. децембра у околини Мионице мајор Александар Мишић, син 
војводе Мишића, и његов начелник штаба, мајор Иван Фрегл. Обојица осуђени на смрт и стрељани 
17. децембра. Молим да се мајор Мишић одликује Карађорђевом звездом III реда са мачевима, као 
један од првих сарадника, и мајор Фрегл истим орденом IV реда. За овај случај као народни 
издајници да се јавно жигошу Јован Шкава, самозвани војвода колубарски, Нешован Папић из 
Мионице и Богдан Брајевић, сви сарадници издајника Косте Пећанца, као и да се лише свих 
војничких звања“.86  

Краљ Петар је Мишића и Фрегла одликовао 14. јануара 1942. године. Богдан Брајевић је 7. 
јуна 1942. упутио писмо генералу Михаиловићу и протестовао због стављања под слово „З“. У 
писму једном пријатељу из Ваљева навео је да он не сноси никакву одговорност за хапшење 
Мишћа и Фрегла и сву кривицу пребацио је на „Нешована и његове шпијунске интриге“.87 

А Александров брат, најмлађи син војводе Живојина, Војислав Мишић је имао другачију 
судбину. У међувремену он је на позив брата да дође у Струганик, јер му је, наводно сестра умрла, 
напустио партизанску јединици, а потом је задржан од стране брата. Ту је и он заробљен у 
немачкој офанзиви. У току покрета заробљеника, у селу Горњи Лајковац побегао је из импрови-
зованог затвора. Потом се скривао у Струганику, а када се стање на терену смирило вратио се, 
заједно са мајком Лујзом, 19. децембра у Београд.  

Према изворима другог реда, дуго се веровало да је Александар ухапшен од српске специјалне 
полиције. Међутим, према сопственом исказу, Војислав се сам пријавио полицији одмах по 
доласку у Београд. Пред иследнике IV антикомунистичког одсека Одељења специјалне полиције 
ступио је 23. децембра. Рекао им је да се упркос константном притиску који је вршио његов брат 
Александар није укључио у ЈВУО јер се није слагао са стратегијом овог покрета отпора. Није одао 
ни један податак о организацији и деловању ЈВУО у овом периоду, а навео је само имена кључних 
људи која су одавно била позната окупационом режиму. Правдао се да је након његовог одбијања 
све сакривано од њега и да се није интересовао за деловање ЈВуО. Исти рецепт Војислав Мишић је 
користио и приликом реконструкције свога пута у партизане. Према његовом казивању ишао је без 
пратње да купи краву када је заробљен од партизана. Након ислеђења у партизанској команди 
уцењен је да им се придружи и преузме команду над једном четом. Од комунистичких вођа навео 
је пуно име и презиме само Драгојла Дудића, Жикице Јовановића Шпанца и Стевана Марковића 
Сингера који су у то време били већ познати полицији, али је и додао да је његова функција 

                                                           
85 Исто. 
86 ВА, фонд: Емигрантска влада Краљевине Југославије, 302–2/3–2. 
87 ВА, ЧА, 61–5–4. 
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партизанског командира чете била фиктивна, пропагандна, а да је прави командир био „Дракулић, 
чиновник поште и телеграфа из Београда“.88 

Остаје непознаница зашто је Одељење специјалне полиције након саслушања Мишића 
проследило Гестапоу. Немачка полиција спровела је Мишића 26. јануара 1942. у логор на Бањици, 
где је нумерисан под редним бројем 4054, у групу затвореника из које су узимани таоци за 
стрељање. Поводом ситуације у којој се нашао њен син, Лујза Мишић се обратила војном 
заповеднику Србије, генералу Паулу Бадеру. У првом делу писма Лујза је настојала да докаже 
невиност Војислава позивајући се између осталог на чињеницу да он као земљопоседник не може 
да буде комуниста и уверавајући да је у партизански одред, као и многи други, одведен насилно. 
Лујза је потом указала на епизоду у којој је њен супруг лично интервенисао да се на крају Првог 
светског рата заробљеном генералу Аугусту фон Мекензену поправи положај и што пре одобри 
повратак у Немачку и сматра да јој овај догађај даје за право да тражи пуштање сина.89 

Војислав је непуних месец дана после слања молбе, одлуком Гестапоа пуштен из затвора 2. 
априла 1942. године. Живео је у Београду и према одређеним сведочанствима радио је у војној 
башти где су гајене пољопривредне културе. Лујза Мишић је 21. јуна 1943. прешла из лутеранске у 
православну веру и добила име Магдалена. Због стрељања сина Александра „истекла је из њених 
вена половина немачке крви“, како је говорила. Преминула је 7. децембра 1956. у Београду. 
Војислав је након ослобођења Београда поново обукао партизанску униформу НОП и учествовао 
је у борбама у Срему.90 

У априлу 1946. Војислав је дао исказ јавном тужиоцу НР Србије „у вези са хапшењем Драже 
Михаиловића и његовом одговорношћу, у погледу сарадње са окупатором“, о својим сазнањима за 
случај предаје заробљених партизана, после чега су они стрељани у Ваљеву. Том приликом је 
прихватио да своје „личне доживљаје“ изнесе и на суду. Генерал Михаиловић и најмлађи син 
војводе Мишића суочени су 26. јуна 1946. у судској арени. 

Ослобођење није донело угодан живот Војиславу: 14. августа 1945. године, након тешке 
операције преминуо му је син Живојин. Кратко је радио као повереник за пољопривреду, а 1948. је 
ухапшен под оптужбом да је симпатизер Совјетског Савеза и три ипо године је провео на Голом 
отоку. Тамо је редовно пролазио кроз шпалир назван „удри војводиног сина“. Једно од задужења 
било му је да руководи сађењем дрвећа на овом кршевитом острву. Након пуштања са Голог отока 
учествовао је у више радних акција, а затим, 1. октобра 1951. запослио се у Градском зеленилу у 
Београду. Поред практичног, све до пензионисања 1969. у овој организацији бавио се и научним 
радом. Аутор је више радова из области хортикултуре. Преминуо је 29. јула 1974. у Београду.91 

88 K. Nikolić, R. Ristanović, „Prilozi za biografiju Vojislava Mišića“, 212. 
89 Исто, 213. 
90 Исто. 
91 Исто, 214. 
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Изјава Војислава Мишића дата у 
Оделењу специјалне полиције у 

Београду, 23. децембра 1941. године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Писмо Лујзе Мишић генералу Паулу 
Бадеру, у коме гарантује да њен син, 

који је био велепоседник, није 
комуниста, и позива се на услуге 

њеног супруга начињене генералу 
Аугусту фон Мекензену 
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ЧИШЋЕЊЕ ТЕРЕНА И РЕПРЕСАЛИЈЕ ОКУПАТОРА 

Репресалије немачких снага, у виду одмазде за нападе партизана и убиства и рањавања 
војника су биле изражене и током летњих месеци, приликом мањих диверзија и напада из заседе, 
али су додатни интензитет добиле током трајања опсаде, као драстичан одговор на жртве које су 
немачке јединице имале у то време, током борби са удруженим опсадним снагама. На стрељање су 
извођени заточени таоци из затвора, а у више наврата су немачке јединице пробијале слабу опсаду 
Ваљева и као казнена експедиција убијале сељане и спаљивале објекте. А репресалије су додатном 
жестином настављене после краха опсаде Ваљева. Тих дана у Ваљеву су се одиграла два крупна 
догађаја, која су додатно заоштрила непријатељства унутар већ зараћених устаничких снага, а то 
су предаја заробљених партизана Немцима а потом њихово стрељање.  

Немачки плакат са обавештењем о стрељању талаца; спровођење на стрељање; стрељани таоци 
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Наиме, 13. новембра Михаиловићеви четници су раније заробљене партизане, који су били 
прикупљени на Равној Гори предали у Мионици на старање вероломном команданту Дамјану 
Даки Тешмановићу, а овај их одвео у село Маркова Црква, где их је даље проследио четницима 
Косте Пећанца, под командом војводе Јована Шкавовића. Шкавовић ће их, међутим, предати 
Немцима у Словцу, а ови спровести у Ваљево. Тамо су затворени у Тадића магацин где су у 
нељудским условима, уз сталну тортуру, провели наредне дане.92 После једне партизанске акције 
надомак Ваљева, у којој су два немачка војника убијена, а њих шест рањено, већина ових 
партизана, њих 261 на броју, стрељани су на Крушику 27. новембра. 

Међу стрељаним таоцима је било и Ваљеваца, што комуниста, што обичних сељака, који су 
раније пали у руке четницима код Ужица. Био је ово огроман губитак за партизански покрет у 
Србији, поготово ако се узме у обзир чињеница да су међу убијенима били и многи локални вођи 
покрета из западне Србије. Никада пре на једном месту и у једном дану није настрадало оволико 
партизана, међу којима је био и значајан број чланова КПЈ и СКОЈ–а. 

Чињеница да су у предаји стрељаних били умешани некакви „четници“ само је допринела да 
се кроз освету пламен грађанског рата прошири. Овај случај партизани су још од краја новембра 
1941. почели да користе за пропаганду против Равногорског покрета, а иста пракса је настављена и 
кроз послератну режимску историографију.93 А томе је на руку ишао и сусрет Драгољуба Михаи-
ловића са Немцима који се одиграо 11. новембра 1941. године у Дивцима. На том састанку је 
главнокомандујући снага војно-четничких одреда ЈВ предлагао немачком команданту 
потпуковник Рудолфу Когарду да се престане са непријатељстима, да се обуставе све репересалије 
према народу и да се обезбеди немачка подршку у борби против партизана. Међутим, до договора 
није дошло, будући да је немачки командант одбио све предлоге, захтевајући безусловну 
капитулацију, што Михаиловић није прихватио.  

                                                           
92 Документи са суђења, 1309; Васа Казимировић, Продаја родољуба, Београд, 1952, 64–75; Б. Димитријевић, 

Ваљевски равногорци, 65. 
93 Раде Познановић, Милун Раонић, Милорад Радојичић, Трагом издаје, Ваљево, 1987, 252, 264. Овај случај 

партизани су још од краја новембра 1941. почели да користе за пропаганду против Равногорског покрета. Бројни 
„дивљи“ четнички одреди, настали у ратном метежу и њихове „војводе“ закрвљене са свима који би закорачили на 
њихов терен, у пропаганди КПЈ су приписани Михаиловићевој командној структури. „Борба“ је већ крајем новембра 
инсистирала да „равногорци предају партизане немачким властима“ (Зборник НОРа, 1–2, 269), иако су комунисти знали 
да Михаиловићеви људи нису имали никакве везе ни са предајом партизана Немцима, нити са њиховом смрћу. Причу је 
„зацементирао“ Васа Казимировић 1952, са књигом „Продаја родољуба“, где је, уз мноштво измишљених детаља, 
предају партизана Немцима од стране четника Косте Пећанца протумачио као плански договор Михаиловића и Јована 
Шкавовића. Чак се Шкавовић понегде представља и као Михаиловићев ратни командант, о чему нема говора; Земаљска 
комисија за утврђивање ратних злочина окупатора и њихових помагача Шкавовића јасно и недвосмислено 1946. 
квалификује као „војводу Колубарског у одредима К. П“ (АС Ж, Г–25, ф. 123, бр зл 15985). Ратна пракса показала је 
сасвим другачије: и Јован Шкавовић и Драгић Тадић из Ваљева (у чијој је магази формиран логор за партизане) међу 
првима су стављени под фамозно „слово З“ и тако означени као главни непријатељи Равногорског покрета (Б. 
Димитријевић, Ваљевски равногорци, 93, Жарко Јовановић, Ваљево под окупацијом 1941–1944, Београд, 2001, 94–98, 
178). Бројни Пећанчеви команданти (укључујући и самог Косту Пећанца) који су учествовали у злочинима над 
партизанима и, посебно, њиховој предаји Немцима, у рату су погубљени од снага ЈВуО. Шкавовић ће се пак 1946. 
појавити као „сведок–сарадник“ у процесу против Д. Михаиловића. 
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Убрзо су уследиле и немачке акције, прво ка Ужицу, а потом и ка Равној Гори које су довеле 
до гушења јесењег устанка. Центар партизанске „републике“ пао је 29. новембра 1941, а Врховни 
штаб на челу са Јосипом Брозом и главнином јединица које су остале на окупу напустио је 
немачку окупациону зону и склонили се у Босну. 

После немачке акције „Подухват Михаиловић“ и привременог пребацивања на територију 
Црне Горе и равногорски покрет је остао обезглављен. Неке његове присталице су похватане, како 
војници, тако и цивилни чланови организације. Многи су завршили у логорима, поједини су и 
ликвидирани; и на територији ваљевског краја отпор је утихнуо. Многи од оних који су успели да 
измакну потерама су прешли у пасивну илегалу. Други, пак, су се кроз процес „легализације“ 
прикључили јединицама владиних, легалних четника, а затим у њиховом саставу учествовали у 
гоњењу партизана. Та активност је допринела да се јаз између ове две организације само додатно 
продуби. Тако су се привремено легализовали и Света Протић, Владимир Комарчевић, Нешко 
Недић... По разбијању партизанских одреда, али и са завршетком зиме поједини равногорци су се 
вратили кућама, и пасивизирали, а други, попут Комарчевића и Недића су своју легализацију 
наставили у окриљу Недићевих јединица, на другим теренима, даље од Ваљева. Али, неки су 
ухапшени, попут потпуковника Свете Протића, који је послат у Матхаузен, где је убијен. 

Мајор Владимир Лале Комарчевић, као „легални четник“, почетком 1942. године у Крчмару 
(Приватна збирка Владана Радосављевића) 
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За разлику од Равногорског покрета који је непосредно после немачке акције на Равну Гору 

пасивизирао све отворене активности усмерене ка окупатору, партизанске јединице су се и даље 
сретале на терену. Упркос успеху немачке офанзиве у новембарским дејствима око Ужица, у 
позадини њихових снага, раштркане широм Србије, остале су бројне партизанске групе и 
појединци. Оне биле под сталном потером Немаца, али и легалних четника, добровољаца и 
новоформиране страже. Раштркани, лако су постајали њихов плен; заробљавани су, затварани, 
ислеђивани и кажњавани. 

Најјача партизанска групација оперисала је 1941/1942. на југу земље, док је на некадашњој 
слободној територији највише партизана опстало у ваљевском крају и Подрињу. Тамо су заправо 
наставиле привремено да делују читаве јединице које се нису нашле на правцу немачког надирања 
и нису одступале у Санџак: Рачански батаљон Ужичког одреда, који је остао у пределу Таре; 
Ваљевски одред, који је остао на својој територији; Подрињски одред, који је напустио своју зону 
и зауставио се на Повлену; делови Тамнавског батаљона Посавског одреда, који су се после борби 
пробили до ваљевског краја.  

 

 
 

Група Ваљевских партизана, током акције у зиму 1942. године  
(Збирка фотографија НМВ) 
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Све ове снаге, изузев рачанских партизана, сконцентрисале су се на подручју Соколских 
планина, Јабланика, Повлена и Медведника. Бројале су око 1.000 партизана. Са њима су се 
налазила и партијска руководства, међу којима су били и инструктор ПК за ваљевски крај Милош 
Минић и чланови ОК КПЈ Ваљево, ОК КПЈ Шабац са секретаром Добросавом Радосављевићем и 
инструктором ПК за шабачки крај Милом Ивковићем. У јануару 1942. до њих се пробио и 
Космајски одред, који је из Санџака кренуо назад на свој терен. Коначно, придружио им се и члан 
ПК и Главног штаба НОП одреда за Србију Мирко Томић са групом руководилаца и бораца. Као 
представник највиших партијских и војних органа он је требало да руководи борбом у западној 
Србији и даље усмерава дејства преосталих одреда.94 

Ваљевски партизани остали су одлуком руководства још неко време сконцентрисани у 
планинским селима око Поћуте. Средином јануара, до њих се први пут пробио курир из Врховног 
штаба, доносећи им инструкције за даљи рад. Будући да су до тада све друге везе биле покидане, 
ово је представљало добру вест. По директивама Јосипа Броза, које су после свега остале једнако 
оптимистичне, али и нереалне, постојеће снаге сконцентрисане у ваљевском крају требало је 
поделити на четири борбене групе и потом их упутити на различите терене. Свака од њих била је 
са ослонцем на најближу планину и свака би пресецала по један друм – и то би требало да, уз 
појачане герилске акције и диверзије, постану нова устаничка жаришта. Потом би требало пора-
дити на појачавању пропаганде, „нарочито у заосталим крајевима“, а паралелно и на формирању 
партизанских одреда у крајевима где их више нема. Нападе на Немце и фронталне сукобе са њима 
требало је избегавати, изузев одбрамбених напада на казнене експедиције. С друге стране, требало 
је „четничке банде чистити и уништавати где год се појаве“, и посебно спречити стварање 
њихових упоришта у Подрињу.95  

Својеврсну конкретизацију оваквог наређења, уз назнаку да се оно примењивало и више од 
пола године касније, приликом покушаја обнове растурених одреда, дао је у свом исказу пред 
иследником већ помињани Мирчета Ковачевић, који је прво био у партизанима, па прешао 
равногорцима, да би био заробљен као партизан почетком јесени 1942. године: “Бавећи се у 
одреду мени су давали да читам комунистичку литературу и ја сам прочитао књигу „За плугом“ 
коју су написали у облику чланака више комунистичких вођа. Ту сам био упознат са циљем 
партизанских комунистичких одреда који се састојао у овоме: нападати немачке војниек, који 
одузимају жито по селима, нападати и мање групе српских одреда - страже, жандарме, четнике, 
добровољце, чак и нарочито што је врло важно Дражине људе, а сваку акцију представити као 
дело Дражиних људи те на тај начин уносити забуну у народ а нарочито међу окупаторске и 
српске власти. Нарочито имали смо за задатак да претресемо куће и легитимишемо непознате 
личности, а ако су наоружани да их разоружамо. Ако су Дражини официри да их одмах побијемо. 

94 Драган Алексић, Партизански одреди у западној Србији у зиму 1941/1942. године. Магистарски рад одбрањен на 
Филозофском факултету у Београду 1984, 8–10. 

95 АС Ж, Ж–23, Писмо Врховног штаба НОП одреда Југославије Главном штабу НОП одреда за Србију, 8. 1. 1942 
(нерегистровано); Д. Алексић, н. д., 98–99. 
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Уопште имали смо наређење да све официре ставимо под нож, а нарочито Дражине јер Дражу и 
његове људе комунисти не могу ни да замисле, мрзе их као највеће непријатеље, чак више него и 
саме окупаторе. Цео свој прошлогодишњи пораз комунисти су приписивали Дражи и његовим 
четницима говорећи народу да им је Дражо забо нож у леђа“.96  

Након реорганизације снага, у ваљевском крају деловала су четири партизанска одреда, од 
чега су два, Ваљевски и Сувоборски, попуњавали борци из тог краја. Ови одреди су укупно 
бројали 770 бораца, а формирана је и јединствена команда групе одреда, у коју су ушли: Радивоје 
Јовановић, Милорад Миле Милатовић и Жикица Јовановић Шпанац, премда је последња реч и 
даље остала на Мирку Томићу. Сада је свака јединица могла да пође у своју зону, а наступајући 
напади Недићевих, владиних фомација само су убрзали спровођење ове одлуке у дело.97 

 

 
 

Ваљевски партизани се снабдевају храном, у Лесковицама, у зиму 1942  
(Збирка фотографија НМВ) 

 
Од 1. фебруара 1942. године партизански одреди налазили су се у непрекидном маршу, по 

сметовима и завејаним крајевима, промрзли, растројени и са недостатком муниције, а стално 
узнемиравани и нападани. „Били смо нападани где год смо дошли, прогоњени као дивље звери. 

                                                           
96 ИАБ, УГБ, СП-IV-206/20. 
97 АС Ж, Ж–35, Радивоје Јовановић, Мишљење и сећања на неке важније промене развоја НОР–а у Србији, 26–27; 

АС Ж, Ђ–24, извештај Милоша Минића ПК–у за Србију, 20. 5. 1942 (нерегистровано); ИАБ, УГБ, СП–IV–177/17. 
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Чак и тамо где смо веровали да нећемо бити нападани, где су нас мештани волели, нисмо могли 
остати ни један дан да би смо се прехранили и одморили. Била је то бежанија у којој се спашавао 
голи живот. Чекале су нас самртне муке“, записао је један од преживелих.98 Испоставило се да је 
раздвајање и спуштање у насељене равничарске области била идеја равна самоубиству; одреди су 
страдали један за другим. 

Ваљевски партизани са Титом, по преласку у Босну (Збирка фотографија НМВ) 

Ваљевски НОП одред је 1. марта водио борбу са Немцима код моста на реци Уб, где је 
потпуно разбијен и натеран на повлачење у нереду. По накнадној реконструкцији „показало се да 
смо у овој борби имали педесет и три мртва и нестала борца рачунајући заједно са болесним и 
раније рањеним друговима које су Немци заробили, јер су немоћно лежали у санкама на самом 
главном путу“. У повлачењу ка Медведнику, руководиоци су изгубили контролу над људством, па 
су забележени и бројни случајеви дезертерства.99 Међутим, остатак одреда био је гоњен и више 
пута принуђен на борбу и наредних дана. У тренутку предаха одржан је састанак преосталих 
бораца са само једним питањем: куда даље. Јединственог става није било, тако да је нешто мање 
од половине људства одреда остало у ваљевском крају, док се око 70 њих, махом руководилаца и 
комуниста предвођених Здравком Јовановићем, Миком Милосављевићем и Данилом Лекићем 

98 Љубомир Недељковић, „Страдање колубарских партизана у зиму 1941/42“, Гласник Историјског архива Ваљева, 
32/1998, 208. 

99 В. Зечевић, Расте устанак, Београд, 1968, 120–123; Д. Алексић, н. д., 127. 
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Шпанцем, дефинитивно одлучило на одлазак. Они су већ ноћу 5/6. марта избили на Дрину и 
тамо се помоћу чамаца пребацили у Босну. Након десетак дана лутања срели су се са делом 2. 
пролетерске бригаде и наставили свој ратни пут са овом јединицом.100 

У марту 1942. године као организована целина у западној Србији остао је још само 
Сувоборски партизански одред. Ова јединица је од 30. јануара била у свакодневном покрету и 
готово у непрестаној борби. Са њом су се кретали и чланови Главног штаба НОП одреда за 
Србију. Посебно оштру борбу, уз губитке, водили су са Немцима 18. фебруара, а наредних дана 
дешавало се да у 24 сата одред буде нападан и по два или три пута. И они су више пута мењали 
одлуке о даљем правцу одступања, а да би олакшали кретање оставили су рањенике и промрзле, 
њих око 25. „На овај начин смо их предали у руке бандитима не могући им ништа помоћи. /…/ 
Промрзли, а остављени другови као и муниција играли су доцније судбоносну улогу по опстанак 
одреда“, сећао се касније командант одреда Милош Миша Дудић. Преостале три чете и даље су у 
стопу биле праћене и нападане, па су се одлучили да 7. марта крену према Овчару и Каблару. 
Уследио је ноћни марш по дубоком снегу, а читаво кретање, поготово после неуспеха на путу ка 
Шумадији и наглом повратку у потпуно другом правцу, личило је све више на бесциљно лутање. 
Како је Дудић навео, током марта „одред се је осећао тако, као да се налази потпуно у туђој 
земљи“; „народ нас је и даље помагао, али он у нама није више видео борце, који ће моћи 
штитити њихове интересе, они нам се више нису дивили, већ просто сажаљевали.“101 

У борби против новоформиране Српске државне страже (СДС) погинуо је 12. марта комесар 
одреда Жикица Јовановић Шпанац. Потом се у Клинцима изгубио, а да се није знало ни како ни 
где, и командант групе одреда Радивоје Јовановић. Међу борцима се проносио глас да је 
погинуо, али је било и оних који су посумњали да је дезертирао. У ноћном преласку реке Забаве 
нестала је и група комуниста, међу којима и четири водника. Још раније напустио их је и кренуо 
пут Београда и секретар ОК КПЈ Милош Минић. Све то је додатно поколебало партизане, „који 
су већ били на ивици физичког и психичког слома“ и, као и раније у другим одредима, учестала 
су дезертерства. Преостале су свега две чете, са око 60 људи.102 У крајње драматичној ситуацији, 
очекујући нови напад непријатеља који је већ стегао обруч око одреда, ноћу 17-18. марта у селу 
Пријездићу одржан је последњи састанак руководилаца и бораца Сувоборског одреда. На 
њиховом саветовању превагнула је идеја да борци који не желе даље да ратују могу да предају 
оружје и напусте одред, а да они који су вољни да продуже отпор остају са руководством. 
Међутим, после свих искустава, ови више нису имали поверења у своје команданте и комесаре. 
Одлучили су да положе оружје припадницима СДС. „Настао је прави хаос, бацање оружја и 

                                                           
100 АС Ж, Ж–35, Радивоје Јовановић, Мишљење и сећања на неке важније промене развоја НОР–а у Србији, 26–27; 

АС Ж, Ђ–24, извештај Милоша Минића ПК–у за Србију, 20. 5. 1942 (нерегистровано); Документи ЦК, 4, 266; В. 
Зечевић, н. д., 123–124; Д. Алексић, н. д., 128–129. 

101 ИАВ, 332. Лични фонд Милорада Милатовића, кутија 1. Извештаји партизанских руководилаца поводом распада 
Сувоборског одреда (несређено). 

102 АС Ж, Ђ–24. Извештај Милоша Минића ПК–у за Србију, 20. 5. 1942 (нерегистровано); Зборник НОР, 1–21, 238; В. 
Глишић, Г. Миљанић, н. д., 112; Д. Алексић, н. д., 141.  
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протести, чуле су се и псовке тако да нико више није слушао никога“, присећао се касније М. 
Милатовић. Наводи се да се више руководство са Мирком Томићем, видевши да атмосфера 
постаје хаотична, „одмах изгубило у оближњој шуми“ и да је борцима преостало само да се свак 
„сналази како зна и уме“.103 Заиста, команда је успела да се извуче из блокаде, док су готово сви 
борци пали у руке непријатеља. Сачувано је сећање да су петорица водника и партизана 
извршили самоубиство, не желећи да се предају. Остали су спроведени у шабачки логор, где су 
саслушани и „категорисани“.104 

Тако је 18. марта 1942. настрадао и последњи партизански одред у некадашњем епицентру 
устанка. Оцењујући ове догађаје, секретар ПК КПЈ за Србију Благоје Нешковић закључио је „да 
је разбијање Сувоборског и других одреда највећи ударац после губитка ослобођене територије 
око Ужица“.105  

Борота и Мајер на вешалима (Збирка фотографија НМВ) 

Упечатљива, трагична завршница ове епизоде било је вешање партизанских команданата у 
градовима западне Србије, 27. марта 1942. године. Предвиђено је да тог дана на Убу буду 

103 ИАВ, 332. Лични фонд Милорада Милатовића, кутија 1, преписка, (несређено). 
104 Исто; Надежда Јовановић, Венцеслав Глишић, Мирко Томић. Биографија, Београд, 1974, 153–154. 
105 Н. Јовановић, В. Глишић, н. д., 157–158. 
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обешени Добросав Симић и Светислав Поповић, у Обреновцу Владимир Аксентијевић и 
Будимир Давидовић, а на градском тргу у Ваљеву Стеван Борота и Јосиф Мајер. Радило се о 
људима који су били партизански војни и политички руководиоци и којима је власт приписивала 
већи број убистава цивила у јеку устанка, а „како су ови бандити извршили безброј грозних 
убистава то ће вешање обавити се на јавном месту“. Изгледа да у овој констатацији није било 
само пропаганде власти, будући да је окружни начелник наложио да у њиховом вешању треба 
одабрати припаднике СДС где би требало „првенствено одобрити онима којима су они неког од 
њихових чланова убили или мучили“. 

 

Сачуване фотографије са егзекуције 
партизанских вођа показују да је мучан призор 
у сва три града пропратио велики број грађана. 
Обешени су 27. марта пре подне и остали на 
вешалима наредна два дана.106 Неки од 
послератних хроничара револуције констру-
исали су причу о храбром држању Бороте и 
Мајера пред вешање, али су преживели 
партизани сачували сећање да њиховом смрћу 
„није подигнут морал у народу, јер приликом 
вешања није дошла до изражаја њихова 
револуционарност“.107  

На исти начин, на градском тргу у Ваљеву 
обешен је 22. маја и Стeван (Стјепан) Фили-
повић, истакнути партизански борац и кома-
ндант од првих дана устанка у ваљевском крају. 
Његова судбина вероватно би остала утопљена 
у мору сличних, у време када је смрт немилице 
косила у Србији, да фотографијом није 
забележен пркос који је исказао пред само 
вешање. 

О том чину сачувани су детаљи у немачким 
изворима: „Стигавши на губилиште, било је 
Филиповићу могуће да пред око 3.000 гледалаца 
држи комунистичке говоре и да позове народне 
масе да се прихвате пушака. Након читања 
пресуде дата му је дозвола да изговори своју 

                                                           
106 ИАБ, УГБ–СП–IV–155/3; Радивоје Давидовић, „Борота и Мајер, мит и стварност“, Гласник, Ваљево, 46/2012, 71–

72; Бојан Димитријевић, Војска Недићеве Србије, Београд, 2006, 80; Ж. Јовановић, н. д., 144–145. 
107 Милорад Белић, „Још неколико података о Стевану Бороти“, Гласник, Ваљево, 47/2013, 167. 
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‘последњу реч’. Ову прилику, на коју је по српским законима имао право, искористио је осуђени 
да би узвикнуо: ‘Доле Хитлер! Доле фашизам! Живео Совјетски Савез!’ Услед ових узвика осетио 
се немир међу присутним припадницима Вермахта.“ Тада су припадници СДС пожурени од 
Немаца да изврше смртну казну, што су они уз негодовање и учинили.108  

Фотографија пркосног партизанског команданта после рата је обишла свет и постала један од 
симбола борбе против фашизма. Непуне две деценије након вешања, 1960, на брду Видрак изнад 
Ваљева подигнут је споменик Стeвану Филиповићу висок 16 метара, под званичним називом 
Споменик револуције. Замишљен је као спомен–обележје свим погинулим ваљевским партизанима, 
које симболише лик њиховог команданта.  

За Немце je oвo био догађај који је пресудно утицао да се српским осуђеницима на смрт 
одузме право на опроштајну реч. За Србе, и то не само за комунисте, слика партизанског 
команданта који говори против непријатеља са шајкачом на глави и омчом око врата, прерасла је у 
митску слику. Она је пресудно утицала и да после рата Стеван Филиповић буде проглашен за 
народног хероја. 

РЕВОЛУЦИОНАРНИ ТЕРОР 

Током и после јесењих сукоба између партизана и равногораца, па чак и пре њих, жртве 
започетог грађанског рата су били идеолошки противници са пушком у руци, страдали у борби, 
или ликвидирани по заробљавању. Али страдали су и многи цивили који су се задесили на терену, 
пролазници који су се учинили сумљивим, или сељаци који су настојали да заштите своје село од 
освете Немаца због доласка „шумских“. У таквој ситуацији је од почетка устанка, и пре отворених 
сукоба, забележен својеврстан „револуционарни терор“, а који није непознат и у другим претхо-
дним револуцијама, од Велике француске, до Октобарске, мада је касније називан и осуђиван као 
„лева скретања“. Већ у првим ратним месецима забележено је више убистава, од којих су нека 
била и врло сурова, а које су вршили партизански одреди у ваљевском крају, поготово над 
заробљеним жандармима и чиновницима Аћимовићеве / Недићеве цивилне администрације. Тако 
је, врло рано, дошло до испољавања револуционарне мржње и освете према припадницима „старог 
режима“, са којима су се комунисти сукобљавали и пре рата.  

О убиству једног жандара сведочио је партизан Превислав Пауновић из Санковића, на 
саслушању пред немачким логорским властима у Шапцу 1942: „Признајем да сам са Павићевићем 
Матијом, водником моје чете, Селимиром Петровићем, земљ. из Мушића и Драгомиром 
Миливојевићем, келнером из Мушића, ухапсио код своје куће Душана Котуранина, жанд. 
наредника, иначе четника из Лајковца и стрељао га на једној пољани која се налази између Брежђа 
и Рајковића. Стрељање је извршено од стране нас четворице на следећи начин: Матија Павићевић 
прво је наредио да вежемо пок. Котуранима, а затим је наредио да се измакнемо на 5 метара и да 

108 ИАБ, БДС, Ф–102; Зборник НОР, 1–21, 264–271. 
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узмемо пушке на нишан. Тада је Котуранин, када је пала команда пали, пао мртав окренут лицем у 
лице нама. После овога пришао је водник Павићевић и својом камом пресекао му врат још мало па 
начисто, а затим је наредио да са њега скинемо све од одела изузев белог веша.“109  

На исти начин је ликвидиран још један наредник, о чијем убиству је изјаву дао Марко Јовичић 
из Бањана: „Приликом првих борби са партизанима, једна група партизана ухватила је жанд. 
наредника Крамбергера Леополда, командира станице на Убу, и довела га у село Бањане. /.../ 
Приликом увођења у двориште они су Леополда везали и тукли га кундацима и ја сам га тукао 
песницама, јер тад оружје нисам имао. После сам их ја оставио и отишао у село па сам сазнао 
касније да су они њега одвели у шуму – забран браће Михаиловића, из Бањана и ту су заклали 
пом. наредника, чији је леш после неколико дана пронађен. У овоме убиству учествовали су Русов, 
електричар са Уба, Рајко Михаиловић, зем.из Бањана, који је касније погинуо у партизанима и 
Александар Софронић, из Бањана као и браћа Босиљчићи, који се сада налазе у затвору Ваљевског 
суда“. 110 

А по свему судећи, трећа група партизана је на истоветан начин ликвидирала и трећег 
наредника. Јефтић Живорад из Равња, признајући више убистава ван борбе, међу којима и две 
жене, за које не зна за шта су окривљене, али их је убио због „неограниченог поверења“ у 
старешине које су му то наложиле (Стеван Сингер и судија Савчић), изјавио је и: „Не могу да 
тврдим да је то било у Робајама /.../ Да ли је то био наредник Крамбергер не могу да тврдим јер га 
ја по имену не познајем. Сећам се само случаја и признајем да смо га заиста злостављали, везали у 
ланце спровели до шуме и ту убили. Са мном у друштву у овом злоделу био је Продановић 
Драгослав, земљорадник из Клинаца, Срећко Милићевић, из Ваљева, неки Муро, из Ваљева и 
Никола гробар, из Ваљева. Гроба нисмо копали већ смо га убили из пушке, а гркљан му је 
пререзао камом означени Продановић. Том приликом није Продановић нама казао разлоге који га 
руководе да масакрира леш.“111  

У исказима са саслушања похватаних партизана сличних изјава о убиствима противника ван 
борбе у јесен 1941, као и у зиму 1942. године има пуно. Неки, углавном добровољци и легални 
четници, који су се сукобљавали са партизанима у борби, убијени су после заробљавања у 
оружаним сукобима али и после упада у њихове куће; други зато што су се као жандари још пре 
рата замерили комунистима. Убијани су и цивили. Поједини јер су били представници локалне 
власти и/или су се супротстављали комунистичкој агитацији и мобилизацији, други јер су 
окривљени да су дојављивали кретање партизана, трећи јер су напустили патризанску јединицу, 
четврти јер нису поступали по упутствима, пети јер су се вербално супротстављали партизанској 
агитацији, или агитовали против њих, а поједини пружни радници јер су поправљали пругу после 

                                                           
109 ИАБ, УГБ, СП–IV–177/31. 
110 ИАБ УГБ СП IV-177/15 К.417/3. 
111 ИАБ УГБ СП IV-177/7 К.416/20. 



----- 
88 

партизанских диверзија. У већини случајева они су ликвидирани стрељањем, неретко после 
физичке тортуре и уз накнадно масакрирање тела стрељанога, али је било и случајева клања.112 

Као симбол суровости раног револуционарног терора у 1941. најчешће се узима двојац Стеван 
Борота (1898–1942) – Јосиф Мајер (1920–1942). Остало је и више трагова у изворима о њиховом 
директном учешћу у убиствима и ратним злочинима. У литератури се посебно скреће пажња на 
мучење и убиство председника општине Дивци Велисава Петровића, којем су, према писању 
оновремене београдске штампе, наводно партизани поједине делове тела одсецали тестером,113 а 
извори првог реда и сведочења уплетених у ратна збивања наводе више сличних примера. 

Познати партизански командант Стјепан Стева Филиповић је при ислеђивању у Гестапоу 
изјавио да он лично, и његова јединица нису извршили никакве злочине, али је додао: „Из чувења 
знам да је командир чете у Тамнавском батаљону, Борота, био наредио стрељања односно 
убиства.“114 Сличну изјаву дао је и учитељ из Уба Ђукан Јанковић на саслушању у Специјалној 
полицији 1942: „Чуо сам да је Борота заклао Велисава Петровића из с. Кланице, што му је брат 
капетан, Станимира Ралетића граничара из с. Јошаве. То је чини ми се било у месецу октобру. Чуо 
сам да је у с. Забрдици наредио да се закоље неки железничар. Разлоге не знам.“115 

Записи о убиствима Станимира Ралетића: 10. октобра 1941. године „заклан од тамнавског партизанског 
одреда“ и бачен у кречану и Велисава Петровића: „од комуниста убијен“ 23. септембра (из матичних 

књига умрлих цркава у Бранковини и Дивцима) 

112 ИАБ УГБ СП IV-177/17 К. 416 и К.417. 
113 Цитирано у: Давидовић Радивоје, „Борота и Мајер, мит или стварност“, Гласник Историјског архива Ваљево, 

46/2012 49-79. У наведеном чланку аутор настоји да минимализује и оправда злочине Бороте и Мајера, при чему 
селективно приступа изворима,које некритички обрађује. Између осталога, чак не цитира ни изјаве са саслушања (дате 
даље у тексту), али их означава као нетачне, не указујући шта то није тачно.

114 ИАБ, БДС, Ф–102; међутим, неколицина заробљених партизана су иследницима изјављивали да су за нека од 
убистава заробљених легалних четника директно одговорни: „браћа Славонци, Стева и Перо Филиповић“ (ИАБ УГБ СП 
IV-177/4 К.416/17), „браћа Петар и Стеван, Славонци” (ИАБ УГБ СП IV-177/17 К.417/5) односно „неки Стева зв. 
„Славонац“ (ИАБ УГБ СП IV-177/13 К.417/2). Породица Стјепана Филиповића јесте родом из Опузена, али се у Србију 
доселила после дужег боравка у Жупањи, у Славонији, међутим његова браћа су се звала Шимун и Никола. 

115 ИАБ, УГБ, СП–IV–197/19. 
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Сам Стеван Борота је на саслушање у Специјалној полицији у Београду кривицу за ове и друге 
злочине пребацивао на комесара Јосифа Мајера: „У погледу злочина, односно убистава ван борбе, 
знам да кажем позитивно само за четири случаја. За време бављења моје чете у селу Кршној Глави 
Мајер је, у сагласности са водним политичким делегатима, осудио два човека на смрт под сумњом 
и оптужбом да су потказали Немцима где се налазимо те су они дошли и напали нас. Једног од ове 
двојице уопште не познајем, док за другог знам да се зове Веселин (СИЦ!: Велисав) Петровић и да 
је из села Кланице. Мајер је том приликом хтео да осуди на смрт и Петровићевог брата, иначе 
активног капетана Српских оружаних одреда, али сам ја успео да Мајер од ове осуде одустане, јер 
до њега није било никакве кривице. Друга два човека су убијена у селу Дупљаји, такође по 
Мајеровој осуди, али не знам за разлоге убиства нити знам ко су били убијени људи. Ја лично не 
само да нисам учествовао у изрицању смртних или којих других пресуда, већ нисам извршењу 
пресуде ни присуствовао, а камо ли да сам убиства извршавао. У погледу осталих убистава која су 
извршена од стране других чета или батаљона не знам ништа конкретно да кажем, и ако сам чуо да 
су убијена два полициска чиновника, један судија и општински деловођа са Уба, већи број 
жандарма из околних села и поједини грађани.“116 

Са друге стране Јосип Мајер је на саслушању у Окружном начелству у Ваљеву те злочине 
приписивао Бороти: „Наша чета је одржала неколико митинга и то у селу Бабиној Луци, Дупљају и 
Кршној Глави. На овим митинзима већином је говорио Борота а и ја сам једном приликом у селу 
Кршној Глави. Циљ митинга био је упознавање народа са циљевима партизанских одреда. За сво 
време наша чета није водила на овом сектору ниједну борбу сем у селу Забрдици где смо се били 
сукобили са немачком војском. Због овог сукоба Борота је посумњао да су нас Немци пронашли, 
па смо се због тога преместили у близину села Кланице у срезу Ваљевском. Међутим и ту је један 
вод наше чете био опкољен од стране немачке војске услед чега је био и разбијен. Због овога 
Борота је посумњао у неке сељаке да су ови обавестили Немце о нашем кретању, па је послао људе 
из нашег одреда да оду и да ове сељаке приведу. Тако су поред осталих сељака приведени и 
Петровић Велисав, земљорадник из села Кланице и још један младић, коме имена не знам, а који је 
дан пре тога побегао из чете. Истог дана Борота је без икаквог саслушања и саветовања са мном, 
наредио да се овај Велисав стреља, а као разлог је навео, да је овај служио Немце када су они били 
у селу. Познато ми је да је овај Велисав убијен од стране једног младића кога знам само под 
именом Жупан.“117 

На Бороту и Жупана су после рата указивали и поједини партизани, остављајући своја сећања 
на то време. Сећања су давана са циљем да буду објављена у неком од више томова зборника 
сећања бораца, али та која директно указују на сурова „лева скретања“ никада нису публикована, 
али су сачувана у Историјском архиву Ваљево. 

У једном од таквих „бункерисаних“ сећања пише: „Уз Бороту је стално био неки дечак, кога 
су звали Жупан и који је увек оштрио нож испред окривљених мештана, док их је Борота 
                                                           

116 ИАБ, УГБ, СП–IV–155. 
117 ИАБ, УГБ, СП–IV–155/1. 
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саслушавао. Зато је Борота стекао репутацију човека који убија, пали, коље, тестерише главе. По 
причању Константина Вујића, првоборца из Јасенице, Борота „није поступао како треба, него је 
клао људе“. Тако је једном затворио Тошу Виторовића из Дупљаја и хтео је да га убије само зато 
што је био богат. Према исказу Константина Вујића, када се он лично заложио за Виторовића, 
Боротин саборац Ј. Мајер му је рекао: „Како може да буде добар човек, када је богат!“ Пустио га је 
тек после интервенције мештана. Радило се о поштеном домаћину и старом ратнику. Извесни 
Миодраг Ђенадић, борац Посавско–тамнавског партизанског одреда, убијен је будаком, по 
Боротином наређењу, „јер није извршио поверени задатак“. Сахрањен је, али тако да му је једна 
рука остала да вири из земље, што је „страшно негативно деловало на људе“. У Кланици је 
наредио да се ухвати Србољуб Раонић, а потом да га затворе у кокошињац. Све време, пред 
вратима је стајао поменути Жупан, оштрио нож и говорио: „Ала ћу, чича, да те кољем!“ После 
упорне интервенције и гаранције мештана, Раонића су пустили.118  

Поменути Жупан је петнаестогодишњи Радосављевић Станимир, „иначе чувени крвник и 
убица многих људи“, како пише у извештају упућеном поводом његовог хватања и саслушања, а 
послатог Команди жандармерије 30. децембра 1941. године.119  

Борота и Мајер су после заро-
бљавања у фебруару 1942. године, 
обешени у Ваљеву 27. марта. И то је 
била прва јавна егзекуција у граду. 
Занимљива су опажања некадашњег 
ваљевског судије Миленка 
Јовановића. Он се сећао: „Обешена 
су два човека, борили су се у истом 
одреду, а под вешалима разишли се, 
свако на своју страну. Кажу да је 
Борота говорио некако збуњено, 
неповезано, како није крив, борио се 
као Србин за националну слободу, 
Мајер га је гледао са презривим 
осмехом. И Мајер је нешто говорио, 
много прибраније и ако је изгледом 
био слабији од Борот, мањи, мршав. 
Викнуо је на крају: Живео Совјетски 

Савез“.120 

118 Милорад Белић, „Још неколико података о Стевану Бороти“, Гласник Историјског архива Ваљево, 47/2013, 167. 
119 Павле Петковић, “Борбе Тамнавског батаљона у Подгорини и у Тамнави у децембру 1941“, Гласник Историјског 

архива Ваљево, 6/1971, 66; видети и: М. Белић, н.д. 
120 М. Јовановић, н. д., 82. 

„Владини четници“ изводе из затвора, на вешање Бороту и 
Мајера  

(Збирка фотофрафија НМВ) 
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Наведено сећање судије Јовановића на први поглед делује нејасно, можда и контраверзно, али 
његов контекст постаје схватљивији када се анализирају изјаве са саслушања поменутих 
партизанских старешина.  

Комесар Јосиф Мајер је пред иследницима изјавио да је Јеврејин и комуниста, и из исказа се 
види да је био надахнут комунистичким револуционарним идејама.121 Са друге стране командир 
Стеван Борота је на својеврстан начин „залутао“ међу партизане. Изјавио је да је по народности 
Србин и да је у борбу кренуо надахнут идејом националног ослобођења: „У партизанске редове 
сам ступио само као велики националиста, а никако као комуниста. /.../ У току вишемесечног 
бављења међу партизанима увидео сам да је национални интерес био злоупотребљен од 
комунистичких пропагатора за чисто комунистичке сврхе. /.../ Изјављујем, да се кајем за све ово 
што сам доживео и починио. /.../ Иначе, када би се покрет за ослобођење заснивао на чисто 
националној основи, никада не бих осећао грижу савести због тога што сам приступио таквом 
покрету.“122 

Непосредно после рата, још током 1945. године, одлуком Јосипа Броза Тита Борота и Мајер су 
одликовани Орденом заслуга за народ, али за разлику од многих других сличних жртава, нису 
увршћени у комунистички пантеон славних. По њима није названа ни једна улица, школа, 
предузеће или установа, као да су циљано гурани у заборав. И тако је било све до краја 80-тих 
година. Тада је истовремено именовано више десетина, до тада безимених уличица на периферији 
Ваљева и две суседне су добиле имена по њима. 

 

 
 

ПИШТОЉ ВАЛТЕР П38 : Валтер П38 је развијан у 
немачкој фабрици Carl Walther GmbH са циљем да у 
масовној војној употреби замени стари П08, који је 
био квалитетан, али превише скуп за производњу. 
Његов развој почео је 1938, а масовна производња 

1940. године и то у различитим немачким 
фабрикама, како би се што брже произвеле веће 

количине. 

 
 
ПИШТОЉ БЕРЕТА М 34: Пиштољ је конструисан 1934. 

године у италијанској фабрици Пјетро Берета као 
побољшање ранијих модела истог произвођача: 

модели од М15 до М31 (конструктор Тулио 
Маренгони). Производња је започела 1935. Године, 

италијанска армија га званично прихвата 1937. а 
производња је трајала све до 1991. године. 

                                                           
121 ИАБ, УГБ, СП–IV–155/1. 
122 ИАБ, УГБ, СП–IV–155. 
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Платни списак официра легалних, владиних четника из Ваљева 
(Архив Србије, фонд БИА) 



 
 

НАСТАВАК ОКУПАЦИЈЕ И СУКОБА 
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ПРИВРЕМЕНО ЗАТИШЈЕ  
 
Описујући дане после краха устанка судија Јовановић се сећао да је „зима затекла ваљевски 

округ смирен, са изузетком неких удаљених места где се сумљало да има неких прикривених 
групица“ које гоне легални, владини четници. О њиховој бројности, снази и саставу није износио 
податке. У том тренутку и њега, као и друге грађане Ваљева бринула је веома хладна зима, у којој 
је жива у термометру „о Јовањдању стигла на минус 30“, а грађани правог огрева скоро да нису 
имали. „Грејали“ су се причама како на Источном фронту совјетски авиони поливају водом 
немачке војнике у рововима, који се зато мрзну, те да ће пре пролећа рат бити завршен.123 

 

    
  

Немци и љотићевци у шетњи главном ваљевском улицом (Збирка фотографија НМВ) 
 
По гушењу устанка окупационе власти су су се у Ваљеву осећале доста сигурно, тако да су 

поново настојале да створе привид нормалног живота. У лето 1942. у граду се налазило само око 
200 немачких војника, углавном старији, као и неискусни младићи, али већ на јесен, са обновом 
активности покрета отпора, долазе нове јединице. Али, будући да је сцена нових активности 

                                                           
123 М. Јовановић, н. д., 67-68. 
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отпора била постављена даље од града, у њему, као и његовој непосредној околини, интензи-
виране су различите привредне, културне, просветне, спортске и друге свакодневне активности. У 
томе им је на руку ишло и опште стање, не само у земљи. Фронт пред Москвом је стао и Руси нису 
напредовали. На западу није било ни трага од искрцавања савезника. Зима 1942. године била је дуга и 
хладна. Истовремено је изгледало као да се бес окупатора стишава.  

Упркос свему ситуација у Србији није била нимало охрабрујућа. Званична пропаганда истицала 
је како је Србија пребродила своје најтеже дане и да постепено прилази новом поретку у Европи. 
Слике краља Петра изложене су јавно по надлештвима; српска влада успела је да организује 
управни апарат, а село је подстицано да обради сваку стопу земље, како на јесен не би било глади. 
Велики огласи позивали су „вредног српског радника“ на рад у Немачку. Низале су се слике 
пријатног и доброг живота у земљи национал-социјализма, са јасним асоцијацијама. Радници су 
позивани да иду у Немачку на рад. Ваљевски судија Јовановић се сећао да „одзив није био бог зна 
какав“. Неки су одлазили из економских разлога, а појединима је главни мотив био везан за склањање 
због несигурних времена: „Немају други излаз да измакну полицијском њушкању него да се пријаве за 
тај добровољни рад“. 124 

Пропагандни плакати који су промовисали одлазак у Немачку на рад и Ваљевци Добрила и 
Михаило Тешић у Немачкој, где су се упознали и венчали  

(породична колекција Драгољуба Тешића Теше) 

Окупационе власти су, ради стварања привида регуларног живота у окупираној држави, не само 
дозволиле, већ и подстицале рад кафана. За дочек Нове 1943. године: „у две кафане, Гранд и Јадар, 
народно весеље трајало је до у ситне сате, с дозволама командантуре за ноћно кретање“. У Ваљеву, где 

124 М. Јовановић, н. д., 84. 
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је пре рата било три – четири „музике“, сада је било четрнаест. Већину су организовали Роми који су 
претходно били војни музичари по различитим гарнизонима, али су се по окупацији вратили у своје 
родно место. Једну занимљиву анегдоту из кафанског живота записао је судија Јовановић: 

„Цигани су били неко време као нека послуга у командантури; носили су немачке униформе, али 
оружје нису имали. Отац једног таквог правдао се у кафани: Убио би га што ме под старе дане 
осрамоти, али ми жао сто Срба да оде за његову пасју главу“.125  
 

         
  

Различити наслови из оновремене штампе 
 

Биоскопске представе су редовно оджаване, а 
млађи суграђани су се свако вече окупљали на корзоу. 
У граду, у сали соколане је повремено радило и 
позориште, које је у центру града имало и своју летњу 
сцену, а често су гостовале и позоришне дружине са 
стране, како оне путујуће, тако и стални ансамбли из 
Београд. Спортски живот је интензивиран и органи-
зована су различита спортска надметања; пре свега 
фудбалска и боксерска. Приређивана су честа преда-
вања која је у Гранду организовао Коларчев униве-
рзитет, као и други организатори.126 Између осталога 
обновљен је и рад читалишта, а покренута је и 
иницијатива за оснивање окружног музеја у Ваљеву, о 
чему је детаљно известила Обнова. У броју од 15. 
јануара 1943. године овај лист је обавестио читаоце да 
акција оснивања музеја у Ваљеву „није новијег 
датума“, али да раније није била реализована. Музеј ће 
бити смештен у „конаку Фочића Мехмед аге“, а 
„највећи део овога музеја биће посвећен породици 
Ненадовић“. Међутим, ова активност није реализована, 
као и многе сличне покренуте широм Србије.  

                                                           
125 М. Јовановић, н. д., 75. 
126 Исто, на више места. 

 

 
 

Министар пољопривреде Веселиновић 
испробава Вистадов плуг на економији 

Пољопривредне школе 
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Велика пажња је поклањана и развоју привреде. Станковић, власник Вистада, чију производњу 
војног материјала су окупационе снаге ставиле под своју контролу, осмислио је и развио нови цивилни 
производни програм, пре свега везан за производњу пољопривредне опреме. Конструисани су и 
произвођени различити плугови, мотике, ашови, копачице, сејачице, комплетан програм за 
пчеларство, од кошница, преко центрифуга, до справа за топљење воска. Постојао је и програм за 
воћарство, у оквиру ког су произвођене и прскалице и муљачи. 

Лист Српски народ је 22. јула 1944. године известио читаоце да је на великој изложби различитих 
производа која је организована у Пољопривредној школи „највеће интересовање привукла вршалица 
са гасним мотором – то је прва вршалица израђена код нас“. На тој изложби је био присутан и 
министар пољоприведе Веселиновић, који је на школском имању лично испробао један од плугова 
произведених у Ваљеву.  

Ново време је 9. новембра 1943. 
године обавестило читаоце да је у 
Ваљеву Радомир Ивановић основао 
предузеће Колубара, које производи 
воћне сокове и џемове, у оквиру кога 
постоји и погон за производњу амбала-
же, а да има намеру да „воће претвори у 
прах, што је најновији и најкориснији 
начин прераде воћа“. Отваране су и 
различите едукативне изложбе, међу 
којима и лековитог биља. Истовремено, 
додатна пажња је поклањана и уређењу 
града. Између осталога изграђена је 
канализација у неким од централниг 
градских улица. Тако је о радовима те 
врсте у улици краља Александра 23. 
октобра 1942. године извештавало Ново 
време. 

Значајну улогу у неким од радова на 
уређењу Ваљева имала је и радна чета 
Националне службе за обнову коју су 
чинили градски и сеоски омладинци. Чета 
је формирана у мају 1942. године. 

Ново време је 23. септембра 1942. 
писало и како су 108 омладинаца, под 
руководством окружног референта Радо-
вана Петровића за неколико месеци попр-

Припадници Националне службе раде на постављању 
калдрме у улици Краља Александра  

(Збирка фотографија НМВ) 
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авили 30 километара сеоских путева, подигли два моста преко Колубаре, од којих је један дугачак 
преко двадесет метара. Поред тога, поправили су и неке сеоске мостове које је „уништило време или 
комунисти у својим акцијама“. Такође су радили и на регулисању обала речице Љубостиње, али и на 
исушивању неких бара у околини Ваљева. У тренутку објављивања чланка главна активност 
омладинаца је била „изградња градских улица од ситне коцке“. Наглашено је да омладинци раде седам 
сати дневно и да током рада имају обезбеђене оброке, који су „веома квалитетни“. 

 „Не клопара дрво на ципелама службе 
рада само на оправци мостова, гради се и ново 
игралиште. Одигравају се недељом фудбалске 
утакмице. Ваљево сада има повлашћено 
позориште, чији чланови су стигли са 
београдске периферије да се прехране у овим 
гладним годинама. Овако се може живети и 
чекати да Немци оду“.127 Ова занимљива 
опаска судије Јовановића се односи на долазак 
позоришне трупе „Београдско мало 
позориште“ Душана Животића, који је 
средином 1942. године са градским властима 
потписао уговор по коме је његова трупа 
постала општинско позориште. Добила је на 
употребу зграду Соколског дома, иза суда, уз 
ослобођење плаћања трошкова коришћења 
електричне енергије и воде. Формирана је и 
летња сцена на отвореном простору. За мање 

од годину дана, до априла 1943. године, ово прво ваљевско стално професионално позориште је 
одиграло око 300 вечерњих представа и око 40 дневних за децу. 128 По свему судећи, летња 
позоришна сцена се налазила на неизграђеним парцелама у центру града, у Поп Лукиној улици, 
педесетак метара северно од Официрског дома, са леве стране улице. 

Ипак, упркос идиличним новинским вестима, ратна немаштина се у граду и те како осећала, 
нарочито током зиме 1943. године. У таквој ситуацији „присећао се Ваљевац и своје родбине на 
селу, за коју у мирним данима није много хајао. Сетио се старе задруге, и да има тамо нешто 
неподељено, љуби чупаве стричеве које дотле није видео, обилази стара кумства по селу, и 
богами, враћа се са животним намирницама“. „Има кућа које су се претвориле у смишљена 
друштва за међусобно политичко осигурање; данас ја чиним теби, сутра ти мени“.  

Цене прехрамбених намирница јесу биле максимиране, али су сељаци ипак подизали вредност 
својих производа. Зато су неретко избегавали одлазак на пијаце и робу продавали по кућама. Црна 
                                                           

127 М. Јовановић, н. д., 88. 
128 Ж. Јовановић, н.д, 167-169. 

 

 

 
Приликом рушења куће у Поп Лукиној улици, 
саграђене после Другог светског рата, на зиду 

суседне куће се указао деценијама скривен натпис:  
„Каса : Позориште Србије“  

(фото: В. Кривошејев) 
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берза је цветала, због чега су возови били стално препуни. Судија Јовановић је за месец јуни 1943. 
године примио плату од 3.478 динара и са њом није могао да купи ни два кила масти, или 30 
паклица цигара. Да би се прехранили грађани су продавали различите ствари из својих кућа. 
„Продаје се оно без чега се може. Купује се оно што се на астал изнесе.“129 

У Ваљеву, као и у другим градовима по Србији, су радили чиновници, избеглице из 
различитих крајева окупиране и распарчане Југославије. Савременик јетко примећује да је већина 
од њих ћутећи делила судбину својих нових комшија, али је било и оних који су „грдили Србију у 
којој су главу склонили“. Тако је један Црногорац, судија, јадиковао за својим плацевима у Новом 
Саду, имао их је двадесет, а у ову „шугаву“ Србију пренео је једанаест пари одела и 
„халбцилиндер“. Једном „мајстору са мора“ овде не може да живи супруга, па он као самац, „не 
оставља на миру гимназисткиње“. Војвођани се чуде зашто овде ни пре рата није било путера, 
милерама и шлагобрста, Личани, пошто помало знају немачки, „финансују и жандаришу“, а 
Босанци, сада грде Хрвате, као што су пре рата грдили Србијанце. А ту су и избеглице Словенци, 
са веома чврстом организацијом, окупљени око свог велечасног и католичке капеле у старој 
касарни. А Словенке су, уз помоћ фелжандарма куповале по максимираним ценама, и то не само 
на пијаци, већ и на уласку у град. 130  

Са једног од бројних зборова у Официрском дому (Збирка фотографија НМВ) 

129 М. Јовановић, н. д.,84, 97-99, 129-131. 
130 М. Јовановић, н. д., 97-98. 
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ОБНОВА БОРБЕНИХ АКТИВНОСТИ 

 
Како је већ наглашено, крајем новембра и почетком децембра 1941. године немачке јединице 

су извршиле ударе на главне штабове и партизанског и равногорског покрета, после којих се 
руководство повукло у Босну, односно у Црну Гору. Обезглављене партизанске јединице су се, уз 
непрестано осипање, још пар месеци кретале на терену ваљевског краја, да би потом биле у 
потпуности разбијене, док су се равногорци или пасивизирали или легализовало. У сваком 
случају, пре почетка пролећа стање се у великој мери смирило. 

Немачка војска је и даље у Ваљеву, „али то су педесетогодишњаци, кривих ногу, у неким 
црним панталонам, промарширају с пушком о рамену, отпевају Хој-ла-рија, Хој-ла-ра“, нема их 
много, а песма се ори још када крену од касарне.131 Главне напоре на одржавању окупационог 
реда и поретка чине формације квислиншких власти, стража и добровољци, за које судија 
Јовановић примећује да су то углавном млади, понеки скоро дечаци. Они певају о младој војсци 
краља Петра, а заједно са Немцима иду да се боре „против браће исте крви, а можда је тамо стара 
војска краља Петра“.132 

Упркос свим настојањима окупационе управе да се живот у граду одвија као да је ситуација 
регуларна, од почетка јесени 1942. године проблеми које је имала са устаницима су обновљени; не 
у интензитету и на начин како је то било током јесени претходне године, али стање се знатно 
променило. До те промене су довели устаници и једног и другог покрета. Ипак знатно веће 
проблеме, све до пролећа 1944. године окупационе власти у ваљевском крају су имале са равно-
горцима, него са комунистима. Како бележе извори Недићеве владе, у Ваљеву је расположење 
народа у већини било англофилско: „Ово расположење дошло је као природна последица чињенице да 
је највећи део присталица Драже Михаиловића из овога краја и да он своју акцију води у овој 
околини“.133 

Велика већина партизана која је узела учешћа у устанку, до пролећа 1942. године била је 
ликвидирана. Многи су изгинули у борбама са Немцима у одбрани слободне територије, а већина 
настрадала или била заробљена приликом слома групе одреда у ваљевском крају у зиму и пролеће 
1942. године. Истовремено откривени су и ухваћени многи илегални чланови партије и њени 
симпатизери. Тако је њихова организација разбијена не само у шуми, већ и у граду, али је насто-
јала и да се консолидује. 

Хапшење сарадника и помагача комунистичког покрета у вароши и околним местима у 
великој мери је отежало рад на терену. Тиме је сужена база за регрутовање како нових чланова КП 
и СКОЈа, тако и нових бораца, чиме је утицај партије у ваљевском крају знатно умањен. У пролеће 
1942. године, после краха устанка, распада партизанских јединица и хватања њихових бораца и 
симпатизера у ваљевском крају било је и даље раштркано 47 чланова КПЈ. Створен је и нови 
                                                           

131 М. Јовановић, н. д., 85-86. 
132 М. Јовановић, н. д., 107. 
133 ВА, НДА, 61–4–9. 
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Окружни комитет партије. Посебно упориште и средиште илегалне активности имали су у граду 
Ваљеву (упоришта у „Вистаду“ и у средњим школама), где је организацијом руководио Љубомир 
Петровић Мингеј. Штампали су летке и илегалне новине, прикупљали прилоге за партизане, чак и 
помогли бекство из затвора партијске функционерке Милке Минић.134 

Пошто је ваљевска партијска 
организација је успела да обнови свој 
рад, покушала је да формира и нову 
партизанску јединицу. После 
вишемесечног обустављања борбених 
дејстава окупационе власти у ваље-
вском крају неколико месеци нису 
имале тежак задатак, али „при крају 
лета поново је почело убијање. У селу 
Рајковићу убијено је ноћу седам 
љотићевих добровољаца. Испрва се 
није знало да ли су их убили четници 
или партизани. Љотићевци су били 
неодређени, али као да су се алузије 
односиле на Дражиновце. После је, 
кажу Гестапо похапсио неколико 
младих радника у Вистаду, који у 
време када су добровољци побијени 
нису долазили да раде у фабрици. 
Као, учествовали су, придружили се 

тамо једној мањој, добро прикривеној групи партизана, и онда се вратили“.135  
Наведена активност је заиста била дело ваљевских партизана. Одлука о поновном оснивању 

Ваљевског народно ослободилачког одреда, сада под именом „Жикица Јовановић Шпанац“, 
донета је током августа, а првих 17 бораца су се састали 20. септембра. Уследило је поменути 
напад на љотићевску постају у Рајковићи, а спровођене су и друге герилске акције: сечење телефо-
нских линија у околини Љига, напад на жандаре у Мравињцима, и сл.136  

Одговор окупационих власти је био жесток. На терену су вршене потере, после којих су тела 
погинулих партизана била изложена на тргу у Ваљеву.137 Истовремено је уследила и нова велика 
провала у ваљевску партијску организацију, коју је Специјална полиција у целости разбила. На 
саслушању у полицији секретар МК КПЈ за Ваљево Катарина Каја Мутић одала је под тортуром 

134 Ж. Јовановић, н. д., 132-134. 
135 М. Јовановић, н. д., 90. 
136 Зоран Јоксимовић, „Хронологија 1941-1945“, Гласник Историјског архива Ваљево, бр. 6/1971, 143-144 
137 З. Јоксимовић, н. д. 

Полицијски извештај од 16. априла 1942. године о завршетку 
акције чишћења комуниста и хапшењу породице Ножица 

(Збирка архивалија НМВ; К1) 
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читаву организацију КПЈ у Ваљеву. У полицијској акцији која је уследила ухапшено је 278 особа, 
од чега је за њих 20 истрага показала да су били активни као комунисти и пребачени су за Београд. 
Поједини од њих су завршили у логору на Бањици, где су стрељани. Тако је даља активност 
комунистичког покрета у ваљевском крају за дуго паралисана.  

После стрељања на Крушику, био је ово други по реду 
ударац за партизански покрет у ваљевском крају, овога пута и 
жешћи и кобнији, јер је страдала цела месна организација.138  

У читавом Ваљевском округу средином 1943. преостало је 
око 30 чланова КПЈ, док је на територији истоименог среза 
регистрован само један члан партије!139 

У таквим околностима, што због „провале“, што због 
потере и сталних напада на терену, новоформирани Ваљевски 
одред је фактички расформиран. Наиме, већ крајем октобра 
морао је да се повуче са свога терена и припоји 
новоформираном Првом шумадијском партизанском одреду.140 
На тај начин биће омогућен предах преосталим комунистима и 
створени услови за тражење  
начина за наставак њихових активности. Истина, оне нису биле 
везане за територију ваљевског краја, већ за околне области, 
као и за знатно шире окружење, али је тако сачувано борбено 
језгро. Зона деловања Шумадијског одреда покривала је предео 
Рудник – Букуља, али са повременим упадима и трајном 
тенденцијом да поново створе упориште и око Ваљева. Та 
идеја, међутим, никада није реализована до краја и шире 
подручје Ваљева остало је 1942–1944. године непокривено 
партизанском организацијом. Од краја 1943. борци овога 

одреда су деловали у Санџаку и Босни. Ретко ко од њих је преживео рат. Некадашњи партизански 
командант из ваљевског краја, Радивоје Јовановић Брадоња, постаће пак током 1943. командант 
Главног штаба партизанских одреда за Србију. И током 1943 године је било покушаја активирања 
партијских организација, али су се и оне завршиле провалама, тако да су комунисти углавном 
радили у потпуној конспиративи. 

Са друге стране утицај равногорског покрета је од друге половине 1942. године почео поново 
да се обнавља. У претходним акцијама нису елиминисани сви они који су се у лето 1941. подигли 
на оружје. Равногорци су се добрим делом у првој ратној зими сачували кроз процесе пасиви-
зације и „легализације“, која је подразумевала привремено, циљано прикључивање како војним 

                                                           
138 Венцеслав Глишић, Комунистичка партија Југославије у Србији, Београд, 1975, 339; Ж. Јовановић, н. д., 174-176. 
139 АЈ, ЦК, 1943/485. 
140 З. Јоксимовић, н.д. 

 
 

 
 

Олга Пиргић, ученица Ваљевске 
гимназије, као припадница 

комунистичког покрета ухапшена 
је и спроведена на Бањицу, где је 

стрељана у јулу 1943. године 
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формацијама тако и државном апарату под контролом Недићеве владе, чему су свесрдно помагали 
поједини представници власти. Фактички, легализација није била само начин за склањање и 
очување кадрова већ и за инфилтрирање у редове Недићеве администрације, што је олакшавало 
широк спектар различитих конспиративних активности. 

У таквим околностима, у 
намери да се очувају и обнове 
свој утицај, процесу легализације 
су приступили и комунисти, 
истина у мањој мери, а делими-
чно и на другачије начине. Tај 
процес није био искључиво 
стихијски и одвијао се по налогу 
самог врха КПЈ и партизанског 
вођства у Србији. Сачувано је и 
неколико докумената који о томе 
говоре. ПК КПЈ за Србију је 
фебруара 1942. наложио ОК 
Пожаревац да предузме следеће 
кораке: „Да наши другови улазе у 
организације које се стварају при-
силно, уколико не може да се 
спречи њихово стварање, као што 
су сеоске страже, кулаци итд. 
Слати пропагандисте међу неди-
ћевце, четнике свих врста и свуда 
где се окупља народ било милом 
или силом.“  

У другој половини године 
остало се при истом ставу, о чему 
говори и инструкција ОК Ваље-
во: „Потребно је да створите оба-
вештајни апарат у редовима 
самог непријатеља на најконспи-
ративнији начин, о чему би знао 
и водио рачуна само један члан 

Извештај о стању у Ваљеву, послат из градске полиције управи 
Специјалне полиције 23. априла 1943. године (ИАБ) 
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руковотства.“141 У партијској организацији Ваљева месни комунисти послушали су инструкције 
врха КПЈ и такође се на својеврстан начин легализовали, али не само код домаћих органа власти, 
већ и код окупатора. То су запазили и обавештајни органи СДС из овог места. Из Ваљева је за 
Београд, 23. априла 1943. године послат поверљив допис следеће садржине: „Запажено је да 
комунисти, нарочито у последње време, имају нову тактику: стављање у службу окупаторских 
власти да би се сачували од прогона. Потказују и денунцирају исправне Србе, као људе Драже 
Михаиловића, а нарочито оне који им сметају. Немци радо примају овакве људе и заштићују, јер 
акцију људи Драже Михаиловића сматрају опасном. И због тога су, изгледа, преузели вођење 
истраге над комунистима, те поједине од њих, које пусте на слободу, искоришћавају као своје 
конфиденте.“142 

И док поједини комунисти, чија је организација у Ваљеву разбијена, на овај начин настоје да 
сачувају како свој покрет, тако и себе, равногорци су прешли на нову фазу деловања. Претходна 
фаза пасивизације и легализације је потрајала нешто дуже од пола године, до пред крај лета 1942. 
А пре тога, још пре краја зиме, немачке окупационе власти су од својих српских сарадника 
тражиле својеврсно „прочишћавање“ редова владиних четника, уз изричиту забрану пријема 
Михаиловићевих људи. Уз прочишћавање људства, реализовано је и премештање у удаљеније 
крајеве. 

До краја године сви одреди владиних, легалних четника су расформирани. Део људства је 
распоређен у регуларне Недићеве јединице, пре свега у одреде Српске државне пољске страже, 
добар део се пасивизирао, али је код својих кућа наставио да води пропаганду против Михаи-
ловићевог покрета, док је део успоставио контакте са равногорцима, или су им се директно 
придружили.143  

Пре тога, крајем лета 1942. године, генерал Михаиловић је послао на терен мајора Пало-
шевића. Он је добио задатком да активира покрет и формира нове борбене јединице. На терену му 
је, у том науму највеће проблеме правио стари командни кадар владиних четника, али је успео да 
спроведе директиву. Легализоване равногорске старешине су већ почетком јесени напустиле места 
у којима су службовали, вратиле се илегално у ваљевски крај и почеле да обнављају мрежу 
сарадника, окупљају пасивизиране и формирају нове борбене јединице ради спровођења гери-
лских метода отпора. Кроз процес реорганизације Равногорског покрета у ваљевском крају у 
октобру 1942. године је војни део покрета генерала Михаиловића и званично понео назив Југосло-
венска војска у отаџбини, а у оквиру ње је формиран Ваљевски корпус ЈВуО. За његовог 
команданта именован је најпре поручник Нешко Недић, да би га, по његовом заробљавању 
заменио поручник Милош Радосављевић. 

Ове активности нису промакле окупационим снагама. „Још почетком јесени 1942. године 
окупаторске власти, непосредно и преко српске владе, почеле су да хапсе десничаре, националисте 

                                                           
141 АС Ж, Ђ–24. Директива ПК КПЈ за Србију ОК КПЈ Ваљево, 21. 10. 1942. (нерегистровано). 
142 ИАБ, УГБ, СП–IV–206; СП–IV–273. 
143 Видети: Б. Димитријевић, н. д., 79-85. 
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блиске Дражи Михаиловићу, пошто су после ликвидације партизанских одреда у Србији једино 
они остали као сметња окупационој владавини. /.../ У заробљеништво су одведени и други активни 
и резервни официри, од којих су неки били у Недићевој Српској државној стражи. /.../ Другог дана 
Божића дотерано је оданде (из Пауна) десетак талаца. Онда су ухапсили у Ваљеву тројицу, у срезу 
Тамнавском 37, сви осумњичени да су Дражини симпатизери. После неколико дана похватано је 
око 150 из Пауна и околних села. /.../ Касније су сви спроведени за Београд. /.../ Таоци су могли да 
буду стрељани у случају да буде убијен неко од Срба чија функција има значаја за окупаторску 
власт. /.../ Тако је у ваљевском округу убијен председник у Крчмару, Милисав Јовановић. За 
његову главу стрељано је 10. фебруара на месту погибије 10 талаца, међу њима три Гогића, све 
сељаци похватани раније у Паунама и околини“.144 

Свештеници из Бранковине, отац и син, Чедомир и Алекса Вићентијевић су крајем 
1942. године, као симпатизери ЈВуО затворени у логор на Бањици; стрељани су 

заједно у Јајинцима у априлу 1943. године 

Поред затварања и стрељања талаца немачке и добровољачке снаге су се активно укључиле у 
борбу против равногораца. У ноћи између 5. и 6. децембра 1942. године Немци и добровољци су у 
селу Стапар напали одред под командом Николе Калабића. На попришту борбе остало је пет 
мртвих бораца ЈВуО.145 Следећег дана (6. децембра) у наставку потере у селу Грабовица ухапшен 
је поручник Нешко Недић. Заробљени су још Добросав Андрић из Ословића и Ранко Јеремић из 
Ваљевске Каменице. Погинуо је поручник М. Витас. Обавештајни одсек СДС–а известио је 7. 

144 М. Јовановић, н. д., 93-95. 
145 Б. Димитријевић, н. д., 76. 
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децембра: „Ови четници налазили су се у кући Драгољуба Спасојевића, а имена поубијаних још се 
не знају“.146 Поред наведених бораца, приликом „затварања круга“ заробљени су и неки од цивила 
– сарадника, између осталих и свештеници из Бранковине, отац и син, Чедомир и Алекса
Вићентијевић. Истовремено је и широм Србије спроведено масовно хапшење свих осумњичених 
за сарадњу са „ДМ покретом“. У овиру тих превентивних активности су и расформирани одреди 
легалних четника, у које немачка команда више није имала ни минимум поверења. 

Заробљени припадници ЈВуО и њихови сарадници су спроведени на Бањицу. Димитрије 
Ђорђевић, који се тада такође налазио у логору, забележио је Недићев исказ пред немачким 
иследницима: „Ја сам југословенски официр. Не признајем капитулацију. Моја је дужност да 
чиним оно што сам чинио – ваше је да ме спречите. Шта бисте ви радили да сте којим случајем у 
мојем положају?“147 Недић се са групом сарадника и официра ЈВУО из Бањичког логора спасао 
бекством октобра 1943. године. Био је то јединствен случај бекства логораша са Бањице, органи-
зован у сарадњи ваљевских и београдских равногораца.148 А поједини од заточених сарадника, 
међу којима и бранковачки свештеници Вићентијевићи, су претходно стрељани. 

Пропагандни плакати окупационих власти усмерени против Равногорског и Комунистичког покрета 

За разлику од сличних акција које су непосредно пре тога окупаторске оружане снаге спровеле 
против комунистичке организације, и скоро је потпуно разорили, доводећи до њеног пасивизи-
рања, ова акција против равногораца није имала такав ефекат. Покрет није разбијен, и наставио је 
са новим активностима. 

У таквим околностима Михаиловићеви људи су од краја 1942. године почели да спроводе 
широк спектар герилских акција усмерених против исто тако широког спектра противника. 
Кренули су у акцију против доушника окружних власти и Немаца, геманофила и оних који који су 
били у окупационом апарату, а нису били спремни да подрже ЈВуО, као и комуниста и њихових 

146 ВА, НДА, 26–6–33. 
147 Д. Ђорђевић, н. д., књига 1, 153. 
148 Данас се у Музеју Бањичког логора (музејско одељење Музеја града Београда) налази и пано са музеографском 
нарацијом посвећен заробљавању и бекству Нешка Недића.  
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симатизера. Групе равногораца су крстариле тереном, који су држале под контролом, изводиле су 
различите герилске нападе, усмерене према саобраћајницама и комуникацијама, а такође су ноћу 
упадале у градове и одводиле „партијске теренске и позадинске раднике“. Они су обично 
налажени побијени по оклоним врзинама и забранима. Они који су били прогоњени због сарадње 
са окупатором или Недићевим властима, имали су некада исту, а некада бољу судбину. Било је 
случајева ликвидације, али су чешће јавно батинани, или су морали да плате големе суме за 
глобу.149 

Тако је од почетка 1943. године у ваљевском крају, али и широм Србије, почела да се понавља 
ситуација из јесени 1941, а делом и зиме 1942. године, коју су проузроковала „лева скретања“, али 
сада са другим актерима.  

Припадник ЈВуО, са аутоматом Стен Мк2 и припадници партизанских јединица, са аутоматом Стен Мк2 и 
пиштољем Браунинг ХП М35 (Збирка фотографија НМВ) 

149 Б. Димитријевић, н. д, 92. 
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АУТОМАТ СТЕН Мк2: СТЕН је назив за серију британских аутомата из Другог светског рата. То је скраћеница 

од имена конструктора Шепарда (Shepherd) и Тарпина, уз додатак ЕН, што означава Енфилд, место где је 
била смештена Мала краљевска фабрика оружја. Њихова производња почела је 1941. године. Конструисано 
је пет различитих модела, са више подмодела. Модел Стен Мк2 је био познат по једноставној конструкцији 

и веома ниским трошковима производње, што га је чинило идеалним оружјем разних покрета отпора и 
устаничких група. Достављан је и припадницима ЈВуО, а пред крај рата и партизанима. Конкретан примерак 

је припадао функционеру КПЈ Сретену Читаковићу. 
 

 
 

ПИШТОЉ БРАУНИНГ ХП М35: Полуаутоматски пиштољ у Србији познат као „Белгијанац“. Основа за 
конструкцију је био Баунингов Колт 1911. Поуздан, издржљив и веома добар службени пиштољ због чега је 

током Другог светског рата коришћен и од стране Савезника и од стране сила Осовине. Конкретан примерак 
јесте ратни трофеј партизанског првоборца и члана Главног штаба НОП одреда Србије Милорада Мила 

Милатовића. 
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РАСПЛАМСАВАЊЕ СУКОБА 

Током 1943. читав Ваљевски округ био је премрежен позадинским организацијама ЈВуО. Цив-
илне власти, које су на терену успоставили Равногорски одбори, готово су у потпуности потиснуле 
оне које је раније изградила српска влада. Они су преузели организацију смештаја, исхране и 
снабдевања јединица, формирали обавештајну службу, у сарадњи са војним командама 
припремали мобилизацију људства и преузели бригу за решавање разних сеоских размирица.150 

О расположењу народа у ваљевском крају у то време сведочи и извештај Специјалне полиције 
из Ваљева, начињен у пролећа 1943. године, са описом „опита“ који је учинио командант 1. 
батаљона Српског добровољачког корпуса у Ваљеву. Он је преобукао петнаестину добровољаца у 
разна цивилна одела и маскирао их као партизане, са петокраким звездама, па их послао по селу да 
траже храну, преноћиште и другу помоћ, као и обавештење о кретању страже и добровољаца. 
„Иако су били наоружани, сељаци су им свугде изразили неповерење и одбили их, осуђујући 
њихов рад, као партизана, као штетан. /…/ Сматра се да на територији округа ваљевског има око 

сто одметника националиста, 
који се називају Дражиним људи-
ма. /…/ Ови одметници су у овој 
години, на територији округа 
ваљевског заклали око 25 лица, 
истакнутих левичара, а скоро су 
у једном селу батинали попа и 
учитеља, као Збораше. /…/ Када 
би између добровољаца и страже 
било више разумевања и слоге, 
могли би заједничким акцијама 
на терену користити много више. 
Међутим запажа се велики 
антагонизам код њих. Стражари 
мисле да су добровољци полити-
чки експоненти Љотића, те их не 
трпе, нарочито због тога што су 

од некуда потпали под сугестију комунистичке пропаганде да су Љотићевци петоколонаши. 
Добровољци пак сматрају стражу Дражином и ако за ово немају разлога.“151 

Ваљевски корпус (Горски штаб 83), формиран у октобру 1942, током 1943-1944. покривао је 
својим деловањем територију три среза Ваљевског округа, са три своје бригаде: Колубарска, 
Ваљевска и Подгорска. Бригаде су се даље делиле на батаљоне, а ови на чете; попуњавало их је 

150 Б. Димитријевић, н. д., 160-164. 
151 ИАБ, УГБ, СП–IV–206.  

Изградња цркве на Краљевом брду у Лесковицама 1943. године,  
у организацији припадника ЈВуО (Збирка фотографија НМВ) 
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стално, активно људство („илегалци“) и знатно бројнији, мобилисани састав. Командант 
Ваљевског корпуса био је најпре поручник Нешко Недић, један од првих ваљевских равногораца, 
затим кратко капетан Реља Додер, па капетан Милош Радосављевић, и коначно, током септембра 
1944, када је ова јединица прерасла у 7. јуришни корпус, поново Нешко Недић. У првој половини 
1944. корпус се налазио у саставу Посавско-колубарске групе корпуса под командом мајора 
Владимира Лала Комарчевића, да би од лета 1944. прешла у оквир 4. групе јуришних корпуса 
мајора Драгослава Рачића.  

Командни састав бригада чинили су углавном нижи официри (активни или резервни), а 
батаљона и чета подофицири који би, у складу са заслугама стеченим у борби, били и унапре-
ђивани у официрске чинове.152 Током читавог свог постојања, јединица се суочавала са низом 
проблема, од чега се као главни наметнуо недостатак оружја и муниције.  

Супротно стереотипима који постоје у јавности, и ова јединица, као и њен конкурентски 
покрет, регрутовала је људство претежно на сиромашном селу. Њеним војницима константно је 
недостајало адекватне војне опреме, униформи, чак и обуће. У лето 1944. неки батаљони из њеног 
састава имали су и по 15% босих људи.153 Тако, када је у мају 1943. године у Причевићу, извршен 
напад на аутобус од стране четника Николе Калабића, власти су првобитно мислиле да је то акција 
партизана: „Нападачи нису имали никаквих партизанских знакова на себи, нити је који од њих 
препознат као партизан, али се по начину и времену напада и по томе што су неки били врло рђаво 
одевени и боси, закључује да су ово били партизани“.154 

Овакво стање, уз дуг боравак у шуми, без већих офанзивних акција, временом је допринело и 
опадању дисциплине. Зато су у одсудној бици за Србију, у другој половини 1944. године, при 
судару са тада знатно опремљенијим партизанским јединицама, све ове инфериорности испливале 
на видело и показале се као кључне у поразу које су снаге ЈВуО претрпеле на терену. 

Поред Ваљевског корпуса у Ваљевском округу је деловала још једна формација ЈВуО. Била је 
то Горска Краљева гарда (Горски штаб 21А). Гарда је била јединица ранга корпуса, која није 
имала своју територију као остали корпуси ЈВУО, што је отежавало попуну људством. Зато је у 
пролеће 1943. године њен старешна Никола Калабић, јединицу која је до тада била стационирана у 
Шумадији (Опленац и Орашац), преместио на територију ваљевског краја. Калабић је сматрао да 
ће доласком на овај терен, који је добро позбавао, и где су га познавали, моћи да изврши 
мобилизацију. При томе је са једне стране „заобишао“ органе Ваљевског корпуса, а са друге 
стране својим бахатим понашањем почео да ствара озбиљан проблем у раду ЈВУО. Одмах су 
почели сукоби са официрима Ваљевског корпуса. 

                                                           
152 Б. Димитријевић, н. д., 310-311. 
153 Б. Димитријевић, н. д., 170-172. 
154 ИАБ, УГБ, СП-IV-206. 
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Милош Радосављевић се 19. маја жалио на „неправилан, неумесан и необазрив” рад старе-
шина Гарде, уз потцењивање људства Ваљевског корпуса. Сматрао је да су непотребна 
прогањања, хапшења и убијања Равногораца, која су вршили Немци и добровољци, била изазвана 
неправилним радом Калабићевих људи. Њихова кретања, као и мобилизација су били превише 
јавни, па окупатор одмах све сазна. Уз то је врешено и насилно мобилисане људства, које је већ 
било на мобилизационим списковима Ваљевског корпуса, а „извршена су и многа стрељања, о 
којима се ништа не зна“.155 Наредник Б. Рафаиловић из Ваљевске бригаде покушао је 20. маја да 
разоружа неке људе из Гарде: „Хтео сам да извршим добијено наређење, али сам одлучио да то не 
учиним, јер би много морално дејствовало на народ“.156 Многи људи су претучени: „Стана Терзић 
је стара око 50 година, а тучена је до изнемоглости, тако да још лежи у постељи.“157 

Никола Калабић са саборцем (Збирка фотографија НМВ) и Милош Радосављевић (Породична колекција 
Владе Радосављевића)  

Војници су се недолично понашали: Иван Симић, војник Гарде, прошао је кроз мој реон пијан, 
ишао је кроз село и викао: Ја сам Дражиновац и ја само кољем, добио сам Карађорђеву звезду јер 
сам много поклао! Затим је многе жене јурио и још многе глупости је правио“. Калабићеви 
војници су се по селима кретали јавно, па су Немци о томе извештавани још истога дана. 
Породице одбеглих војника туку се и малтретирају, „па исти траже заштиту код Недићевих, 

155 ВА, ЧА, 61–6–5. 
156 Исто. 
157 ВА, ЧА, 62–1–5. 
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Љотићевих, па чак и код немачких трупа”.158 Страдање недужних продужило се и у летњим 
месецима: пребијани су родитељи обвезника који нису затечени код својих кућа. Свакодневне 
појаве биле су ситне пљачке, пијанчења, уз шенлучење (неконтролисано трошење муниције) и 
јурење за женама, које су често премлаћиване или шишане до главе, а можда је било и истине у 
образложењу да се радило о женама које су „проводиле блуд”. Велике суме новца трошене су, 
опет, на проститутке. Калабић је присилно сакупљао новац, уз претњу смртном казном. 
Одузимана је храна, вршена су убиства, чак и оданих равногораца. Један од злочина било је 
убиство наредника Милана Пантића из штабне чете Ваљевског корпуса, а које се догодило 14. 
јула. Пијани Калабић је истом приликом претукао потпоручника Милисава Остојића, команданта 
1. батаљона Подгорске бригаде. С упереним пиштољем истерао је Радосављевића напоље и 
окупљеном свету и војницима почео је да виче: Народе, ово је поручник Радосављевић, најстарији 
Равногорац, највећи јунак ваљевског краја, ј... му мајку, али је бумбар, ја ћу њега научити 
памети“.159  

  

 
  

Запис из Књиге умрлих цркве у Причевићу о убиству Милана Пантића: „заклан пред кафаном“ 
 
Радосављевић се из Калабићевог загрљаја смрти извукао тек сутрадан увече због наводне 

одсутности капетана Реље Додера, команданта Колубарске бригаде. Калабић је поручио да ће и 
Додера, чији је кум био, да закоље јер је усташа. Разочарани Радосављевић је 31. јула о овим 
догађајима писао капетану Звонимиру Вучковићу, команданту Првог равногорског корпуса, 
следеће: „Калабић прави чуда овде код мене на терену, све без потребе и циља, само на штету 
народа и организације. Писао сам Чичи и молио га да га уклони одавде, или ћу ја на своју руку 
бити принуђен да са њим расправим оружјем. Код мене на територији целог корпуса народ је 
огорчен према Калабићу горе него према комунистима, Немцима, Љотићевцима и осталим 
противницима, па ако је Чича негде близу, дошао бих код њега да му све изложим усмено, у 
противном, право да ти кажем, не знам шта ћу да радим, с обзиром да ми прети опасност по 
живот, како мени, тако и свим потчињеним ми старешинама од стране Калабића, а хтео бих да се 
то расправи без крви, па према томе учини шта можеш са твоје стране код Чиче“.160 

                                                           
158 ВА, ЧА, 62–5–16. 
159 ВА, ЧА, 62–5–16. 
160 Исто.  
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Команда Србије ЈВУО била је приморана да 25. јула пошаље једног повереника који би 
испитао стање на подручју одговорности Ваљевског корпуса. Он је свој извештај доставио 24. 
августа: све неправилности биле су искључиво везане за Горску гарду. Известилац је утврдио да 
су гардисти заклали шест људи (једног свештеника) који су били „исправни Срби”, а извршена су 
и многа друга убиства за која још нису прикупљени докази. Старешине Гарде, потпоручник 
Негован Арсенијевић, наредник Бркић и други, опљачкали су од народа на име „добровољне” 
помоћи 1.600.000 динара. Потпоручник Станко Танасијевић, командант 1. батаљона летеће 
бригаде Гарде, „злостављао је на разне начине становништво, претио да ће им побити све живо по 
кући и да ће куће запалити”. И други официри (потпоручник Славко Рашевић, наредник Пајић, 
наредник Симић) пљачкали су и отимали од народа, или су силовали: „Молим да се овај извештај 
достави најхитније Господину Министру и да се поведе истрага и да се кривци казне по ратном 
војном закону, будући да оваква дела штете не само раду појединих јединица ЈВУО, већ у 
најозбиљнијој мери и целокупној Равногорској организацији“.161 

Никола Калабић је 31. јула разоружао један одред Српске пољске страже („двојица осуђена на 
смрт“), због чега је протестовао штаб Ваљевског корпуса ЈВУО: „Овакав поступак Калабића 
изазвао је страшан револт код окупатора и народа. Још данас може се очекивати паљење српских 
домова. Јели то спас народа када мора да напушта кућу и да бежи као сваки злочинац? Сваки 
овакав поступак наших људи жигосан је неуспехом и наш даљи рад и поступак онемогућен је у 
народу. Ако слушамо глас народа и чујемо његов вапај, не гурајмо га даље у амбис. Доста је било 
плача и лелека по нашим селима, доста је било згаришта због комуниста, па сад још и ми треба да 
га завијемо у црно“. Тражено је да се Калабић разоружа и протера из ваљевског краја.162  

Убиство сељака Живана Ђурђевића (1891–1943) из Балиновића, почињено 25. маја 1943. 
године од припадника Гарде Николе Калабића, иако недовољно расветљено, у комунистичкој 
пропаганди постало је један од симбола равногорског терора и доцније стигматизације целог (не 
помињу се ни конкретна јединица нити командант) Равногорског покрета. О детаљима овог 
злочина сазнајемо, на основу извора првог реда, само на основу једног писма ОК Ваљево из јуна 
1943. године: „У селу Балиновићу срез ваљевски направили су злочин, по свирепости није било 
равног. Живана Ђурђевића (Продана) члана партије и његовог сина Радомира у чијој су кући 
нашли једног друга (М. К.) кога су у борби убили, повели су на клање, пошто су им претходно 
кућу демолирали а имовину разнели. У путу су их мучили и батинали тражећи им разна признања. 
Кад ништа нису успели таквим мучењем, заложили су велику ватру и спремили се да их пеку 
живе. Тада је син побегао, у бекству су га убили.“ Шта се даље дешавало са Живаном Ђурђевићем 
на Дебелом Брду – да ли су га четници Горске краљеве гарде пекли усијаним гвожђем не би ли 
одао своје партијске везе, што се дешавало и у неким другим приликама, или пекли на ражњу, 
како је наводила партизанска пропаганда, а што није забележено ни у једном другом случају у 
Србији – није до краја јасно. Ђурђевић је од 1942. био члан КПЈ, био је врло активан у 

161 ВА, ЧА, 62–4–32. 
162 ВА, ЧА, 128–1–2. 
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партизанском покрету, а у његовој кући убијен је главом секретар ОК КПЈ. Међутим, није јасно ни 
какво признање су инквизиторским методама покушавали од њега да изнуде. Његови партијски 
другови сачували су сећање да није проговорио. Зато су његов пример истицали као „узор како се 
гине“ и да су комунисти „јачи и од ватре“.163 

ОК КПЈ водила је неко време и Милица Павловић Дара (1915‒1944), пореклом Чачанка, 
професорка књижевности у Ваљеву, која је 1941. отишла у шуму и активирала се као политички 
радник. У ваљевском крају радила је у јако тешким условима, избегавајући све потере дуже од три 
године. Откривена је тек у јуну 1944. у селу Јошева и након неколико дана, без изнуђеног 
признања мреже контаката, ликвидирана у Лелићу.164 

 

 
  

 
 

Записи из Књиге умрлих цркве у Бранковини, о смрти Војислава Лазаревића, припадника СДК  
(„Убијен од одметника из шуме“) и учитељице Радмиле Марковић, („Убијена од стране четника  

Драж. Михаиловића, зато што је била партизанка“) 
 
Између осталих, убијен је и млади свештеник Жика Марковић, из Драчића. Али он је убијен 

револверским метком, што је изазвало сумљу да су извршиоци ликвидације били припадници 
друге групације. Уз то, он је био и Дражин повереник 1941. године.165  

Поред сукоба, тачније обрачуна са комунистичким противницима, припадници ЈВуО су се у 
ваљевском крају редовно сукобљавали и са формацијама квислиншке владе, избегавајући нападе 
на немачке окупационе снаге. На удару су најчешће били припадници СДК, мада је било напада и 
на групе СДСа. Прва таква забележена акција била је тајни улазак у Ваљево 4. новембра 1942, када 

                                                           
163 НМВ, Збирка архивалија 1941–1945. Извештај ОК Ваљево, мај 1943, нерегистровано; Сретен Читаковић, На 

илегалним стазама, Ваљево, 1988 150–153; Народни хероји Југославије, Београд, 1975, књига 1, 229. 
164 Жене Србије у НОР, ур. Боса Цветић, Београд, 1975, 349. 
165 М. Јовановић, н. д., 92. 
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је једна тројка одвела Драгосава, сина Станоја Лазаревића, а 8. децембра бачена је бомба на кућу 
поручника Миленка Поповића, који је учествовао у хапшењу Нешка Недића. 

Приликом потраге за појединим 
љотићевцима јединица Николе 
Калабића је 19. маја у Причевићу 
зауставиле аутобус на линији 
Ваљево – Лозница, али у аутобусу 
су се налази и припадници Руског 
заштитног корпуса, који су отворили 
ватру на нападаче. У том сукобу је 
погинуло пет а рањено шест Руса.166 
За одмазду немачке окупационе 
власти су издале наређење да се 
стреља 250 присталица Драже 
Михаиловића. Судија Јовановић се у 
својим мемоарима Заборављено 
време сећао да је тих дана Ваљево 
скоро опустело. Многи мушкарци 
су, очекујући прикупљење талаца 
напустили град. Вратили су се тек 
када је објављено да су у знак 
одмазде стрељана лица која су већ 
била затворена у логорима. Међу 
стрељанима је био и др Момчило 
Ненадовић, праунук Проте Матеје и 
чукунунук кнеза Алексе Ненадо-
вића.  

Циљано, селективно стрељање 
талаца је била уобичајена немачка 
пракса. У случају када се знало да су 
акцију извршили равногорци или 

комунисти, стрељани су заточени припадници конкретног покрета. Ако се није знао починилац, 
стрељани су и једни и други у истом броју. Иначе, напад на аутобус, као и још једна претходна 
Калабићева акција, када су нестала два Руса, који су изгледа били послати да елиминишу 
Калабића, је довела до престанка рада ваљевског општинског позоришта. Већ после прве акције 
глумци су се уплашили да, у знак одмазде не буду покупљени као таоци и стрељани, а после друге 

166 М. Јовановић, н. д., 118-124. 

Немачко саопштење о стрељању талаца због  
убиства припадника Руског заштитног корпуса 
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су дефинитивно отишли из Ваљева. У њега су се вратили тек у августу наредне 1944. године, а по 
ослобођењу су ислеђивани од стране партизана, зато што су изводили представе током окупације, 
и то у соколани, која се налази тик уз затвор, у коме су многи „другови“ затварани и убијани.167 

Било је и сукоба са формацијама СДС-а, али су они били блажи (а ту је већ постојала и 
својеврсна илегална сарадња). Једна од таквих акција одиграла се у јулу, када је Никола Калабић 
упао у Каменицу и заробио тамошњу посаду СДС-а, што је у Ваљеву изазвало својеврсну „талачку 
кризу“. Наиме, Немци су тражили да се уз Ваљева приведе више стотина талаца, за два официра 
200 и за сваког војника по 50. Градске власти су намеравале да преговарају са Калабићем, али 
нико није хтео да се јави да буде преговарач.168 

После тога, средином септембра 1943. године, Министарство унутрашњих послова српске 
владе известило је да се јавна безбедност на територији већине округа знатно погоршала, „јер се 
пољске станице СДС–а повлаче у веће центре, чиме је велики део територије лишен контроле. 
Осим тога, примећено је појачано деловање илегалних четника према органима државне 
безбедности. У многим окрузима, а нарочито у онима у којима делују добровољачки одреди, врше 
се велики напади”. У првој половини септембра стање јавне безбедности у Ваљеву и околини није 
било повољно због рада „присталица Д. Михаиловића”; 13. септембра у шуму су отишла два 
официра, 10 подофицира и 17 војника СДС–а, с комплетном опремом, а у ноћи између 14. и 15. 
септембра одред од „300 илегалних четника” напао је одред страже у Каменици: „Заробљено 30 
стражара“.169 А неки од тих напада су били и договорени, како би се четници снабдели оружјем. 

Овакве појачане активности су биле плод капитулације Италије 8. септембра 1943. године. 
Тада је створен утисак да се рат неумитно приближава крају и да се може очекивати скори долазак 
западних савезника, тако да сазрева време да се са диверзија прелази на дирекније војне акције. 
Зато је ЈВуО интензивирала своје активности и на територији ваљевског краја долази до низа 
сукоба са припадницима СДК-а. При томе је препоручивано да се позивају српски оружани одреди 
у служби окупатора да се одметну у шуму, ако дође до сукоба пољску стражу разоружавати а „са 
свим љотићевцима поступати по закону шуме“, а ако се на месту напада појаве и немачке 
јединице, треба их „разоружати без жртава за Немце и приводити“ у штабове батаљона.170 

 Већ средином септембра поручник Милош Радосављевић планира већи напад на 
добровољачке снаге на железничким станицама Латковић, Бабајић и Кадина Лука како би се 
растеретила Колубарска бригада „и њена територија очистила од српских издајника, изрода и 
верних слугу немачких”. /.../ Ово је полагање испита за предстојеће борбе за част Краља, слободе и 
Отаџбине, те препоручујем и наређујем свим потчињеним старешинама и војницима да понесу 
што више оружја, муниције, а нарочито бомби“.171  

                                                           
167 Ж. Јовановић, н. д., 167-169; Б. Димитријевић, н. д., 100-101 
168 Ж. Јовановић, н. д., 199. 
169 ВА, НДА, 24–1–27. 
170 Б. Димитријевић, н. д., 104-105. 
171 ВА, ЧА, 62–5–48.; видети и: Б. Димитријевић, н. д., 103 и даље. 
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После „разних препричавања” 
о јачини добровољаца Радосавље-
вић је морао да почетак напада 
одложи за једну ноћ: „Директива 
моја има се у току ноћи између 14. 
и 15. септембра 1943. спровести у 
живот без обзира на јачину 
противника.172 Требало је преки-
нути све телефонске и телеграфске 
везе с Бабајићем и Љигом до 10 
сати увече 14. септембра: „Препр-
еке бранити са правца Милановца 
и са правца Лајковца. Почетак 
напада у 23 часа на знак трубе“.173  

Овај напад је био потпуно 
неуспешан. Сутрадан (15. септе-
мбра) Радосављевић се повукао у 
Цветановце: „Немам везу ни са 
ким, јер су сви одступили пре 
мене. Синоћ, када је напад отпочео 
и када сам дошао са људима, 
ништа нисам имао ни лево, ни 
десно. Чета која ми је дошла у 
помоћ, остала је у шуми. 
Потпоручник Илић једва је дошао, 
и то позади у један поток, па напад 
није могао никако успети када 
старешине нису предњачиле при-
мером“.174 

Зато је нови напад, који је предводио ваздухопловни поручник Милосав Грбић, са својим 1. 
батаљоном Колубарске бригаде против „издајица српског народа, одрода Љотићевих 
добровољаца, верних немачких слуга“ био знатно успешнији. Напад је спроведен 25. септембра. У 
Боговађи је заустављен воз у коме су се налазили Немци и љотићевци. Немци су разоружани, а 
љотићевци су успели да се извуку. Предвече истога дана нападнут је и један камион пун 
љотићеваца, који су били у акцији претреса терена у околини Лајковца. У овим акцијама је 

172 ВА, ЧА, 63–1–6. 
173 Исто. 
174 ВА, ЧА, 63–1–7. 

Наредба Милоша Радосављевића о похвали Милосава Грбића 
издата поводом успешног напада на СДК 25. 09. 1943 
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заплењено је митраљеза, 22 пушке, 1 бацач, 50 бомби, 2 моторцикла и један камион. За заслуге у 
тим борбама против „непријатеља српства“ посебно је похваљен командант првог батаљона 
Колубарске бригаде, активни ваздухопловни потпоручник Грбић Милосав.175 

Поред сталних сукоба са 
добровољцима припадници ЈВуО су 
наставили и ликвидације комуниста, и 
то не више само по селима већ и у 
самом Ваљеву. Велику узнемиреност 
у Ваљеву је изазвала ноћна ликви-
дација присталица партизана у самом 
граду са краја децембра 1943. Том 
приликом убијено је или одведено 
осморо лица којима је приписана 
сарадња са КПЈ. Иако је партизанска 
пропаганда говорила о закланима, 
примарни извори говоре да су жртве 
заиста усмрћене хладним оружјем, 
али с разликом да су „избодени 
камама“.  

Упад равногораца у Ваљево 
изазвао је и мањи сукоб са локалном 
посадом СДК. Међутим, догађај је 
појачао осећај опште несигурности, 
до тада присутан само у селима.176  

Овакве акције нису биле стране 
ни формацијама партизанског покр-
ета. На дан 13. маја 1943. године 
припадници некадашњег Ваљевског 
одреда Жикица Јовановић Шпанац, 
који је већ дуже од пола године 
оперисао на шумадијској територији 

извршили су упад у Лазаревац са задатком да спале железничку станицу и магацине, униште 
телефонске везе, али и „да се ликвидирају познати петоколонаш кафеџија Стевановић и гестаповац 
др Јовић и да се реквирира од њега санитетски материјал“, као и да се обаве још две ликвидације. 
Та активност је забележена и у извештају Специјалне полиције. Извештено је да је ноћу између 13. 

                                                           
175 Б. Димитријевић, н. д., 105. 
176 ИАБ, УГБ, СП–IV–206. 

 

 
  

Извештај партизанског команданта Луке Спасојевића  
о планираном упаду у Лазаревац 13. маја 1943. године 

(Збирка архивалија НМВ; К1) 
  



----- 
120 

и 14. маја, око 100 наоружаних партизана напало на Лазаревац. Том приликом су убили тројицу 
стражара и једног млинара, а одвели су среског лекара Јовића, кога су потом убили у Латковићу.177  

Индикативна је веома слична терминологија којом припадници оба, а међусобно 
супродстављена, покрета отпора именују своје жртве, оправдавајући акцију. У претходно 
поменутој наредби команданта ЈВуО Милоша Радосављевића ликвидарани су „издајници српског 
народа, одроди, верне немачке слуге“, док ликвидације у Лазаревцу партизански командант Лука 
Спасојевић правда чињеницом да су жртве „петоколонаши и гестаповци“. 

Ваљево, сахрана једног припадника СДК страдалог у сукобима са ЈВуО 
(Приватна колекција Бобана Михајловића ) 

177 ИАБ, УГБ, СП-IV-206. 
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Од друге половине 1943. године, после капитулације Италије (8. септембар 1943), 

конференције у Техерану (28. новембар - 1. децембра 1943) и планираног искрцавања Савезника у 
Нормандију (реализовано 1. јуна 1944), као и совјетске контраофанзиве, почео је да се назире крај 
светског рата јер је Немачка почела да трпи поразе на свим фронтовима. И расплет рата у Југо-
славији је био све ближи, али му је претходио нови заплет.  

У припремама за одсудне 
тренутке у ваљевском крају, у селу 
Ба, припадници Равногорског 
покрета су од 25. до 28. јануара 
1944. године одржали Светосавски 
конгрес. На њему је усвојена 
резолуција која је предвиђала да се 
по завршетку рата Југославија 
обнови као демократска, парламе-
нтарна монархије са три федералне 
јединице: Србијом, Хрватском и 
Словенијом. После тога је усле-
дила и нова мобилизација стано-
вништва, а упућен је позив и 
члановима комунистичког покрета 
да им се придруже, али они су 
имали другачије планове. Уз то, у 
Ваљеву је на самом крају 1943. 
дошло до нових провала и 

хапшења комуниста, због чега су они почетком 1944. напустили град и прешли у село Бабајић, где 
су наставили да раде у још већој илегали, очекујући даљи расплет догађаја на међународном 
нивоу.  

У таквим околностима ратни сукоби су се додатно заоштрили, а у оквиру њих је грађански рат 
настављен са новом жестином. Равногорски сарадници из Ваљева су редовно обавештавали 
команду о снагама и распореду окупационих јединица у граду, тако да је већ 18. марта 1944. 
године Нешко Недић известио вишу команду да се штаб добровољачког пука налази у 
Официрском дому, штаб 1. батаљона и његова 1. чета са 140 војника, и 2. чета са 133 војника су у 

 
 

 
 

Заклетва регрута ЈВуО у селу Бањани, фебруар 1944 
(Збирка фотографија НМВ) 
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касарни 17. пука, 3. чета, са 147 војника је у хотелу Бранковина, 4. чета са 145 војника је у згради 
Дринске дивизије, 1. и 2. пратећа чета са укупно 170 војника су у артиљеријској касарни, где је и 5. 
чета са 154 војника, а 6, 7 и 8. чета, са укупно 151 војником су у згради нове болнице. Такође је 
назначен и број официрског кадра за сваку јединицу, као и број пушкомитраљеза, митраљеза и 
минобацача. 

Очигледно, главне снаге предвиђене за одбрану Ваљева чинили су припадници СДК, док су се 
немачке јединице лоцирале изнад града, у касарни 5. пука, на брду Крушик. Занимљиво је и 
сведочење судије Јовановића које се односи на нешто каснији период. У Београду, а затим и у 
Ваљеву су се појавиле и нове немачке јединице, састављене од Руса, ратних заробљеника на 
Источном фронту: „Голобради младићи, совјетски грађани, марширају ваљевским улицама у 
немачким униформама а под италијанским шлемовима. Певају како то само Руси умеју, па ма чију 
капу носили. Један има на левој руци, на подлактици истетовирану петокраку звезду, на десној срп 
и чекић. /.../ Како овај рат мутља људима и обрће их као шљиве у казану“.178 

Имајући увид у бројчано 
стање окупационих снага, коман-
дант Ваљевског корпуса ЈВуО 
Нешко Недић је крајем априла 
самовољно спровео безуспешне 
ноћне нападе на Ваљево, 
усмерене против Љотићевих 
добровољаца. Непосредан повод 
за ту активност било је паљење 
куће Станоја Јеремића из Пауна. 
Импулсиван и плаховит, Недић је 
25. априла саопштио: „Крв је
пала!“. Овај поступак љотићеваца 
нарочито нервира команданта 
Ваљевског корпуса. Ипак, и 
поред овога, команданти бригада 
вољни су да пређу преко свега 
ако љотићевци изгладе напад 
према Јеремићу. Ако би се, 
међутим, овај случај десио још 
који пут, онда ће на Ваљево 
кренути све бригаде Ваљевског 
корпуса, а претходно ће се преко 

178 М. Јовановић, н. д., 188-189. 

Информација од 25. априла 1944. о нападу снага ЈВуО на Ваљево 
(Војни архив, Четничка архива) 
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Врховне команде тражити да се Ваљево бомбардује од стране Американаца и наше авијације ван 
Отаџбине“.179  

Напад на Ваљево почео је 26. априла у један сат после поноћи. Добровољци су о нападу 
обавештени од извесног Дринчевића кога је Нешко Недић послао у Ваљево да у одговарајућем 
тренутку поведе напад на добровољце у самом граду. Он је, међутим, о плану обавестио 
добровољачког команданта Ратка Обрадовића који је о томе касније писао: „У крви која се 
увелико проливала, тријумфовала је амбициозна воља четничког команданта Ваљевског 
корпуса“.180  

Напад је, међутим, поновљен и следеће ноћи, с истим исходом, уз још веће губитке ЈВУО. 
Недић је био непомирљиви противник добровољаца још од хапшење децембра 1942, које су уз 
помоћ Немаца извели управо ваљевски добровољци. Овај догађај има и свој наставак, који верно 
илуструје природу рата у Србији. Тачно месец дана касније Ваљевски корпус је водио већу борбу 
с партизанским снагама у околини Ваљева. После борбе рањени борци смештени су у градску 
болницу, што је за добровољце била одлична прилика за освету. Према равногорским изворима 
рањеници су малтретирани и одвођени из болнице у логор. Ту игру смрти прекинули су Немци: 
опколили су болницу и наредили добровољцима да се повуку у своју касарну.181 

Текућим и будућим догађајима су претходили нови заплети на међународној сцени. Са 
приближавањем краја рата западним савезницима су биле потребне локалне снаге на Балкану 
спремне за директне велике акције. Пошто су партизани у савезничкој коалицији признати као 
антифашистичка снага, почели су да добијају значајну војну помоћ, пре свега од Велике 
Британије. Партизанске снаге налазиле су се у Босни, одакле су почетком априла почели њихови 
упади у Србију (тзв. пролећна офанзива 2. и 5. ударне дивизије).  

У намери да спрече долазак партизана, припадници ЈВуО одлазе на прве борбене линије. У 
ноћи између 4. и 5. маја одиграо се сукоб четника са партизанима на положају Краљево брдо у 
селу Лесковице. Положај је бранио Штабни вод Ваљевске бригаде; одбијена су три партизанска 
напада. Капетан Нешко Недић је похвалио пет бораца за „јуначко држање“ и истакао: „Жеља ми је 
да се и даље истраје у неустрашивој борби против сваког непријатеља српског народа. Како се 
живи и умире за Краља и Отаџбину нека буде путоказ храбри каплар Станимир Ђедовић“.182 

Ваљевски равногорци су током пролећа и лета 1944. учествовали и у главним операцијама 
ЈВуО против партизана и у другим деловима Србије. Покрет јединица Ваљевског корпуса ка 
Санџаку ради спречавања продора снага НОВЈ почео је 15. јуна 1944. године. Од лета 1944. 
припадници ове јединице борили су се против партизана и на југу Србије у саставу елитне 4. групе 
јуришних корпуса ЈВуО. Борбе су се у наредним месецима интензивирале, а епицентар сукоба био 
је временом све ближи Ваљеву. Тако су се и припадници СДК и ЈВуО налазили на сличним 

                                                           
179 ВА, ЧА, 128–1–15. 
180 Б. Димитријевић, н. д., 114–115. 
181 ВА , ЧА, 76–2–42. 
182 ВА, ЧА, 66–3–16. 



----- 
126 

положајима и са истим задацима, у циљу спречавања сваке могућности да комунистичке јединице 
победнички уђу у Србију и устоставе совјетску власт. Али та заједничка настојања нису допринела 
стварању међусобног поверења. Штавише чарке и сукоби су настављени, а припадници ЈВуО су и 
даље ишекивали помоћ и подршку западних савезника, који су своју подршку све више окретали 
ка комунистичкој герили, процењујући, што због реалног стања на терену, а што због лажних 
извештаја које су достављали совјетски шпијуни у британским редовима, да је она спремнија на 
бескомпромисну акцију која би њима олакшала посао и смањила жртве. У свему томе је значајну 
улогу имао и фактор савезништва са Совјетским Савезом.  

Упркос свему, преовладавао је 
став да је реално очекивати да после 
победе над Немачком дође до ратног 
сукоба између Совјетског Савеза и 
западних савезника. 

Одмах по ступању у офанзиву 
Оперативне групе дивизија НОВЈ 
почетком августа 1944, која се 
пробијала преко Ибра у јужну Србију, 
покренута су и дејства делова 1. 
пролетерског корпуса на правцу 
преко Лима. Задатак ових партиза-
нских формација био је да уз анга-
жовање великих снага отворе ново 
бојиште и тиме развуку фронт непри-
јатељских снага у земљи, те да што 
пре овладају правцем („гредом“) 
Рудник–Сувобор–Соколске планине–
Цер. За тај подухват ангажоване су 1. 
пролетерска, 5. и 17. дивизија, а план 
је био да им се доцније придруже и 
21. дивизија која би се из другог
правца пробијала ка Космају, и 12. 
корпус који би из источне Босне 
продирао до Цера, па наставио кроз 
Посавину према југоистоку. Намера је 

била јасна: брзо напредовање кроз западну Србију, према Београду. Тактика је била слична оној 
која је користила Оперативна група дивизија у својим борбама: честом употребом марш–маневра 
јединице су се неочекивано „забијале“ у позадину непријатеља, угрожавајући његову 

Поверљива полицијска дојава из ваљевског Окружног начелства о 
пропагандним активностима припадника ЈВуО од 18. 05. 1944. 

(Војни архив, Четничка архива) 
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формацију.183 Карактеристика овог правца наступања НОВЈ је пак била та што су у њој минимално 
учествовале србијанске јединице, јер партизанских одреда на овим просторима од почетка 1942. 
није било. 
 

      
 

Борци ЈВуО и НОВЈ, пред крај рата (Збирка фотографија НМВ) 
 

Партизанске јединице које су сада пристизале из Босне су биле не само добро организоване, 
већ уз помоћ западних савезника и добро опремљене и наоружане. Прве борбе које је водила 1. 
пролетерска дивизија НОВЈ, биле су успешне. До 23. августа пробили су линије одбране ЈВуО на 
Златибору, избијајући на положаје бугарске 24. дивизије.184 Не могавши да продре кроз њихове 
утврђене положаје, ове снаге упустиле су се, супротно препорукама Врховног штаба, у фронтални 
сукоб са њима. Следиле су тешке и крваве борбе и са Бугарима око положаја на Палисаду, које су 
27. августа решене у корист партизана; окупатор се повлачио у правцу Ужица.185 У том је, већ 
сутрадан, стигло и охрабрење Врховног штаба да корпус настави дејства: очекивало се скоро 
„остварење веза са Русима на нашим источним границама“, па је био потребан „бржи рад и 
маневар трупа“ и стварање што ширих зона под контролом НОВЈ у западној Србији. Зато је 
поново наглашено да „крварење и губљење времена око неког утврђеног градића није 
рентабилно“, уз критику што се изгубило драгоцено време на Златибору. Зато се 1. пролетерски 
корпус од септембра углавном сукобљавао са ЈВуО (и директиве које су њему стизале су 
„ликвидацију четника“ наводиле као „основни задатак“), напредујући према Пожеги и Ужицу. 
Пошто су Немци и СДК напустили градић, партизани су ушли у Пожегу 3. септембра. Међутим, 
већ после три дана потиснуле су их јаче формације ЈВуО.186 Појачање је стизало и партизанима, и 

                                                           
183 Београдска операција, Београд, 1964, 111.  
184 Зборник НОР–а, 1–11, 48‒49.  
185 Мирјана Зорић, „Битка за Србију 1944. године“, Војно дело, јесен/2014, 315. 
186 Исто, 318‒319; Петар Вишњић, Битка за Србију, Београд, 1984, 213. 
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то веће и озбиљније: њихов 12. ударни корпус пробио се на Тару, а из јужне Србије долазила је и 
Оперативна група дивизија, коју изгледа ниједна борба није могла да исцрпи.  

Генерал Михаиловић је узалуд покушавао да им наметне одсудну битку. До већих борби на 
овом правцу дошло је једино током 8‒9. септембра на Јеловој гори. Ту су снаге 4. јуришне групе 
корпуса поново потучене од НОВЈ; док су, по М. Радановићу, њени губици износили око 66 
мртвих, партизански су били занемарљиви – мање од 10 погинулих. Иако су обе стране у борбама 
на овом подручју употребиле значајне снаге, битка на Јеловој гори ипак није пресудно утицала на 
ток грађанског рата у Србији, како се то понекад наводи у литератури.187 Међутим, укупно стање у 
Равногорском покрету било је лоше и нагло промењено у односу на период од пре само пар 
недеља. 29. августа Краљ, као врховни командат је издао наредбу о распуштању ЈВуО, а тринаест 
дана касније се огласио преко Радио Лондона и позвао све јединице да се прикључе восци 
маршала Тита. То је довело до убрзаног осипања четничког људства, а делом и до преласка на 
страну НОВЈ.  

Међу онима који су тих дана променили страну у рату били су и син и ћерка генерала 
Михаиловића, који су се у области Ваљева придружили партизанима. Сам Михаиловић је током 
једног сукоба са партизанима код Мионице 11. септембра умало био заробљен. Било је јасно да ће 
његове јединице надаље тешко моћи да се консолидују и успоставе линије одбране. Већ пред крај 
истог месеца, Врховна команда ЈВуО са делом јединица започела је повлачење у Босну, место које 
ће у пролеће 1945. постати и њена гробница.188 

После борби на Јеловој гори, јединице НОВЈ деле се на два крака којим ће даље напредовати: 
једна групација је одмах пошла ка северу, продирући ка Београду, док је друга стезала обруч око 
Ваљева. Пред даље акције, штаб Прве пролетерске дивизије је уочи симболичног избијања у 
област Равне горе 11. септембра дао прецизна упутства својим борцима о поступку са 
непријатељем: „Одредите старешине које ће обавезно организовати систематско паљење спискова 
који користе непријатељу: пореске спискове, мобилизационе, о вршидби, итд. При томе издвојити 
и покупити материјал о издајницима, ратним злочинцима и др. Дражине и Недићеве сеоске 
старешине и организаторе хапсите. То је главни издајнички ослонац у народу.“ Али иста 
директива садржала је још један важан део: „Забрањено свако стрељање заробљеника без судског 
поступка.“189  

 Пут за продор партизанских снага био се потпуно отворио. Мионица је ослобођена 11. 
септембра, а дан касније и Љиг.190 Убрзо се приступило и најважнијем подухвату, организовању 

187 Милан Радановић, Казна и злочин, снаге колаборације у Србији, Београд, 2016, 238; Коста Николић, Бојан 
Димитријевић, Генерал Драгољуб Михаиловић (1893–1946). Биографија, Београд, 2011, 398. 

188 АС, фонд: Безбедносно–информативне агенције 1–269; Збирка докумената историјат Косјерића; Зборник НОР, 
1–13, 67‒68; К. Николић, Б. Димитријевић, Генерал Михаиловић, 399. 

189 Зборник НОР–а, 1–12, 8‒9. 
190 Недалеко од Мионице, група бораца заробила је аутомобил Недићеве владе у којем је путовао помоћник министра 

здравља Срђа Ђокић. Пленећи возило, група диверзаната и обавештајаца на челу са мајором Милошем Вучковићем, 
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напада на Ваљево у којем је било стационирано више хиљада немачких и квислиншких војника. 
Пре тога, северно од града, разбијене су јединице ЈВуО, чиме је напад олакшан. 

Током 14. и 15. септембра одвијале су се велике борбе за Ваљево, у којима су комунистичке 
снаге успеле да савладају гарнизон СДК, фокусиране у својим упориштима у центру Ваљева, у 
Официрском дому и хотелу Бранковина. а немачке тачке отпора изолују, те су се Немци повукли и 
утврдили на брду Крушик и касарни Петог пука. 

Судија Јовановић се сећао: „Четрнаестог септембра дошао сам кући у време када се руча, и 
када смо сели да једемо, чуле су се две детонације. Свет се повукао у куће, а у први мрак почели 
су да прелећу црвено-светлећи меци.“ Борбе у граду су почеле. Око три сата по поночи у кућу им 
је ушао један војник, у војничкој блузи, са петокраком на капи. Уз ракију и цигару причао им је „о 
енглеским авионима који спуштају топове и односе рањенике у болнице у Италији“. У то време 
велики Џон Бул бије по Официрском дому, штекћу митраљески рафали. Борбе су потрајале и 
сутрадан, и „У 4 сата после подне престао је отпор из Официрског дома и хотела Бранковина; 
крајскоманда и фелджандармерија пале су још јутрос“. На све стране се виде трагови пушчане 
паљбе; мртви леже по улицама и двориштима. Центар Ваљева је слободан, али се и даље воде 
борбе око касарне Петога пука. Не марећи на то, грађани масовно улазе у зграду крајскоманде. И 
понављају се слике као и из априла 1941. године. Појединци из ње износе шта им је при руци: 
завесе, тепихе, фотеље, радио апарате... „Сељаци из оближњих заселака су колима одвукли 
кревете из болнице, кваке и делове водоводних инсталација“. Партизани отварају војне магацине и 
из њих деле одећу и ћебад „јел се не зна да ли ће остати“. За то време, борбе око Петог пука се и 
даље воде. 191  

Међутим, Немцима је ускоро стигло појачање, па су партизанске јединице поново потиснуте 
из Ваљева. Помоћ је Немцима стигла другог дана од уласка партизана, поподне и то из два правца, 
и од Шапца и од Београда.“ На пола сата пре доласка Немаца сигналним пиштољем партизани су 
позвани да се повуку. Настало је затишје без иједног пуцња, у вароши нигде живе душе, на 
улицама само немачке трупе које су дошле камионима. Варош је поново прешла у немачке руке. 
Око 5 сати после подне два црно обојена авиона надлетала су изненада изнад вароши и бацили 
бомбе на касарну Петог пука. Једног од њих Немци су погодили из противавионског топа. Два 
угљенисана леша авијатичара сахрањена су у кукурузишту, без обележја.192  

Пред вече 17. септембра у Ваљево су авионом долетели командант немачких трупа у Србији 
генерал Фелбер и командант Српског добровољачког корпуса генерал Коста Мушицки и ободрили 
снаге које су се одупирале нападима.193 

                                                                                                                                                                                           
пресвучена у униформе СДС, са радио станицом је упућена на важан задатак у Београд, што ће после рата послужити 
као инспирација за филм „Повратак отписаних“ (Б. Димитријевић, н. д., 239). 

191 М. Јовановић, н. д., 216-223. 
192 Исто. 
193 Б. Димитријевић, н. д., 243‒245; Милан Трипковић, „Борбе за ослобођење Ваљева и ваљевског краја 1944. 

године“, Гласник, 9/1974, 7‒13, 18‒26; Ж. Јовановић, н. д., 246-249. 
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Сутрадан доподне Немци су попалили војне магацине и сагорели лешеве својих војника у 
бараци Петога пука. Динамитом су протресли по последњи пут темеље и зидове запаљене зграде 
Петог пука и кренули пут Београда. „Тачно у 2 часа и 45 минута после подне, у понедељак 18. 
септембра 1944. године, један фелдвебел из последњег тенка скинуо је са зграде крајскоманде 
таблу над улазом са црним орлом раширених крила.“194 

Тако је Ваљево коначно ослобођено 18. септембра када су се јединице НОВЈ вратиле у град, 
који су Немци напустили, после 1.253 дана од уласка прве немачке колоне, пошто су претходно 
порушили своје последње упориште, касарну Петога пука на брду Крушик.  

Порушена касарна Петога пука (Збирка фотографија НМВ) 

Ваљево је било први већи град и центар округа у Србији који су партизанске снаге самостално 
ослободиле и задржале га под својом контролом.195 И савезничке снаге регистровале су велику 
победу 1. корпуса: „Стигли су детаљи о недавним борбама око Ваљева. Непријатељске снаге које 
су судјеловале у бојевима састојале су се од њемачких полицијских и других трупа, Недићеваца и 
Љотићеваца, нешто Белогардијских Руса и великог броја новорегрутираних четника. У свему 
заробљено је 1.500 заробљеника, већином четника, који су дезертирали код прве прилике и сада су 
се прикључили партизанима или су враћени кућама. Велика количина опреме заробљена је.“196 

194 М. Јовановић, н. д., 216-223. 
195 Б. Димитријевић, н. д., 243‒245; Милан Трипковић, „Борбе за ослобођење Ваљева и ваљевског краја 1944. 

године“, Гласник, 9/1974, 7‒13, 18‒26; Ж. Јовановић, н. д., 246-249. 
196 ВА, НОВЈ, 17–1/32–1. 
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Након ослобођења града од окупатора чињени су напори да се што пре рашчисте рушевине, 
сахране мртви – и успостави нормална свакодневица. Нове власти организовале су у Ваљеву 
команду места (на челу са Душаном Новаковићем), али и низ окружних команди и установа: 
команду подручја, команду области, окружну Озну, окружни Народноослободилачки одбор. 
Позадинске власти даље су се гранале по селима, под руководством старих партизанских 
илегалаца и помагача који су преживели сва искушења грађанског рата на терену, али и са новим 
активистима који су се сврставали у редове победника. За кратко време, они су успели да се 
наметну као водећа снага, која је елиминисала сваку конкуренцију. Три дана по ослобођењу 
организован је и велики збор грађана, на којем су комунистички руководиоци (поред осталих 
присуствовао је и Сретен Жујовић) изложили своје политичке планове, како за Србију, тако и за 
ваљевски крај. Потом је приређен и дефиле партизанских јединица, које су настојале да се 
представе као нова регуларна армија која ће успоставити ред на терену. Организован је и низ 
културних и спортских догађаја, који су донекле релаксирали тмурне ратне дане.197 
 

 
 

Козарачко коло у ослобођеном Ваљеву (збирка фотографија НМВ) 
 

                                                           
197 Ж. Јовановић, н. д., 248-251. 
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Пре уласка јединица НОВЈ снаге ЈВУО образовале су 7. јуришни корпус. Командант је био 
капетан Војислав Марковић, а начелник штаба капетан Милорад Смиљанић. У његов састав ушле 
су Колубарска, Ваљевска и Подгорска бригада. Корпус је требало да дејствује против партизана у 
области Колубаре. У наређењу капетану Марковићу, капетан Нешко Недић који се налазио при 
Врховној команди, истакао је: „Пошто ову акцију углавном воде Немци, твоја ће улога бити да 
наслоном на њих извршиш тучење црвених, сугеришући Немцима најпогоднија решења. Од 
Немаца ћеш непосредно да се снабдеваш муницијом, а главни задатак ти је да присуством уз 
немачке трупе гониш и хваташ комунисте које они разбију“.198 То се, међутим, није догодило. 

Пошто су Немци напустили Ваљево, повукли су се и из Шапца, што је компликовало позицију 
ЈВУО, коју је најбоље одсликао један поручник из Ваљевског корпуса: „Психоза код света је 
очајна. Сви су пуни страха. Приближно је тако и код војника“.199 

Капетан Нешко Недић је 20. септембра одлучио да главнину снага ЈВУО повуче ка Босни, у 
складу са одлуком Врховне команде: „Партизани надиру. Немци концентришу снаге ка Београду 
да их тамо сачекају. Ми сами не можемо се више са успехом супротстављати. Донешена је одлука 
да се пребацимо у Босну. Марш за Босну мора се спровести брзо, јер у противном могло би се 
десити да нам то онемогуће комунисти из Пецке и Крупња“.200 

Пут Босне кренуло је 1.200 ваљевских четника. До краја јануара 1945. њих 570 избачено је из 
строја: што погинулих, што заробљених и одбеглих. Дефинитиван слом уследио је 13. маја на 
Зеленгори када су, у сукобу са 37. и 38. дивизијом НОВЈ, снаге ЈВУО претрпеле последњи пораз. 
Од истакнутијих старешина из ваљевског краја погинули су између осталих Нешко Недић и Реља 
Додер. Милош Радосављевић, тешко рањен, успео је да се накнадно пребаци преко Дрине, у 
Србију, где је, у рејону Брода, убијен са пратиоцима Иваном Степановићем и Миливојем 
Тикваревићем. 

ЈУРИШНА ПУШКА (Sturmgewehr) 44 (Стг 
44; МП43; Мп44): МП43, МП44 и СтГ44 

су различита су имена исте пушке, с 
малим изменама у производњи. Ова 

пушка је развијена из Валтеровог 
машинског карабина Mк42Х. То је прва 

јуришна пушка у историји, а њена 
конструкција је у великој мери је 
утицала на развој АК47 (аутомат 
Калашњиков), уз низ значајних 

механичких измена која су 
подразумевале и поједностављење. 

Конкретан примерак је припадао 
партизанском борцу, касније генералу 

Ђуки Љиљку. 

198 ВА, ЧА, 69–2–15. 
199 ВА, ЧА, 69–2–20. 
200 ВА, ЧА, 69–2–21. 
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Сећајући се времена када су у Ваљево почеле да пристижу прве информације о успесима 
Црвене армије на источном фронту, и полускривених реакцијама у варошким кафанама, Миленко 
Јовановић је записао. „Два брата ракијом заливају успехе Црвене армије заливене крвљу, а раде у 
Вистаду, с привилегијама које имају они који раде за Немце; знају и у које ће газдашке куће ући 
када дођу наши“. И то време је дошло после 18. септембра.201 Победници – ослободиоци су имали 
испред себе два циља; први је био наставак борби за ослобођење. Други циљ је био изградња новог 
државног уређења, а његову реализацију је пратио обрачун са са ратним противницима који су 
настојали да се то не догоди, већ да се обнови предратно уређење. У томе су имали пуну подршку 
Совјетског Савеза.  

 

 
 

Са првог послератног митинга у Ваљеву; наредни је одржан у част годишњице Октобарске 
револуције, у присуству представника Црвене армије (Збирка фотографија НМВ) 

 

                                                           
201 Миленко Јовановић, наведено дело, 146. 
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ПИШТОЉ ТТ 33: Токарев ТТ-33 је совјетски полуаутоматски пиштољ који је конструисао Фјодор Токарев 
1930. године као службени пиштољ Црвене Армије. Тиме је Т-30 заменио дотадашњи револвер Наган 

М1895 који је био у употреби још од времена Руске Империје. Убрзо је овај пиштољ редизајниран ради 
поједностављивања производње. Тако је настао ТТ-33. И поред масовне производње ТТ-33 све до краја рата 

није у потпуности заменио револвер Наган. 

АУТОМАТ ШПАГИН ППШ 41: Шпагин ППш-41 (рус. "Пистолет-пулемёт Шпагина") је совјетски аутомат из 
времена Другог светског рата. Развијен је усавршавањем претходног модела ППШ40. Црвена Армија је у 

другој фази рата увела једноставнији и побољшани ППС-43 али производња Шпагина ипак није обустављена 
све до краја рата, до када је произведено укупно око 6 милиона комада 
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Ради остваривања првог зацтраног циља у Ваљеву је непосредно по уласку ослободилачких 
трупа започела мобилизација војних обвезника у редове партизанских јединица. Нови војни 
обвезници су непосредно по регрутовању, често без озбиљне војне обуке, упућивани у даљу борбу 
на Сремском фронту, где су поднели велике жртве. 

 

 
 

По ослобођењу Ваљева савезнички авиони падобранима бацају оружје и муницију на Дабића поље,  
као помоћ НОВ  

(Збирка фотографија НМВ) 
 
Паралелно са регрутовањем нових војника почела је и комунистичка револуција која је 

изведена насиљем. Југословенски комунисти следили су изворна бољшевичка начела о државном 
терору над сопственим становништвом. Србија је, по схватању КПЈ, била „легло буржоазије и 
народних непријатеља“ и „носилац великосрпског хегемонизма“ па се одмах нашла на удару 
револуционарне „правде“. Какву ће судбину имати противници партизана, јасно су грађанима 
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Србије већ 27. октобра 1944. године поручили генерали Коча Поповић и Пеко Дапчевић: „Правда 
обухвата освету, правда укључује освету“.202  

Ваљево као прва већа варош заузета од партизана било је и поприште првог већег обрачуна са 
„унутрашњим непријатељем“. Бројни грађани и мештани околних села означени су као „народни 
непријатељи“ и као такви затварани, уз одузимање имовине. Многи су и стрељани, често без 
икаквог суђења које би доказало њихову евентуалну кривицу. 

Број жртава Другог светског рата у ваљевској општини никада није установљен до краја. У 
ранијим хроникама НОР-а, уз неке недоследности и паушалности,203 публиковано је 2.192 имена 
погинулих и убијених 1941‒1945. године са територије ваљевске општине и још 666 лица којиа не 
потиче са ове територије, али су ту страдала. Међутим, тај списак обухватио је само једну, 
победничку страну у грађанском рату. Пописивани су искључиво припадници партизанског 
покрета и тзв. жртве фашистичког терора.204 Погинули припадници ЈВуО, СДС, СДК и цивилне 
жртве револуционарног терора нису евидентирани, нити су узимане у обзир у проценама укупних 
ратних губитака. Уз њих нису пописане ни неке друге цивилне жртве страдале од окупатора. 
Накнадна истраживања која су имала за циљ да надокаде ове тенденциозне пропусте, регистровала 
су имена додатних 1047 жртава. Од тог броја 217 их је страдало у међусобним сукобима, 389 лица 
су партизани стрељали у последњим месецима рата и још 118 у периоду 1941-1943. Од стране 
Немаца уморено је 156 лица, а 167 лица је нестало у рату. Посматрано према ратним годинама, 
највише лица страдало је током 1944. године, 369 и 1945. године, 171 лице, од чега су 33 лица 
ликвидирана по завршетку рата. Током 1941. страдала су 142 лица, 1942. - 82 лица и током 1943. - 
76 лица. За 49 лица нема података где и како су погинули.205 

Новија истраживања, проистекла пре свега из рада историчара, показала су да су град Ваљево 
и околна села претрпели посебно велике губитке у терору ОЗН–е 1944‒1945. године. Масовна 
стрељања лица која су означена као народни непријатељи започела су непосредно по ослобођењу 
града, у другој половини септембра 1944. године. Државна комисија за тајне гробнице убијених 
после 12. септембра 1944. до сада је на територији Колубарског округа евидентирала 973 особа за 
које се са сигурношћу може рећи да су нестали или да су ликвидирани од револуционарних власти 
1944‒1945. На територији града Ваљева пописано је 476 жртава; 351 убијено је ван борбених 
дејстава, док их је 125 нестало, што након хапшења, што након повлачења са ЈВуО и СДК.206 Тај 
број свакако је и већи. Највећи број усмрћених, од којих неки на врло суров начин, потом је 
покопан у масовним гробницама на простору некадашње касарне Петог пука, али и на другим тада 

202 Политика, 28. октобар 1944, 3. 
203 Видети више: Милорад Белић, Жртве Другог светског рата из Ваљевске општине : припадници поражених 

формација, стрељани, нестали, Београд : Музеј жртава геноцида, 2018 
204 Видети више: Споменица палим борцима и жртвама фашистичког терора у општини Ваљево, Ваљево, 1995. 
205 Видети више: М. Белић, н. д.. 
206 „Отворена књига“, регистар жртава Комисије за тајне гробнице убијених после 12. септембра 1944, уписи за 

Колубарски округ, www.otvorenaknjiga.komisija1944.mpravde.gov.rs/#09, приступљено марта 2020. 

http://www.otvorenaknjiga.komisija1944.mpravde.gov.rs/#09
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тајним локацијама у окружењу. Ноћне ликвидације на тајним локацијама стварале су подлогу за 
гласине о много већем броју жртава од стварног, које су опстале и деценијама касније.207 

 

 
  

Једна страна Књиге умрлих цркве у Бранковини, 8. октобар 1944; узрок смрти: „стрељан“. 
 

У неколико примера уништене су и читаве породице.208 Списак Ваљеваца убијених у 
комунистичком терору након 15. септембра 1944. године предводе професор Василије Аљтов, 
трговац Добросав Тадић, др Владимир Поповић (сестрић Љубе Давидовића), директор гимназије 
Илија Мајсторовић, потпуковник Војислав Бранковић, капетан Јован Драгојловић, учитељ Марко 
Аврамовић, председник четничког удружења Милисав Карапанџић, судија Драгољуб 

                                                           
207 „Цео пук прогутао мрак“, Новости, 16. јун 2009. 
208 М. Белић, н. д., 20‒22. 
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Драгојловић.209 Страдала су и околна села, а највећи број жртава забележен је у Белошевцу, 
Котешици, Лелићу итд.  

У Ваљеву је до краја јула 1945. године постојао и сабирни логор за ухапшенике у кругу 
предузећа Вистад, када је око 1.000 затвореника упућено у Ниш и Забелу, не би ли се у Ваљеву 
ослободио простор за стационирање већих снага ЈА које су одавде водиле борбу против 
преосталих одметничких група.210 „Грађански рат у миру“ потрајао је и годинама након 
формалног завршетка рата. У ваљевском крају је током 1945‒1946. трајао суров обрачун са 
одметничким групама официра ЈВуО Милића Бошковића, Живорада Мишића, Милорада 
Смиљанића, Марка Котарца и других. У другој половини 1945, под до сада недовољно 
разјашњеним околностима, на територији свог села Градца убијен је и Владимир Лале 
Комарчевић, некадашњи командант Посавско-колубарске групе корпуса. Једно време, пред крај 
1945, на терену се појавио са својом групом и командант Горске краљеве гарде, потпуковник 
Никола Калабић. За то време, интерне процене безбедносних служби говориле су да је 25‒30% 
становништва и даље остало ненаклоњено новим властима. Ипак, време је радило против њих. 
Одметничке групе страдале су једна за другом, а ОЗН–а је њима и њиховим јатацима одређивала 
драконске казне. Последња група четника у околини Ваљева разбијена је према доступним 
подацима тек у пролеће 1948. године.211 

Руком цртани летак који су 
припадници демократске 

омладине делили у Ваљеву 
пред изборе 1945. године, због 

чега су ухапшени 
(Породична заоставштина Бојана 

Матића) 

209 Срђан Цветковић, Између српа и чекића. Књига прва: ликвидација 'народних непријатеља' 1944‒1953, Београд, 
2015, 243; Боривоје М. Карапанџић, Грађански рат у Србији 1941‒1945, Кливленд, 1958, 364. 

210 С. Цветковић, н. д., 242. 
211 Б. Димитријевић, н. д., 276‒300; Бранко Матић, Владимир Лале Комарчевић, официр и командант, Ваљево, 2018, 

133-136. 
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Једна страна 
евиденције УДБ-е о 

народним 
непријатељима - 

несталим у 
јединицама ЈВуО са 

подручја Ваљева. 
Други на списку је 

Владимир Лале 
Комарчевић. Дуго се 

мислило да је 
Комарчевић погинуо 
на Зеленгори 1945. 
године, али нова 
истраживања су 

указала да је успео 
да се врати у завичај, 
где је недуго потом 

ликвидиран. 
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SUMMARY 

During World War II Valjevo was occupied on 14 April 1941, after the German forces entered the 
town without a fight. The occupation lasted until 18 September 1944, when the German garrison left the 
town after the battles which had lasted for several days. During those three and a half years, the citizens 
of Valjevo actively witnessed the events which brought life to the occupied territory as well as the battle 
for liberation and the civil war that ensued. 

The intention of the occupation force and its collaborators to create the illusion of normal life in the 
occupied territory was made impossible by two resistance movements, Monarchist, which was 
represented by the units of the Yugoslav Army Chetniks, and the Communists, represented by the squads 
of People’s Liberation Army Partisans. These two movements soon started to fight the German 
occupation forces and various armed groups of the collaboration regime which led to ‘’Autumn uprising’’ 
in 1941, creation of free territory in West Serbia and the occupation of Valjevo. Their collaboration was 
soon interrupted and the recent allies started to fight against each other, which made it easier for the 
occupation forces to quash the uprising by the end of the year, after which the commands of both 
liberation movements left the territory of Serbia. This resulted in temporary disbandment of both 
formations’ units, which continued to act illegally, and afterwards the formation of new units  

In the years to come, with the continuous forms of various resistance techniques, the Civil War 
clashes went on with new intensity. While the occupation forces and their allies held Valjevo under 
control, the villages in the mountains of Valjevo region were controlled by the members of the Yugoslav 
Army in the homeland, who avoided direct confrontation with the German units, but fought the 
members of the collaboration regime, as well as the Partisan movement sympathizers, there were also 
frequent clashes between the members of the Partisan movement themselves.  

The turning point occurred during the spring in 1944 when with the support of the Soviet Union , and 
the western allies and through them with the recognition of King Peter, a number of Partisan units 
started crossing over to the territory of Serbia. The Yugoslav Army forces in homeland then joined the 
occupation formations and the units of collaboration government, with the goal to prevent the 
introduction of the Communist regime in the liberated Yugoslavia. Those intentions were not realized, 
and upon liberation of the state, along with the creation of the new social system and the beginning of 
the restoration of the country devastated by war, the revanchism of the victors ensued. 
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